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Hey Vlakkers, 
 
 
jullie zijn nu het allereerste Vlakje van het nieuwe academiejaar aan het lezen, 
wat wil zeggen dat de vakantie erop zit, dat je afscheid hebt moeten nemen van 
uw vakantieliefke, dat de herexamens gedaan zijn, dat het slechte weer 
opnieuw gaat beginnen, dat uw zongebruinde huid snel weer wit zal worden, ... 
Maar dat wil ook zeggen dat er een nieuw VLAK-jaar is aangebroken! 
Ik kan jullie alvast zeggen dat we er een topjaarke van gaan maken. Samen met 
het nieuwe praesidium zie ik het volledig zitten om het minstens even knallend 
te maken als vorig jaar. Onze kalender is alvast goed gevuld! 
 
Een beetje verder in dit Vlakje vinden jullie een overzicht van onze eerste 
activiteiten, maar er zijn er een paar die ik het extra vermelden waard vind.  
Eerst en vooral hebben we de meter- en peteravond op dinsdag 2 oktober. Een 
meter of peter uit een hoger jaar is heel handig om je een beetje wegwijs te 
maken in het nieuwe studentenleven. 
Daarna gaan we voor de eerste keer in al die VLAK-jaren op 1e bach-weekend! 
Aan alle 1e bach’ers die meegaan: bereid jullie maar voor,  ‘cause it's gonna be 
legendary! 
Ook onze eerste sportactiviteit is al meteen eentje om U tegen te zeggen. Op 
donderdag 18 oktober vliegt Simon er stevig in met een bierbowling. Wees op 
tijd met het inschrijven! 
Enkele weken later, meer bepaald op woensdag 24 oktober, is het tijd voor 
onze enige echte VLAK-openingsfuif. Dit belooft een knaller van een feestje te 
worden, waarbij we zullen laten zien dat wij klaar zijn om er een spetterend 
jaar van te maken!  
 
Ik hoop jullie met velen te zien op onze activiteiten, ik heb er alleszins enorm 
veel zin in. 
 
 
Lots of love, 
Caroline 
Praeses 2012-2013 
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Liefste Vlakkers, 
 
 
bij het ter perse gaan van dit Vlakje is de zomer eindelijk doorgebroken na een 
koude julimaand. Het Belgisch weertje is ons niet goedgezind geweest… Toch 
ben ik er zeker van dat we allemaal een zalige zomervakantie achter de rug 
hebben, met of zonder herexamens. Feestje hier, reisje daar, tussendoor nog 
eens op kamp en die 3 maanden zijn alweer voorbij! Veel tijd is er echter niet 
om te bekomen, want met de maand september staat ook het nieuwe 
academiejaar voor de deur. De 1e bach’ers onder ons beginnen aan een heel 
nieuwe periode, de oudere jaren keren terug naar hun geliefde stad Gent en 
worden herenigd met vrienden. Voor ons allemaal zal het opnieuw aanpassen 
worden om van het zalige nietsdoen (of tenminste helemaal zelf kiezen hoe je 
je dagen invult) terug te keren naar dat schoolse ritme. Om ons daarbij een 
handje te helpen staat - zoals elk jaar - het VLAK en zijn 18-koppige 
praesidium paraat! Onze kalender puilt nu al uit van de geplande activiteiten. 
Voor onze 1e bach’ers wordt uiteraard extra zorg gedragen! We voorzien voor 
hen onder andere een meter- en peteravond, een 1e bach-weekend (helemaal 
nieuw dit jaar!) en natuurlijk een doop, waardoor het mogelijk zal zijn zelf lid 
te worden van de gezelligste kring in Gent. 
 
Wat ik hoop voor het Vlakje dit jaar? Dat er heel wat exemplaren in beslag 
worden genomen tijdens de les, wegens simpelweg té interessant! Dat ik jullie 
enthousiast kan maken voor het studentenleven in Gent en voor de vele 
activiteiten van het VLAK. ‘Want bij ons is het altijd feest!’ 
 
 
Liefs, 
Camille 
Scriptor 2012-2013 
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In deze rubriek vinden jullie telkens een overzicht van de belangrijkste VLAKtiviteiten. 
Jullie zullen af en toe net voor of na de les kleine kalendertjes ontvangen. Zo kunnen 
ook de verstrooide en vergeetachtige studenten onder jullie eens komen ;). Er zullen 
trouwens nog activiteiten bijkomen tijdens het jaar, waaronder enkele sportinitiatieven 
(go Simon!). Ook hiervan worden jullie, via die kalendertjes of onze website, op de 
hoogte gebracht.  
Het 1e bach-weekend en het doop-gebeuren verdienen verderop in dit Vlakje nog wat 
extra uitleg. 
P.S.: Met ‘PH’ wordt natuurlijk ons zalige stamcafé Porter House bedoeld! 
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Caroline W. 
Woonplaats: Aartselaar a.k.a. Eusseleir 
Kot: Juuuup 

Zo beschrijft een vriend mij: Sociaal, (drank)vriendelijk, spontaan 

Favoriete VLAK-activiteit: Galabal, de feestjes, de cantussen,... 

Mijn slagzin volgens een vriend: “Cro is cool, ze is van ver en in Gent is zij een ster.” 

Sexy time? Geef mij maar: Chad Michael Murray!  

Favoriete uitgaansgelegenheid: Porter House, of course!  

Hiervoor mag je mij wakker maken: Om een danske te placeren op een hitje van  

Michael Jackson  

Rare fobie: Voeten, ik haat echt voeten 

In mijn volgend leven wil ik terugkomen als: Mezelf 
Als ik niet in het VLAK zat, dan zou ik asociaal zijn 

Als ik niet zou studeren, dan zou ik brandweervrouw worden 

Dit wil ik worden wanneer ik later groot ben: De vrouw van een neger en daar 

kindjes van krijgen  
Dit hoop ik voor het academiejaar 2012-2013 i.v.m. het VLAK: Topjaarke: zotte 

feestjes, veel nieuwe vrienden, sportactiviteiten winnen,... 

Vroeger keek ik altijd naar: De Snorkels 
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Yana 

Woonplaats: Alken (hoeraatje voor alle Limburgers in Gent!) 

Kot: Gelukkig maar!  

Zo beschrijft een vriend mij: Opgewekt, vriendelijk, enthousiast 

Favoriete VLAK-activiteit: Guidotocht en 12-urenloop 

Favoriete reisbestemming: Ik zou super graag morgen al op skireis vertrekken! 

Hiervoor mag je mij wakker maken: Voor tiramisu made by Karsten zou ik SOWIESO 

willen opstaan! 

Rare fobie: Honden, zelfs hele kleine (echt belachelijk eigenlijk) 

Favoriet cantuslied: Sarie Marais (love you Sarie) 

Speciale maar heerlijke combinatie van eten: Ik heb ooit frietjes met bloemsuiker 

gegeten op de kermis en dat was echt nog verbazend lekker 

Als ik niet in het VLAK zat, dan zou ik lid van Limburgia Gent zijn (haha nee, ik denk 

toch maar van niet…!) 

Dit wil ik worden wanneer ik later groot ben:  Mijn grootste ambitie is een topmama 

worden en dat kunnen combineren met een uitstekende zorg voor mijn patiënten 

Vroeger keek ik altijd naar: Beestenbos is boos (ik raad iedereen aan die intro nog 

eens te beluisteren, hmm zalig!) 

Laatste vakantiejob: Op het secretariaat van het bloedtransfusiecentrum 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jozefien  

Woonplaats: Tielt 

Kot: Check!! 

Zo beschrijft een vriend mij: Vriendelijk, plezant, feestvierder 

Favoriete VLAK-activiteit: Openingsfuif 

Sexy time? Geef mij maar: Ashton Kutcher en Joseph Gordon-Levitt (en Leonardo 

DiCaprio in de Titanic!) 

Hiervoor mag je mij wakker maken: Als ’t brandt, laat mij anders maar slapen. 

Rare fobie: Ik ben bang van clowns… 

In mijn volgend leven wil ik terugkomen als een: Jongen 

Speciale maar heerlijke combinatie van eten: Biefstuk met macaroni en kaas 

Als ik niet in het VLAK zat, dan zou ik een betere student (?) zijn 

Als ik niet zou studeren, dan zou ik taxichauffeur worden 

Dit hoop ik voor het academiejaar 2012-2013 i.v.m. het VLAK: Goeie feestjes! 

Vroeger keek ik altijd naar: Buiten De Zone, W817, Boy Meets World, Instant Star 

Laatste vakantiejob: Kuisvrouw in ’t ziekenhuis 
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Lies 

Woonplaats: Sint-Amandsberg 

Kot: Jep 

Zo beschrijft een vriend mij: Bourgondiër, festivalbeest, 

dansmaniak 

Favoriete VLAK-activiteit: Galabal 

Mijn slagzin volgens een vriend: “Voor Lies komt ge absoluut uit uwe zetel!” 

Favoriete reisbestemming: Cuba (al is het wel nog in mijn dromen…) 

Hiervoor mag je mij wakker maken: Om te dansen 

Rare fobie: Dat er een vliegtuig of brand mijn huis/kot zou verwoesten 

In mijn volgend leven wil ik terugkomen als een: Mens, zeker weten! 

Favoriet cantuslied: Het VLAK-lied 

Als ik niet in het VLAK zat, dan zou ik jaloers zijn 

Leukste vakantieherinnering 2012: Zon 

Dit hoop ik voor het academiejaar 2012-2013 voor mezelf: Een zalig lief 

Vroeger keek ik altijd naar: Peperbollen en Avatar 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Silke  

Woonplaats: Maldegem 

Kot: Jap! 

Zo beschrijft een vriend mij: Eerlijk, mooi, slim (haha!) 

Favoriete VLAK-activiteit: Schuimfuif 

Favoriete uitgaansgelegenheid: Overpoort en Culture Club 

Typische uitspraak volgens beste vriend(in): "Mmmmmerci" 

Hiervoor mag je mij wakker maken: Brownies 
In mijn volgend leven wil ik terugkomen als een: Man 

Favoriet cantuslied: Clementine 

Als ik niet in het VLAK zat, dan zou ik genen echte zijn 

Als ik niet zou studeren, dan zou ik mij een rijke man zoeken! 

Dit wil ik worden wanneer ik later groot ben: Mama 

Leukste vakantieherinnering 2012: Rock Werchter en Gentse Feesten 

Dit hoop ik voor het academiejaar 2012-2013 voor mezelf: Geen buizen en veel 

feestjes! 

Beste serie: One Tree Hill en Grey’s Anatomy 
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Caro 

Woonplaats: Kallo 

Kot: Ja 

Zo beschrijft een vriend mij: Enthousiast, vastberaden, vrolijk 

Favoriete VLAK-activiteit: Galabal 

Mijn slagzin volgens een vriend: “Plezier elk uur, met Caro voor cultuur!” 

Typische uitspraak volgens beste vriend(in): “Snorrie” 

Hiervoor mag je mij wakker maken: Mijn vriendinnen en Ryan Gosling  

In mijn volgend leven wil ik terugkomen als een: Zangeres 

Speciale maar heerlijke combinatie van eten: Pizza hawaï met ketchup 

Dit hoop ik voor het academiejaar 2012-2013 voor mezelf: Onvergetelijke momenten, 

toffe reisjes en goede punten 

Beste film: 500 Days of Summer 

Vroeger keek ik altijd naar: Totally Spies 

Laatste vakantiejob: Kuisen :( 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Niels  

Woonplaats: Oostkamp 

Kot: Jap! 

Zo beschrijft een vriend mij: Groot, smal, raar 

Favoriete VLAK-activiteit: Skireis 

Hiervoor mag je mij wakker maken: Wakker maken…? 

Rare fobie: Caligynefobie of angst voor mooie vrouwen (Please don’t tease me *wink 

wink*) en hippopotomonstrosesquippedaliofobie of angst voor lange woorden 

In mijn volgend leven wil ik terugkomen als een: Madoqua kirkii of in de volksmond 

ook wel de Kirks dikdik of Damaradikdik genoemd. Alleen die naam al ziet er zo 

chique uit, laat staan hoe het moet zijn om zo rond te lopen!  

Speciale maar heerlijke combinatie van eten: Kaaskroketten met kroketten, Simon 

vindt dat altijd raar 

Als ik niet in het VLAK zat, dan zou ik een winees zijn 

Dit wil ik worden wanneer ik later groot ben: Lap, ik ben nu al zo groot. Dan maar, 

euhm, kleiner…? 

Dit hoop ik voor het academiejaar 2012-2013 i.v.m. het VLAK: Verkozen worden tot 

spider-web! 

Vroeger keek ik altijd naar: Winx Club en Avatar 

Laatste vakantiejob: 1op1 in duin en zee (lees: hele dagen rondrijden met een buggy) 
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Lynn  

Woonplaats: Lochristi 

Kot: Ja 

Zo beschrijft een vriend mij: Vriendelijk, doorzetter, koppig 

Favoriete VLAK-activiteit: Galabal 

Sexy time? Geef mij maar: Ian Harding 

Favoriete uitgaansgelegenheid: Als er maar cocktails zijn! 

Typische uitspraak volgens beste vriend(in): “Ma allez ... serieus?” 

Hiervoor mag je mij wakker maken: Mij wakker maken is op eigen risico, sweeties! 

Rare fobie: Kleine volgepropte elektriciteitskamertjes… Brrr! 

Als ik niet in het VLAK zat, dan zou ik geen echte student zijn 

Als ik niet zou studeren, dan zou ik verkoopster worden 

Leukste vakantieherinnering 2012: Als kreeftjes terugkomen na een VLAK-dagje aan 

zee!  

Dit hoop ik voor het academiejaar 2012-2013 i.v.m. het VLAK: Dat komend jaar nog 

bangelijker wordt dan dat ervoor 

Chloé  

Woonplaats: Blankenberge en Knokke 

Kot: Ja :) 

Zo beschrijft een vriend mij: Lief, verfijnd, bezorgd 

Favoriete VLAK-activiteit: Cantussen 

Favoriete uitgaansgelegenheid: Yucca, Coulissen en natuurlijk Porter House! 

Typische uitspraak volgens beste vriend(in): “Ma, mag 'k nog één iets zeggen?” 

Hiervoor mag je mij wakker maken: Een pizza special van Dr. Oetker 

Rare fobie: Ik kan niet tegen voeten… 

In mijn volgend leven wil ik terugkomen als een: Kat 

Favoriet cantuslied: My Bonnie is over the ocean 

Speciale maar heerlijke combinatie van eten: Een boterham gedopt in het vet van 

vlees in de pan 

Als ik niet zou studeren, dan zou ik kassierster worden 

Leukste vakantieherinnering 2012: Berlijn met mijn vriendinnen! 

Vroeger keek ik altijd naar: Samson & Gert, W817, Degrassi The Next Generation 
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Camille  
Woonplaats: Asse (tussen Brussel en Aalst) 

Kot: Wees maar zeker! 

Zo beschrijft een vriend mij: Ambitieus, perfectionistisch, onhandig  

Favoriete VLAK-activiteit: Openingsfuif 

Favoriete reisbestemming: Griekenland, Londen, Australië,… Maar ik wil gewoon 

zoveel mogelijk zien van de wereld! 

Favoriete uitgaansgelegenheid: Maakt niet uit, overal waar het plezant is. Hoewel het 

wel het vaakst heel plezant is in de Vooruit ;) 

Rare fobie: Walvissen 

In mijn volgend leven wil ik terugkomen als een: Vogel 

Favoriet cantuslied: There’s a hole in my bucket 

Speciale maar heerlijke combinatie van eten: Pizza met mayonaise  

Als ik niet zou studeren, dan zou ik schrijfster worden 

Dit hoop ik voor het academiejaar 2012-2013 voor mezelf: Vaker naar de les gaan, 

beter leren koken, maar bovenal leren genieten van ELKE dag! 

Dit hoop ik voor het academiejaar 2012-2013 i.v.m. het VLAK: Evenveel (enthousiaste) 

schachten als vorig jaar 

Vroeger keek ik altijd naar: Pokémon, W817, spring 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

An-Sofie  

Woonplaats: Maarkedal 

Kot: Ja! 

Zo beschrijft een vriend mij: Vrolijk, betrouwbaar, soms koppig 

Favoriete VLAK-activiteit: Galabal 

Favoriete reisbestemming: Kenia 

Favoriete uitgaansgelegenheid: Overpoort 

Typische uitspraak volgens beste vriend(in): “ ’t Is waar” 

Hiervoor mag je mij wakker maken: Chuck Bass in zijn limo 

Rare fobie: Hoogtevrees 

In mijn volgend leven wil ik terugkomen als een: Kat 

Als ik niet in het VLAK zat, dan zou ik ongelukkig zijn 

Als ik niet zou studeren, dan zou ik winkelbediende worden 

Dit wil ik worden wanneer ik later groot ben: Gelukkig 

Leukste vakantieherinnering 2012: Fourier op scoutskamp 
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Simon  

Woonplaats: De metropool Roeselare 

Kot: Jaaa, 't echte studentenleven 

Zo beschrijft een vriend mij: Sportief, vriendelijk, sociaal  

Favoriete VLAK-activiteit: Skireis!!! 

Mijn slagzin volgens een vriend: “When I'm sad, I stop being sad and be awesome 

instead!” 

Sexy time? Geef mij maar: Daniela Hantuchova (tennisster) 

Typische uitspraak volgens beste vriend(in): “Naar waar gaan we vanavond?”  

“Whaaaaat uuuuuuuuup?!” 

Hiervoor mag je mij wakker maken: Seks :D 

Rare fobie: Onterecht een winkelalarm laten afgaan bij het buitengaan 

In mijn volgend leven wil ik terugkomen als een: Lottowinnaar 

Als ik niet in het VLAK zat, dan zou ik no-lifer zijn 

Als ik niet zou studeren, dan zou ik wereldreiziger worden 

Dit wil ik worden wanneer ik later groot ben: Sexy, succesvol en atletisch ;) 

Dit hoop ik voor het academiejaar 2012-2013 voor mezelf: Meer sporten, meer 

feestjes, goeie punten  

Laatste vakantiejob: Decathlon Roeselare, afdeling bergsport. Allen daarheen! 

Sarah  

Woonplaats: Anzegem 

Kot: Ja 

Zo beschrijft een vriend mij: Behulpzaam, lief, burgie-addicted 

Favoriete VLAK-activiteit: Galabal 

Mijn slagzin volgens een vriend: “Sarachnian, because she's worth it” 

Hiervoor mag je mij wakker maken: Wanneer mijn vrienden in nood zijn of om op 

reis te vertrekken 

Rare fobie: Wespen en dikke, harige spinnen 

In mijn volgend leven wil ik terugkomen als een: Burgie 

Favoriet cantuslied: Boemelaar 

Als ik niet in het VLAK zat, dan zou ik een aantal geweldige mensen niet kennen 

Als ik niet zou studeren, dan zou ik huisvrouw worden 

Dit wil ik worden wanneer ik later groot ben: Mama 

Vroeger keek ik altijd naar: W817 

Laatste vakantiejob: Hoofdmonitor bij Grabbelpas 
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Caroline D. 
Woonplaats: Turnhout 

Kot: Jep 

Zo beschrijft een vriend mij: Grappig, creatief, burgie-addicted  

Favoriete VLAK-activiteit: Schuimfuif 

Sexy time? Geef mij maar: Ryan Gosling, maar eigenlijk is de lijst eindeloos *gniffel* 

Typische uitspraak volgens beste vriend(in): “Och jom” 

In mijn volgend leven wil ik terugkomen als een: Koala, hele dagen in bomen hangen 

en slapen. That’s what life should look like! 

Als ik niet zou studeren, dan zou ik niets nuttigs worden 

Leukste vakantieherinnering 2012: Gentse Feesten en BBQ bij Betsie 

Dit hoop ik voor het academiejaar 2012-2013 voor mezelf: Geen 2
e
 zit, maar dat zal 

wel weer een dikke fail worden 

Dit hoop ik voor het academiejaar 2012-2013 i.v.m. het VLAK: Schuimfuif, the sequel! 

Vroeger keek ik altijd naar: Wizzy en Woppy 

Laatste vakantiejob: Bij ’t Ijsboerke (muhaha, wees jaloers Simon) 

Bo  

Woonplaats: Brugge 

Kot: Ja! 

Zo beschrijft een vriend mij: Doorzetter, sociaal, enthousiast 

Favoriete VLAK-activiteit: Doop natuurlijk ;) 

Mijn slagzin volgens een vriend: “Bo Tuts, stelt je altijd geruts!” 

Favoriete reisbestemming: Kenia 

Hiervoor mag je mij wakker maken: Een chocoladecake met frambozen en een 

bolletje ijs  

In mijn volgend leven wil ik terugkomen als een: Kangoeroe (geen nadere verklaring 

:p) 

Favoriet cantuslied: Ido mein, ado mein, ido…  

Als ik niet zou studeren, dan zou ik een echt kuswuf  worden 

Dit wil ik worden wanneer ik later groot ben: Niet, ik wil nog even jong blijven… 

Leukste vakantieherinnering 2012: Sunset surfen in San Vincente 

Dit hoop ik voor het academiejaar 2012-2013 i.v.m. het VLAK: Veel nieuwe zalige 

wijven 
Beste film: Hasta La Vista 
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Kirsten  

Woonplaats: Gentbrugge 

Kot: Thuis op kot! ;) 

Zo beschrijft een vriend mij: Behulpzaam, dapper, gezellig 

Favoriete VLAK-activiteit: Galabal 

Favoriete reisbestemming: Madeira (prachtig en GEEN insecten, hoeraaaa)  

Hiervoor mag je mij wakker maken:  Als ik kan uitslapen, mag je me zelfs wakker 

maken om je nagels te lakken. Als ik vroeg moet opstaan zorg je er maar beter voor 

dat je een goede reden hebt… Give it a try! 

Rare fobie: Angst om te stikken! Zo zal ik niet snel alleen pillen slikken. 

In mijn volgend leven wil ik terugkomen als een: Heks 

Als ik niet in het VLAK zat, dan zou ik een zwerver zijn 

Dit wil ik worden wanneer ik later groot ben: Gelukkig en gezond, qua jobs zijn er 

nog een heleboel mogelijkheden  

Dit hoop ik voor het academiejaar 2012-2013 voor mezelf: Minder lomp worden! 

Beste serie: Desperate Housewives 

Vroeger keek ik altijd naar: Big&Betsy en Samson&Gert 

Laatste vakantiejob: Preventie auto-inbraken (eerder gewoon mijn voeten kapot 

wandelen, chillen en af en toe een onnozelaar afweren!) 

Lisa  

Woonplaats: Essene 

Kot: Tuurlijk! 

Zo beschrijft een vriend mij: Goedlachs, babbeltrien, geëngageerd 

Favoriete VLAK-activiteit: Karaoke 

Favoriete reisbestemming: Zuid-Afrika tussen het wild 

Sexy time? Geef mij maar: Paul Walker 

Favoriete uitgaansgelegenheid: Manu 

Typische uitspraak volgens beste vriend(in): “Oh My God!!!!” 

In mijn volgend leven wil ik terugkomen als een: Giraf 

Dit hoop ik voor het academiejaar 2012-2013 i.v.m. het VLAK:  Vééél leuke 

activiteiten die massaal bijgewoond worden door 1e bach’ers 

Beste film: Slumdog Millionaire 

Vroeger keek ik altijd naar: W817 

Laatste vakantiejob: Torfs 
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Jeroen  

Woonplaats: Knokke-Heist 

Kot: Ja 

Zo beschrijft een vriend mij: Zelfzeker, muzikaal, pestkopje 

Favoriete VLAK-activiteit: Guidotocht 

Favoriete uitgaansgelegenheid: Jammen in jazz clubs of Overpoort 

Typische uitspraak volgens beste vriend(in): “Seems legit” 

Favoriet cantuslied: Home on the range 

Speciale maar heerlijke combinatie van eten: Geroosterde boterhammen met kaas, 

ketchup en chocolademelk 

Als ik niet zou studeren, dan zou ik vuilnisman worden 

Dit wil ik worden wanneer ik later groot ben: Zelfstandige of manager in een bedrijf 

Leukste vakantieherinnering 2012: De Thames bevaren met een motorboot 

Beste serie: How I Met Your Mother 

Vroeger keek ik altijd naar: Papyrus en Het Eiland van Noach 

Laatste vakantiejob: Colruyt 
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Het FaculteitenKonvent, kortweg FK, is de 
studentenorganisatie die al sinds 1941 25 
richtinggebonden kringen aan de UGent overkoepelt. De 
VLAK is er 1 van, maar ook kringen verbonden aan de 
talen, rechten, economie, wetenschappen, ingenieurs en 
politieke richtingen horen hierbij. Alles samen 
vertegenwoordigt het FK 18000 studenten. 
 

Naast het begeleiden van onze verenigingen zijn we er 
ook voor alle leden van de kringen door de organisatie 
van enkele grote evenementen. Enkele data zijn dan 
ook al in jullie agenda te noteren voor komend 
academiejaar. Allereerst wordt er op 10 oktober de 
Gentse Beiaardcantus georganiseerd. Dit is een 
grote openluchtcantus voor 750 studenten op het 
Sint-Baafsplein, onder begeleiding van de beiaardier 
van Gent. Op 16 oktober is er de Studentikoze 
Opening van het academiejaar in het studentenhuis 
De Therminal, waar er na een (licht) officieel gedeelte 

genoten kan worden van enkele acts met gratis drank. Dit jaar zal er een 
speciale verrassing zijn, dus hou dit zeker in de gaten!  

 
De grootste evenementen van het FK staan echter in het 
tweede semester op het programma. Zo is er op 21 maart 
de Dies Natalisfuif in het ICC. Omdat niemand les heeft 
op 22 maart, kan iedereen zich eens goed smijten en dat 
resulteert dan ook al enkele jaren in deze fuif in 2 zalen, 
goed voor bijna 4000 feestende studenten. Op het 
programma staan steeds enkele grote namen. Zo bracht 
2011 onder andere Drumsound & Bassline Smith, Subscape 
en het StuBru Dreamteam. 
 
 
 

18



Het FK is er ook voor de culturele en sportieve 
mens onder ons. Hét bewijs daarvan is de 
jaarlijkse 12-urenloop. Deze staat 
geprogrammeerd op 24 april op het Sint-
Pietersplein. 12 uur lang strijden de kringen om 
de titel van sportiefste kring van Gent: een niet 
te missen activiteiten voor de sportieve 
student! Maar de 12-urenloop biedt ook veel 

randanimatie voor de passieve sporter en de mogelijkheid om een hapje of een 
drankje te nuttigen in het fakbardorp. Muzikale inbreng komt van een heuse 
DJ-contest en het geheel wordt afgesloten door een afterparty op het plein! 
Ambiance de hele dag verzekerd!  
 
Veel meer interessante weetjes vind je op www.fkgent.be. Hierop is onder 
andere een handige kalender ‘wat is er te doen vanavond’ te vinden, maar ook 
een uitgebreide FK Kalender met alle kringactiviteiten, foto’s van de 
evenementen, sportuitslagen en nieuwtjes over het FK. Zeker in de gaten 
houden! 
 
 
Studentikoze groeten, 
Wim Bekaert 
Voorzitter FK 2012-2013 
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… op kot gaan? 

 
Voor heel wat 1e bach’ers betekent het begin van het academiejaar niet enkel 
een nieuwe schoolomgeving, maar eveneens een nieuw onderkomen. Velen 
gaan namelijk op kot of trekken in een studentenhome. Ook oudere studenten 
verkiezen soms een vast verblijf in hun studentenstad na jaren van pendelen. 
Dit betekent dat ze terecht komen bij onbekende, vaak oudere studenten. Dat 
ze 5 dagen per week doorbrengen in een nieuwe, vreemde stad. Dat ze hun 
ouders en familie minder zien. Dat ze dus zelf de discipline moeten opbrengen 
om af en toe te leren. En ja, ook af en toe te kuisen (deelname aan het 
programma Extreme Verzamelwoede wordt namelijk best vermeden…). 
Daarnaast moet er elke dag voor eten worden gezorgd. En ook qua vervoer 
kunnen ze niet meer rekenen op mama en papa.  
 
Pfff, denken er nu enkelen, kan ik niet meer terug? Welnee, op kot gaan is vaak 
de beste belevenis in je hele studententijd! Je leert enkele onmisbare 
levenslessen. Je wordt zelfstandig. Je leert jezelf kennen op meerdere vlakken. 
Maar bovenal kan je het best genieten van je studententijd als je op kot zit. Je 
kan dan namelijk (VLAK-)activiteiten meedoen zonder je zorgen te moeten 
maken over vervoer naar huis (want: leve de fiets en tram in Gent!). Wanneer 
je ‘s ochtends zin hebt om te blijven liggen in plaats van naar de les te gaan, 
heb je geen zeurende ouders te verduren. Je kan eten wat, wanneer en hoe je 
wil. Je kan gaan feesten tot hoe laat en met wie je wil. Je lief, beste vriendin, 
minnaar of friend-with-benefits kan zonder problemen blijven logeren. 
Kortom: op kot gaan zal inderdaad een grote belevenis zijn, maar het zal er 
sowieso één zijn waar je met plezier en leuke herinneringen op terugkijkt! 
 
Hieronder volgen enkele tips die jullie kunnen helpen tijdens jullie eerste, 
spannende weken op kot. Have fun!  
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Gun jezelf de tijd om te wennen 

De eerste weken zal je sowieso moeten wennen aan alle bovenstaande 
veranderingen. Weet dat dit absoluut normaal is! Gun jezelf dan ook de tijd 
om op je gemak te bekomen in je nieuwe omgeving, voorzie wat me-time op je 
kot. Sommige mensen komen terecht in een totaal vreemde stad en hebben de 
pech dat al hun middelbare vrienden aan andere universiteiten gaan studeren. 
Dan kan het best zijn dat je je een beetje eenzaam voelt in het begin, ook 
heimwee is niet uitgesloten. Al deze gevoelens zijn begrijpelijk en gaan 
(meestal) vanzelf over na enkele weken.  

 

Blijf niet bij de pakken zitten 
Als je voelt dat je een beetje 
eenzaam bent, je verveelt of 
gewoonweg méér had 
verwacht van het 
studentenleven, trek er dan 
gewoonweg op uit! Schrijf je 
in voor enkele lessen zumba, 
ook al ken je er niemand. 
Bezoek de 
universiteitsbibliotheek. Ga 
shoppen. Doe een terrasje. 
Besef ook dat het normaal is 
dat je de eerste weken nog 
niet veel mensen kent. 
Daarvoor dienen namelijk de 
VLAK-activiteiten. Ook 
op school zal je gaandeweg 
meer en meer mensen leren 
kennen en voor je het weet 
heb je een hele nieuwe 
vriendengroep om mee uit te 
hangen in Gent! 
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Organiseer een kotdrink 

Dit is een uitstekende manier om nieuwe mensen te leren kennen. Zo kan 
je bijvoorbeeld je kotgenoten en buren uitnodigen, alsook enkele 
medestudenten. Het is handig om wat vrienden te vragen die je al langer kent, 
om zo de boel spontaner te laten verlopen. Voorzie je gasten van een hapje en 
een drankje (maar overdrijf niet, het blijft een gezellige kotdrink en geen 
sterrenrestaurant!) en zorg voor een leuk muziekje op de achtergrond. Je kan 
ook plannen om nadien gezamenlijk uit te gaan, daarmee vermijd je 
ongemakkelijke situaties als ‘goh wat is het laat, ik moet toch echt eens gaan’ 
én leer je ondertussen Ghent By Night kennen!  
 

Leer je kotgenoten kennen 
Je zal deze mensen regelmatig tegenkomen tijdens het academiejaar, 
misschien delen jullie zelfs een keuken of een badkamer. In ieder geval is het 
handig om op goede voet te staan met je kotgenoten (en trouwens ook je 
kotbaas!). Jullie kunnen elkaar studietips bezorgen, samen koken,… En 
misschien worden enkelen zelfs close vrienden! Voel je echter niet op je tenen 
getrapt wanneer sommigen wat afstand lijken te houden. Niet iedereen is zo 
sociaal ingesteld als een logopedie- of audiologiestudent! ;)  

 

Persoonlijke toets 
Nog een tip om de 
heimwee te verzachten: 
voorzie bij het inrichten 
van je kot een persoonlijk 
plekje voor leuke 
vakantiefoto’s, oude 
brieven, grappige 
sms’jes,… Zo voel je je 
onmiddellijk thuis! 
Indien het toegestaan is 
op je kot kan je ook een 
huisdier nemen. Vissen 
zijn meestal geen 

probleem, over andere beestjes doen kotbazen vaak nogal moeilijk. Desnoods 
neem je een plant in huis waar je op eenzame momenten je hart bij kan 
luchten! Vergeet simpelweg niet om je kot in te richten volgens je eigen smaak 
en enkele persoonlijke spullen toe te voegen vanuit je oude kamer.   
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Don’t forget your roots 
Indien er vrienden uit je oude school of stad ook in Gent studeren is dat mooi 
meegenomen. Verlies hen niet uit het oog in de chaos! (Tenzij ze saai of 
gemeen zijn, en je stiekem blij bent dat je er ein-de-lijk vanaf bent…) Plan 
regelmatig een etentje in de stad of bij iemand op kot, of ga samen uit in Gent. 
Wees niet beschaamd om daarbij een officiële agenda boven te halen en een 
vaste datum te prikken, iedereen weet dat ‘oh ja, we zullen wel nog eens 
afspreken!’ steevast uitdraait op een verwaterend contact, zeker wanneer jullie 
allemaal zo’n drukke tijden voor de boeg hebben. 
Het is ook leuk om je ouders of andere familieleden eens uit te nodigen op je 
kot. Zo kunnen ze het stulpje bewonderen en met eigen ogen zien hoe 
fantastisch jij het hier doet in je eentje! 
 
Ziezo, hopelijk zijn deze tips een beetje behulpzaam. Je kan bij vragen of 
problemen altijd terecht bij je meter/peter, VLAK-praesidiumleden of UGent-
initiatieven. Ten slotte rest ons nog één ding te zeggen: vergeet niet SUPER 
hard te genieten van dat 1e jaar, oudere studenten kijken er vaak met 
heimwee op terug ;). 
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… mijn kot inrichten?  

 
# Werk in de hoogte 
Hoogslaper gecombineerd met bureau, dozen onder je bed, ladekasten onder 
je bureau, opbergdozen bovenop je (hoge) kasten, …   
# Meubels met dubbele functie 
Slaapbank (bed + zetel), boekenrek om je tassen en jassen aan op te hangen, …  
# Verdeel in zones 
Je kot is vaak een plaats om zowel te slapen, eten, werken, ontspannen, 
vrienden te ontvangen,… Gebruik gordijnen, paravans en een weldoordachte 
meubelopstelling om deze zones te verdelen. Zo kan je het bureau vrijstaand 
plaatsen om de leerplek duidelijk af te bakenen. Een paravan tegen de 
achterkant van je bureau voorkomt afleiding en kan ook dienst doen als 
prikbord. Ook je kleerkast kan een handig meubel zijn om zones te maken. 
# Optisch vergroten  
Lichte kleuren, transparante meubels, veel spiegels, …  
# Openheid 
Open kasten en rekken ogen ruimer dan meubels met deuren, maar vergen wel 
meer onderhoud. Kamerhoge kasten vallen minder op dan gewone kasten 
omdat het lijkt of ze deel uitmaken van de kamer. 
# Prijs/Kwaliteit 
Goedkoop + comfort = IKEA! Unieke stukken vind je in kringloopwinkels, op 
rommelmarkten, beurzen en via het internet (Kapaza, eBay, … ). 
# Eenheid  
Door de combinatie van gekregen en nieuwe meubels wordt je kot al snel een 
allegaartje van stijlen en kleuren. Met een grote rol stof en enkele liters verf 
kan je alle meubels dezelfde look geven en zal je studentenkamer eenheid 
uitstralen én ruimer ogen. Accessoires en accenten kunnen de boel opfleuren. 
# Persoonlijke toets 
Neem zoveel mogelijk leuke spulletjes mee van thuis! Massa’s foto’s (die je 
bevestigt aan een prik- of magneetbord of via wasknijpers aan een lang touw), 
posters, schilderijen, bloemen, …  
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… het 1e bach-jaar?  

 
Het 1e jaar aan de universiteit is natuurlijk erg wennen. De manier van 
lesgeven is volledig anders, alsook de omgang met de leerkracht (nu professor 
genoemd), de hoeveelheid leerstof en zelfs de academische kalender. Je komt 
terecht op een enorme campus en weet waarschijnlijk nog niet goed waar 
naartoe. Gelukkig heeft het VLAK extra initiatieven voorzien voor jullie 1e 
bach’ers! Deze vinden jullie verderop, alsook enkele handige tips. 

 

Praktische tips 
# Vertrek op tijd naar de (1e) les. Fiets of tram bij voorkeur de weg al eens op 
voorhand, zodat je de eerste dag niet voor verrassingen komt te staan. 
 
# Het UZ is een zeer grote en gecompliceerde campus. Bestudeer op voorhand 
een plannetje (www.uzgent.be, bij bereikbaarheid).  
 
# Eten of drinken mag meestal niet in de auditoria, maar neem toch wat 
koeken en een flesje water mee, al is het maar voor tussen de lessen door. 
 
# Zorg dat je het (hoogst)nodige lesmateriaal meebrengt: balpen, fluostiften, 
cursusblok, leerboeken. 
 
# Iedereen is zenuwachtig de eerste dag. (Ja, ook degenen die eruitzien alsof ze 
dat helemaal niet zijn!) Maak daarvan gebruik en knoop met zoveel mogelijk 
mensen een gesprek aan over deze spannende mijlpaal.  
 
# Ook al is men hier minder streng dan in het middelbaar op vlak van GSM-
gebruik tijdens de les, het betekent niet dat je hem op luid moet laten staan. 
Vermijd een blunder en zet je GSM vóór de les op stil. 
 
 

25

http://www.uzgent.be/


# Je bevindt je nog steeds in een Universitair Ziekenhuis. Respecteer de rust 
die er heerst en laat patiënten en dokters voorgaan.  
 
# Zeker in het begin van het jaar zal je veel moeten afprinten en kopiëren. Je 
kan dit doen in het UZ zelf (in de bib in P8) of bij één van de duizenden 
kopieercentra in Gent (de Guido Gids die jullie meekregen is hierbij zeer 
handig). 

 

Studeertips 

# Dokter een systeem uit van fluokleurtjes zodat je cursus er niet gaat 
uitzien als een onoverzichtelijke kleurboek. Vaak wordt er gewerkt volgens een 
‘donker-naar-lichtsysteem’, waarbij de donkerste kleur wordt gebruikt voor 
hoofdtitels en de lichtste kleur voor het aanduiden van kernwoorden. 
 
# Koop een agenda en schrijf daarin je lessen en practica om te vermijden dat 
je een verplichte oefening of belangrijke les mist. Je kan er ook opdrachten, 
afspraken en dates in neerpennen (en VLAK-activiteiten natuurlijk!). 
 
# Houd je bureau thuis of op kot zo proper en georganiseerd mogelijk. Dat 
nodigt meer uit om te beginnen leren dan een slordige hoop boeken.  
 
# Probeer tijdens de les efficiënt te noteren, indien dit nodig is. (Soms wordt 
alles namelijk op Minerva gezet, spaar dan je arme hand!) Zo niet: schrijf je 
dan ook niet te pletter, zoek voor jezelf een evenwicht tussen te weinig 
opschrijven en alle kleine details neerpennen. 
 
# De ene prof heeft graag geïnteresseerde leerlingen die vragen stellen, de 
ander gaat liever ongestoord verder. Dit kom je meestal wel te weten aan het 
begin van hun eerste les. Hou hier dan ook rekening mee, alsook met de 
andere belangrijke info die ze dan meegeven. 
 
# Het is normaal dat je in het begin een beetje overrompeld wordt door de 
leerstof en de hoeveelheid. Probeer gewoon ’s avonds op je gemakje eens te 
herlezen wat je die dag hebt gezien tijdens de lessen. Het is echt NIET nodig 
om vanaf de 1e week te beginnen studeren. De eerste examens zijn pas in 
januari. Dat wil niet zeggen dat je thuis niet actief bezig moet zijn met de 
leerstof. Lezen, samenvatten, aanduiden en vragen stellen aan studenten of 
proffen zijn efficiënte manieren om met je leerstof om te gaan vóór de 
blokperiode. De meeste studenten vallen zo vanzelf in het studieritme dat 
voor hen persoonlijk het best is. Zo niet kan je steeds terecht bij je 
meter/peter of bij het monitoraat en de studiebegeleiders van de UGent. 
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Initiatieven  
# 1e bach-mama 
Zie pagina 30 
 

# Student Kick Off 26 september 
De Student Kick Off is een ware traditie onder de Gentse studenten. Het is het 
perfecte moment om het nieuwe academiejaar te vieren, wat dan ook volop 
wordt gedaan. Vaak treden er zeer grote namen op en de sfeer zit er steeds zeer 
goed in. Voor degenen die graag willen gaan, maar nog niet veel mensen 
kennen hier in Gent, spreken we die dag met het VLAK af om gezamenlijk te 
gaan feesten! Meer info volgt. 
 
# Meter- en peter 2 oktober 
Elk jaar organiseert het VLAK een meter- en peteravond. Hierbij krijgen alle 
aanwezige 1e bach’ers een meter of peter toegewezen. Bedoeling is dat deze 
persoon de 1e bach’er helpt met alle mogelijke vragen die hij/zij heeft 
gedurende het academiejaar. Dat kan gaan van studietips tot leuke cafés in de 
buurt. De avond zelf wordt opgevrolijkt door een leuke quiz, georganiseerd 
door onze cultuurpraeses Caro. Kom zeker eens langs! 
 
# 1e bach-weekend 5 tot 7 oktober 
Zie pagina 32  
 
# Doop en doopcantus 7 en 8 november 
Zie pagina 31 
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… als pendelstudent? 

 

Door Lauren Beckers 
Bijgewerkt door Camille Coffé 

 
‘s Ochtends vertrekken wanneer het buiten nog donker is, ’s avonds 
thuiskomen wanneer het OPNIEUW donker is. Bang, maar ook pisnijdig 
afwachten wanneer de trein wéér vertraging heeft opgelopen. Vervolgens 
ellenlange, doodsaaie treinritten – als je al het geluk hebt dat de NMBS niet 
staakt vandaag. Zonder ontbijt, opgepropt in het gangpad staan terwijl de 
lichaamsgeuren van medereizigers zich met elkaar vermengen, en dat op een 
lege maag. Nee, het valt soms niet mee om een pendelstudent te zijn. Hier 
volgen enkele tips die jullie (pendel)leven toch wat draaglijker kunnen maken! 

 

Praktische tips 

# Wanneer er verschillende treinen rijden naar je bestemming neem je best de 
vroegste in rij, daar zit écht wel het minste volk op. Zo kan jij dus rustig en al 
zittend wakker worden op de trein i.p.v. opgefokt de drukke menigte te volgen. 
Je bespaart jezelf ook een sprintje richting auditorium indien je treinen 
vertraging zouden oplopen. 
 
# Eten tijdens de treinrit is ook slim: het doodt de tijd en daarboven ergert een 
hongerig persoon zich vaak aan dingen die eigenlijk het ergeren niet waard 
zijn. Dus: een fruitsapje en een granenkoek? Een Starbuckskoffie en een croi- 
ssant? Een warme wafel of eerder een veel te vettige durum? Aan jou de keuze! 
 
# Als je denkt dat je de trein sowieso zeker absoluut no way niet meer haalt, 
bedenk dan dat hij 9 kansen op 10 weer te laat is en waag dan toch die spurt! 
Indien je hem haalt voel je je de rest van de dag een echte overwinnaar. Zo niet 
heb je toch al je dagelijkse portie sport gehad! 
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# Het formaat van het treinabonnement is verschrikkelijk: het past 
werkelijk in geen enkele portefeuille! Trek het je niet aan, een plooi erin is niet 
zo erg. Het spoort de NMBS enkel aan om te investeren in nieuwe  
abonnementen.  

 

Om de verveling te verdrijven 

# De metro 
Hét tijdverdrijf voor elke treinreiziger is natuurlijk de metro, met daarin het 
laatste nieuws over politiek en economie, interviews met celebrities over hun 
nieuwste boek/plaat/film en een helemaal waarheidsgetrouwe horoscoop. Op 
maandag, woensdag en vrijdag vind je op de laatste pagina een Sudoku, op 
dinsdag en donderdag een woordzoeker. Fun gegarandeerd! 
 
# Muziekkennis 
Probeer bij elke treinreiziger met een koptelefoon uit te maken naar welke 
muziek hij/zij luistert. Zou die man in kostuum naar Mozart luisteren of is hij 
stiekem fan van Rammstein? Is dat kleine meisje fan van Justin Bieber of 
neuriet ze mee met The Beatles? Om het spel echt spannend te maken kan je 
het achteraf ook vragen aan de persoon in kwestie en wie weet leer je zo nog 
nieuwe mensen kennen! 
 
# Luistervinken 
Ook al hebben we vroeger geleerd dat het verkeerd is, wanneer je buurman zo 
luid in zijn GSM spreekt dat de halve wagon het hoort heb je volgens ons het 
recht om (stiekem) mee te luisteren! Bovendien zie je deze mensen 
hoogstwaarschijnlijk nooit meer terug. Dus doe alsof je druk het uitzicht 
bestudeert of helemaal opgaat in je muziek en luister lekker naar de (meestal 
nutteloze en hilarisch simpele) gesprekken die de mensen rondom je hebben. 
Bedenk wel dat zij hetzelfde bij jou kunnen doen ;). 
 
# Fashion police 
Wat dragen je medetreinreizigers? Hoeveel punten krijgen ze voor hun 
outfitkeuze? Zou jij die broek wel gecombineerd hebben met dat truitje? Het is 
leuk en leerrijk om eens te kijken naar de kledij van andere mensen. Ofwel 
voel je je achteraf veel beter in je vel, ofwel ontdek je nieuwe combinaties die je 
zelf eens kan uitproberen! 
 
# Voorbeeldige student 
Als je een langere treinrit voor de boeg hebt kan je er natuurlijk ook je cursus 
bijnemen en de lessen van die dag nalezen en aanduiden. Wat je al gedaan 
hebt is werk gespaard voor thuis. Lees: meer vrije tijd! 
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Heej liefste 1e bach’ers, 
 
 
het middelbaar zit er eindelijk op, het ‘echte leven’ begint vanaf nu, spannend! 
Niet alleen jullie zijn nieuwkomers dit jaar, ook de 1e bach-mama is een 
nieuwigheid in het VLAK. Wij, Kirsten en Lisa, vormen samen PR (pub 
relations eeuhm... public relations) en zullen ook jullie ‘mama’ zijn.  
 
Jullie eerste dag op de universiteit luidt het begin in van een onvergetelijk jaar: 
nieuwe toffe vrienden, nieuwe studie, allerlei VLAKtiviteiten,… Natuurlijk is 
het leuk en handig om een info punt te hebben waar jullie, zonder enige 
problemen, met al jullie vragen naartoe kunnen. 
 
In het begin van het jaar krijgen jullie allemaal een meter of peter toegewezen. 
Deze zal met plezier antwoorden op al jouw vragen. Maar daar stopt het niet: 
je kan er ook mee op café gaan, grappen mee uithalen,… Inspiratie laten we 
aan jullie over ;)  
Verder kan ook iedereen van het VLAK-praesidium jullie met raad en daad 
bijstaan.   
Daarbovenop hebben jullie nu ook een ‘mama’ waarbij jullie met grote en 
kleine vragen terecht kunnen. 
 
Jullie kunnen ‘mama’ vinden op de VLAKtiviteiten - waar jullie hopelijk talrijk 
aanwezig zullen zijn! We hebben ook een e-mailadres aangemaakt voor 
dringende vragen. Kom naar ons toe of stuur een mailtje naar 
eerstebachmama@hotmail.com.  
 
Ziezo! We gaan er een ongelooflijksupertofniettevergeten eerste jaar van 
maken! 
 
 
Groetjes,  
Kirsten en Lisa 
PR 2012-2013 
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Héjoo, beste logo's en audio's! 
 
 
Ik ben Bo, jullie schachtentemster van dit jaar. Samen met de andere 
praesidiumleden zorg ik voor een onvergetelijke doop! 
 
Een doop hoort bij iedere studentenkring. Eenmaal je daaraan hebt 
meegedaan, ben je een volwaardig lid. Wat er die dag precies gebeurt, kan ik 
helaas nog niet verklappen. Dan zou de pret er al af zijn! Ik kan jullie wel 
verzekeren dat het een geniale dag wordt vol vieze brijen, spanning en plezier. 
Je hoeft hier zeker geen schrik voor te hebben, want hé, kijk naar ons: wij 
hebben het ook allemaal overleefd!  
 
De doop gaat dit jaar door op woensdag 7 november. Aansluitend hebben we 
op 8 november dan de doopcantus. Hou dus allen deze 2 dagen vrij en 
schrijf je in vóór 26 oktober! Dit doe je door een mailtje te zenden naar 
schachtentemster@vlak.be 
 
Zeg nu zelf: als student moet je dit toch sowieso eens meegemaakt hebben…? :) 
 
Twijfel je? Heb je nog vragen? Aarzel dan niet om mij of een ander 
praesidiumlid aan te spreken!  
 
 
Groetjes, 
Bo 
Schachtentemster 2012-2013 
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Liefste 1e bach’ers! 
 
 
Ik herinner me nog goed hoe ik 2 jaar geleden zelf als 1e bach’er van start zou 
gaan. Ik was behoorlijk zenuwachtig, want mijn beperkte vriendengroep in 
Gent bood me geen goede back-up aan voor als het vriendjes maken op school 
niet soepel zou verlopen. Met ‘beperkte vriendengroep’ bedoel ik namelijk een 
aantal mensen dat sterk neigt naar 0, haha. Niemand van mijn Limburgse 
vrienden haalde het in z’n hoofd om zich in Gent te vestigen. Ik kende hier dus 
quasi niemand. Van enkele vriendinnen hoorde ik dat hun richting een 
kennismakingsweekend organiseerde waar ze hun medestudenten konden 
leren kennen in een ontspannen sfeertje. (Want tijdens de lessen zelf moet er 
‘uiteraard’ goed worden opgelet en een enthousiaste kennismakingsbabbel 
wordt door de meeste proffen niet zo gewaardeerd!) Ik was best wel jaloers op 
deze vriendinnen en vond het spijtig dat het VLAK zo geen weekendje 
organiseerde. Maar deze zomer zat er, voor het eerst in onze geschiedenis, wél 
een brief hieromtrent in jullie (hoogstwaarschijnlijk reeds uitpuilende) 
informatiemapje van de UGent! 
 
Tijdens de paasvakantie startten we met de voorbereidingen van het weekend. 
Niels en ik deden research omtrent een geschikte locatie en in samenspraak 
met Janne, Cro en Simon werd er al snel een definitieve keuze gemaakt: het 
zou Balen worden, met een hoofdletter weliswaar! We kozen voor een 
afgelegen gebouw met een bosje errond in het ooh-zo-mooie Balen. In juli 
kwam op mijn kot een fameus ‘1ebach-weekend organisatieteam’ bijeen om te 
brainstormen. Zo kreeg het weekend zijn huidige vorm: op het programma 
staan rustige voormiddagen, een stevige namiddag en 2 gezellige  avonden. 
 
Stilaan begint het nu toch wel te naderen, dat langverwachte weekend! Vóór 
23 september een seintje geven is de boodschap. Ik kan jullie 
garanderen dat iedereen, ja werkelijk ie-de-reen van ons praesidium enorm 
enthousiast is en jullie een zalig weekend wil bezorgen. Daarbij durf ik met 
zekerheid te zeggen dat ook de reeds ingeschreven 1e bach’ers dat van plan zijn. 
Laat je zeker niet tegenhouden door de ‘ik ken daar niemand’-onzekerheden, 
zet gewoon die stap en je komt na amper 2 dagen thuis met een ‘nu ken ik echt 
al heel wat mensen’-gevoel!  
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Wat staat jullie nu precies te doen? Wel, stuur een mailtje naar 
vice@vlak.be, stort €37 op 733-0035047-60 en sta vrijdag 5 oktober 
(opgelet, het vertrekuur is veranderd!)  om 18u45 in station Gent-Sint-
Pieters, graag vertrekkensklaar. Dan zorgen wij wel voor de rest!  
Meer info vind je op onze website of kan je bij mij verkrijgen. 
 
 
Lieve groetjes, 
Yana 
Vice 2012-2013 
 
P.S.: Bedankt ‘1ebach-weekend organisatieteam’ Camille, Caroline D. en 
Jeroen voor jullie enthousiasme! 

 

 

 

 

 

 

 

Korte herhaling 

Wat? Kennismakingsweekend voor 1e bach’ers  
Wanneer? Vrijdag 5 oktober t.e.m. zondag 7 oktober 
Waar? Domein Vogelsberg in Balen (naast Mol) 
Prijs? €37, alles inbegrepen 
Vertrek? 5/10 om 18u45, station Gent-Sint-Pieters 
Terugkomst? 7/10 om 16u30, station Gent-Sint-Pieters 
Mee te nemen? Check www.vlak.be, bovenaan rechts 
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Het moge alvast duidelijk zijn: Gent is allesbehalve een dode stad. Zeker voor 
degenen onder ons die uit een boerendorpje komen voelt het als een ware 
openbaring om terecht te komen in een stad die zo veel faciliteiten herbergt op 
relatief weinig plaats. Gent staat bekend om zijn fietsvriendelijke centrum, 
maar ook het openbaar vervoer is er goed uitgewerkt. Niets houdt je dus tegen 
om op ontdekkingstocht te gaan! 
 
Welnu, elke editie zullen wij onze 1e bach’ers en luie oudere jaren die er nog 
niet toe zijn gekomen onderstaande plaatsen te bezoeken (shame on you!) 
enkele leuke plekjes in Gent voorschotelen. Er komen steeds 4 thema’s aan 
bod: een uitgaansgelegenheid, een winkelstraat, restaurants/cafés en tenslotte 
nog een oase van rust tussen dit alles. 

 

Uitgaan  
Overpoort 

De bekendste uitgaansgelegenheid 
in Gent moet toch wel de 
Overpoortstraat zijn. Zelfs vanuit 
andere studentensteden komen 
jongeren naar hier om te feesten. 
Bepaalde meningen over eventuele 
marginaliteit daargelaten (true, het 
is er zeker niet poepchique en je 
komt er wel eens een nektapijtje of 
vier tegen): ben je niet uitgeweest in 
de Overpoort, dan ben je simpelweg 
geen echte Gentse student. 

 
Wat is het concept? De Overpoort is overdag een doodgewone Gentse straat 
met druk verkeer. ’s Nachts echter wordt het omgetoverd tot een autoluwe 
laan vol studenten die feesten tot in de vroege uurtjes. Ze hebben hierbij 
de keuze tussen tientallen cafés aan beide kanten van de straat, en dat van aan 
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het Sint-Pietersplein tot de grote Citadellaan. Elk café heeft zo zijn eigen 
reputatie en imago. Tevens zijn bijna alle stamcafés van de Gentse 
studentenkringen- en verenigingen hier gevestigd. Leuk detail: bijna overal 
geldt gratis inkom. Er zijn ook geregeld Bottle Nights, shotjes-avonden en 
andere acties. 
 
Zoals gezegd vind je de Overpoortstraat naast het 
Sint-Pietersplein en dichtbij het Citadelpark. Op 
deze manier is het overal nabij: zowel studenten 
die in het centrum wonen als degenen die rond 
het UZ op kot zitten geraken er met de fiets (op 
deze manier werk je direct die alcoholcalorieën 
eraf ;)). Er is ruim voldoende plaats om je fiets te 
parkeren: naast het oude studentenrestaurant (straat van de Porter House) en 
meer richting centrum (dichtbij het straatje van de Yucca) zijn fietsrekken 
voorzien. Vergeet zeker geen stevig slot, je fiets los laten staan aan de 
Overpoort is een redelijk slecht idee. Daarnaast is het zeker aan te raden je 
fietslampen aan te zetten of, indien ze stuk zijn, kleine portable fietslampjes te 
gebruiken (verkrijgbaar bij de Hema). Er zijn namelijk geregeld controles in 
deze studentenbuurt en we veronderstellen dat je die €50 aan boete liever 
besteedt aan andere dingen…  
Voor de rest zijn volgende tips nogal logisch: laat je spullen niet onbeheerd 
achter, alsook je drankjes. Vestiaires zijn meestal redelijk betrouwbaar, maar 
neem voor de zekerheid niet je lievelingsjas mee. Voor meisjes is het ten slotte 
aan te raden niet moederziel alleen ’s nachts rond te dwalen in Gent.  
 
Bij een nachtelijk hongertje kan je terecht bij Julien (eigenlijk ‘De Gouden 
Saté’), Gents bekendste frietkot! Je vindt het helemaal tegen het Sint-
Pietersplein. Enkele andere voorzieningen (nachtwinkels, durumzaken,…) 
bevinden zich meer in het midden van de Overpoortstraat. Overdag kan je er 
trouwens ook een paar kegeltjes omstoten in de Overpoort Bowl. 
 
Wanneer kan je terecht in de Overpoort? Meestal begint de ambiance rond 11 
uur ’s avonds echt op gang te komen. Vanaf 3 uur blijven alleen de ‘echten’ 
over en wanneer je als dappere student rond 7 uur naar de les vertrekt vind je 
er nog een enkeling die dronken de straat oversteekt. In het weekend zijn de 
cafés ook open, maar dan zijn er uiteraard minder studenten. Donderdag 
wordt meestal aanzien als ‘dé uitgaansavond’. In het algemeen is het er echter 
elke avond ongeveer even druk, tenzij er acties of speciale fuiven worden 
georganiseerd. Tijdens de eerste weken van het academiejaar zijn er 
bijvoorbeeld heel wat openingsfuiven en vooral de feestjes van belangrijke 
kringen (VEK, VTK, VRG, Farmacie,…) kunnen grote proporties aannemen. 
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Om te eindigen zullen we de belangrijkste Overpoortcafés overlopen, 
vertrekkende van aan het Sint-Pietersplein richting Citadellaan. 
 
# Yucca Café van VEK (in een zijstraatje) 
# Vagant 
# Twitch Onze openingsfuif gaat hier door op 24 oktober! 
# Point Final Ons oude stamcafé. Nogal druk soms. Iets chiquer. 
# Klub Treize 
# Père Total 
# Coulissen Vaak zeer druk. 
# Porter House Ons eigen stamcafé (in een zijstraatje) 
# Decadance Iets andere sfeer. Na 12 uur betalend voor niet-studenten.  
# Tam Tam 
# ’t Kofschip 
 

Winkelen 
Veldstraat 
Fifth Avenue in New York. De Nieuwstraat in Brussel. Avenue Champs-Élysées  
in Parijs. De Meir in Antwerpen. Bond Street in Londen. Dat is wat de 
Veldstraat is in Gent. Het is het bruisende hart van de stad, de plaats waar alle 
bekende winkels zich hebben gevestigd, waar echte fashionista’s zich thuis 
voelen. Het wordt omgeven door het prachtige historisch centrum en andere 
belangrijke straten, gebouwen en pleinen.  
 
Klinkt je dit hemels in de oren? Dan wil je vast wel weten waar dit 
shoppingsparadijs zich bevindt. Als je de Korenmarkt weet zijn, vind je zeker 
ook de Veldstraat: de twee liggen vlak naast elkaar. Je geraakt er makkelijk 
met het openbaar vervoer (Tram 1, halte Korte Meer of halte Korenmarkt). 
Het aanbod van winkels in de Veldstraat is zeer groot. We raden je aan zelf 
eens te gaan kijken tijdens een heuse shopnamiddag. Overigens willen we je 
graag nog melden dat hier vooral mainstream winkels te vinden zijn. 
Alternatievere shops, waarvoor Gent eigenlijk bekend is, vind je eerder in 
kleine zijstraatjes en verder weg uit het centrum (meer info hierover in onze 
volgende editie). Om te eindigen zullen we nog even de populairste winkels die 
zich in de Veldstraat bevinden opsommen. 
 
# Klerenwinkels 
H&M (2!), C&A, Zara, Vero Moda, Jack & Jones, Bershka, Esprit, Tommy 
Hilfiger, Levi’s, Cool Cat, Women’Secret, Éram, Galeria Inno, Springfield, WE, 
Brooklyn, Hunkemöller, Mexx, Six 
# Multimediawinkels 
Fnac, Free Record Shop 
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# Interieur 
Zara Home, Hema, Blokker 
# Beauty 
Ici Paris XL, Body Shop, Galeria Inno 
# Eten 
Panos, Australian Ice Cream, Korenmarkt 

 

Uitrusten 
Abdijtuin 
“Je hoeft Gent niet te verlaten om je in Zuid-Frankrijk te wanen. In de tuin 
achter de Sint-Pietersabdij vertoef je tussen de lavendel en de wijnranken. Het 
is een reconstructie naar historische voorbeelden, aangelegd op de terrastuin 
die een praalzuchtige abt in de achttiende eeuw liet realiseren. Die prachtige 
plek staat open voor al wie ervan wil genieten.” 
Deze korte beschrijving vanop de website van de Sint-Pietersabdij is helemaal 
waarheidsgetrouw. Netjes verstopt achter de gevel van de kolossale abdij 
strekt zich een lieflijke tuin uit, met hier en daar een stuk uit de grond 
rijzende ruïne. Hallucinant is het bijna, want je bevindt je eigenlijk in het 
kloppende hart van Gent. Niet dat je daarvan ook maar iets merkt wanneer je 
je tussen de appelbomen en kerselaars begeeft. Geen enkel park in Gent 
verdient zo hard de beschrijving ‘oase van rust’. 

 
Uiteraard is de tuin het leukst om te bezoeken in de lente en de vroege zomer. 
Sommige studenten gaan er dan zelfs studeren. Zoals vermeld is iedereen 
welkom, en dat alle dagen (behalve maandag) van 10 tot 18 uur. Er wordt 
enkel gevraagd het rustig te houden. Je mag er ook niet roken.   
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Eten en drinken 
Studentenrestaurants 
Het concept: zeer goedkoop maar degelijk eten in het gezelschap van een 
heleboel medestudenten. De UGent beschikt over 8 studentenrestaurants, 
verspreid over de verschillende campussen in Gent. Ze zijn allemaal open van 
maandag t.e.m. vrijdag. Voor de precieze openingsuren verwijzen we je naar 
www.ugent.be/nl/voorzieningen/resto. Je vindt er ook wat de pot deze week 
schaft. Hieronder nog een kort overzicht van de restaurants. Vergeet zeker je 
studentenkaart niet of je misloopt de korting! 
 
# Astrid Krijgslaan 250 
Dit restaurant is het dichtst bij de UZ-campus. Het bevindt zich tegenover de 
Sterre en op een tiental minuutjes stappen van het UZ.  
 
# Boudewijn Harelbekestraat 70 
Ook niet al te ver van het UZ. Bevindt zich achter het farmaciegebouw.  
 
# De Brug Sint-Pietersnieuwstraat 45 
Tussen het stadscentrum en de studentenbuurt vind je De Brug, beroemd om 
zijn overheerlijke en belachelijk goedkope spaghetti. Broodjes vind je op de 
benedenverdieping. Leuk buitenterras in de zomer! 
 
# Coupure Coupure Links 653 
Restaurant van de bio-ingenieurs. 
 
# Kantienberg Stalhof 45 
Vlakbij de Overpoort en Home Fabiola. Veel plaats buiten. Je kan er nu ook 
gaan ontbijten tussen 8u30 en 10u.  
 
# Sint-Jansvest Sint-Jansvest 24 
Verborgen in één van de kleinste straatjes van Gent. Jammer genoeg zijn hier 
geen broodjes te verkrijgen. 
 
# FPPW Henri Dunantlaan 2 
Resto van de psychologen en pedagogen in spe.  
 
# Diergeneeskunde Salisburylaan 133, Merelbeke 
Absoluut geen idee of het überhaupt bestaat. Enkel voor als je verdwaald bent.  
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Cafetaria’s 

Er zijn 5 cafetaria’s te vinden in Gent, eveneens open van maandag t.e.m. 
vrijdag.  
 
# UZ De Pintelaan 185 
Onze eigenste kantine! Je vindt er warme soep en een ruim assortiment aan 
broodjes. In de voormiddag zijn er ook croissants en chocoladekoeken. Treuzel 
echter niet te lang, ze zijn nogal gegeerd onder de studenten… Vanaf 12 uur ’s 
middag staat er vaak een lange rij, meer dan een kwartier zal het echter niet 
aanschuiven zijn. Bij een off-day zorgen de immer vrolijke medewerksters voor 
een glimlach op je gezicht! 
 
# Rechten Universiteitsstraat 4 
Redelijk in het centrum gelegen, zeer handig dus wanneer je eigenlijk gewoon 
aan het shoppen bent. 
 
# Blandijn Blandijnberg 2 
Bij de faculteit Letteren & Wijsbegeerte. 
 
# Ledeganck Ledeganckstraat 35 
Handig voor de 1e bach’ers, wanneer ze pauze hebben tijdens hun practicum 
Craniale Zenuwen. 
 
# Ardoyen Technologiepark 904, Zwijnaarde. 
Nogmaals: enkel voor wanneer je verdwaald bent. Indien je de weg naar huis 
terugvindt, mag je ons steeds een recensie opsturen. 
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Brons voor UGent 
Bron: www.ugent.be, 6 augustus 2012 

 
Studente Bio-ingenieurswetenschappen Evi Van Acker behaalde 
maandagmiddag een bronzen medaille op de Olympische Spelen in 
Londen. In de afsluitende medaillerace van de Laser Radial-klasse 
zeilde ze naar een derde plaats. De UGent is dan ook zeer trots op 
haar topsportster. 
 
Evi Van Acker studeert aan de UGent met een topsportstatuut. Ze behaalde 
eerst een bachelor in de Chemie en volgt nu een masteropleiding 
Levensmiddelenwetenschappen en Voeding aan de faculteit Bio-
Ingenieurswetenschappen. "Ik merk dat het goed is om behalve een sportieve 
ook een intellectuele uitdaging te hebben", zo zegt ze zelf. 

 

Ranking 
Bron: www.ugent.be, 14 augustus 2012 

 
De UGent is voor het derde jaar op rij de enige Belgische 
universiteit in de top 100 van de Academic Ranking of World 
Universities. In deze ranking, die beter bekend is als de Shanghai 
Ranking, bezet de UGent net als vorig jaar de 89ste plaats. 
 
Sedert 2003 wordt jaarlijks een Academic Ranking of World Universities 
opgesteld. Daarbij worden meer dan 1.200 hogeronderwijsinstellingen met 
elkaar vergeleken. De Shanghai Ranking geldt als de meest objectieve en meest 
zichtbare universiteitsranking. 
De top 20 van de Shanghai Ranking 2012 wordt gedomineerd door 
Amerikaanse en Britse universiteiten. De KULeuven staat op de 124ste plaats, 
de UCL op 132, de ULB op 153, de ULg op 246, de UA op 266 en de VUB op de 
407ste plaats.  
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Studentikoze bezetting 
Het Gravensteen is in het Gentse ook bekend om de zogenaamde "Slag om 
het Gravensteen". Deze vond plaats op 16 november 1949, toen Gentse 
studenten de burcht bezetten. Dit gebeurde volgens de overlevering uit 
protest tegen de verhoging van de bierprijs (3 i.p.v. 2 frank) en het feit 
dat de politie zijn witte helmen zou vervangen door blauwe kepies, zodat ze 
moeilijker te onderscheiden waren van postbodes en taxichauffeurs. De 
studenten die het plan bedachten hadden inderdaad spandoeken met slogans 
aangaande de bierprijzen en de politiekepies gemaakt, maar volgens de 
getuigenissen van enkele initiatiefnemers ging het om een studentengrap die 
uit verveling ontstond, zonder expliciete statements. Medestudenten werden 
opgeroepen deel te nemen via een pamflet met de volgende tekst: 
 

“ Dit briefje vlug en onopgemerkt laten doorgaan. De inhoud ervan 
geheimhouden. Commilitones, neemt allen deel aan de reusachtige 
studentengrap die op touw wordt gezet voor woensdag 16 november. 
Scenario: bezetting van het Gravensteen. Weest gij ook op post: komt het 
Gravensteen binnen tussen 14.30 en 15.10 u. Alles is geregeld voor uw 
aankomst. Komt niet in groepen. Bergt uw flatten in uw zak en blijft kalm en 
gedisciplineerd. Waarschijnlijk bierclub in het Gravensteen. Brengt munitie 
van alle slag, doch onopgemerkt, desnoods ook uw boterhammen mee. 
Einde tussen 18 en 19 uur??? Wachtwoord: Uilenspiegel! Belangrijk bericht: 
Zweigen. Feind hört mit! ” 
 

Politie, brandweer en rijkswacht werden ingeschakeld om het Gravensteen te 
ontruimen. De bezetting werd pas beëindigd toen het bier op was, waarna de 
studenten zich overgaven. Mede onder druk van het Gentse volk werd geen 
enkele student gerechtelijk vervolgd. Tot op de dag van vandaag wordt 
deze "grootste studentengrap aller tijden" jaarlijks herdacht tijdens de 
Gravensteenfeesten, welke plaatsvinden op de woensdag dichtst bij 16 
november (nu 14/11/12). Het is elk jaar een feest voor een kleine duizend 
Gentse studenten. 
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Handige websites 

www.gratisingent.be (met een wekelijkse nieuwsbrief, handig!)  
www.uitingent.be 
www.guido.be/Stadsgids/Gent.aspx 

 

Binnenkort in Gent 
# Openingsfuiven 
Alle studentenkringen organiseren in het begin van het academiejaar een 
openingsfuif. Kleine kringen doen dat in Overpoortcafés, grotere in de Vooruit. 
De onze is in de Twitch op 24 oktober. Een niet te missen event!  
 
# United Colors of Ghent 4 oktober 
Naar goede gewoonte heet HoGent de studenten welkom met een party. Dit 
keer zijn alle genres verenigd op één locatie zodat je het partygewoel niet hoeft 
te verlaten als je even zin hebt in iets anders. Gunstig studententarief voorzien!  
 
# Filmfestival 9 tot 20 oktober 
Elk jaar in oktober stelt het festival 100 langspeelfilms en 30 kortfilms voor uit 
de hele wereld. De afgelopen jaren wist men ruim 130.000 toeschouwers aan 
te trekken. Er komen steeds heel wat bekende koppen op af (vorig jaar was 
Johnny Depp van de partij!). Naast een officiële competitie organiseert het 
festival ook enkele concerten. 
 
# I Love Techno 10 november 
Sowieso de ‘grootste’ fuif in Gent. Qua oppervlakte neemt het de volledige 
Flanders Expo in en het bezoekersaantal groeit elk jaar exponentieel. Niet 
goedkoop, maar voor echte fans zeker zijn geld waard! 
 
# Winterdroom 1 december tot 6 januari 
Zeer gezellige kermis ter ontspanning net voor de winterblok!  
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U I T   S Y M P A T H I E 
 

Het TEAM van www.stotteren.be en www.stottertherapeute.be 

 

Meer info over onze opleiding tot stottertherapeut(e) : 

Surf naar www.stottertherapeute.be 

 

WEDSTRIJD: 

Word FACEBOOK vriend van Gert Reunes en Win een GRATIS boek 
SPREKEN IS GOUD : de autobiografie van GERT REUNES , de eerste 
stotterende mens die het in België tot logopedist schopte aan de 

UGENT. 

VRAAG: Hoeveel FACEBOOK vrienden heeft Gert op 22 oktober tijdens 
de wereldstotterdag... ? Mail je antwoord naar gertreunes@gmail.com 

De winnaars worden persoonlijk via www.stotteren.be bekend 
gemaakt. 
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Op woensdag 29 augustus had ik, samen met Silke, de eer om Prof. Kerckaert 
te mogen interviewen. Over de vraag welke leraar uit het 1e bach-jaar het 
populairst is moesten we niet lang nadenken. Wie is er nu NIET gecharmeerd 
door Prof. Kerckaerts kalme manier van lesgeven en grapjes tussendoor? Haar 
overzichtelijke en gebruiksvriendelijke cursus en bijhorende 
PowerPointpresentaties? Het gerucht gaat dat geen enkele lessenreeks zo 
gretig wordt bijgewoond als die van haar, en dat jaar in jaar uit. Ze was dan 
ook niet voor niets kandidaat ‘Wijste Prof van UGent 2011’.  
Het interview resulteerde in een gezellige en leerzame babbel over hoe het er 
in haar studententijd aan toeging: met slechts één zittijd per jaar en een grote 
kloof tussen prof en student.  

 

Over het prof zijn  

- Waar en wat hebt u zelf gestudeerd?  
Ik heb geneeskunde gestudeerd aan de VUB.  
 
- Zat u op kot?  
Ja, ik zat op de campus op kot en vond dat héél leuk. Ik kwam van Tienen, dat 
was niet te doen om elke dag te pendelen.  
 
- Hoe bent u dan terecht gekomen als prof aan de UGent?  
Goh, via mijn dienst… ’t Is te zeggen… Aan de VUB ben ik terechtgekomen op 
de dienst anatomie, waar ik dan mijn doctoraat heb gemaakt. Ik kon daar 
echter niet blijven, er was op dat moment geen plaats als vast ZAP-lid 
(Zelfstandig Academisch Personeel, n.v.d.r.). Mijn diensthoofd stapte op dat 
moment over van de VUB naar de UGent. Ik heb dan eerst een paar jaar als 
assistent anatomie gewerkt in Diepenbeek, totdat er bij hem in Gent een plaats 
vrij was. Dan heb ik hier de verdere procedure doorlopen: eerst was ik doctor-
assistent en uiteindelijk ben ik prof geworden.  
 
- Hoe hebt u het verloop van uw loopbaan tot nu toe ervaren?  
Wanneer je werkt als wetenschapper aan de universiteit verkeer je steeds in 
onzekerheid over de toekomst. Je werkt namelijk op basis van bepaalde 
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duurcontracten, als assistent is dat bijvoorbeeld een contract van 2 jaar. 
Indien je dan als doctor-assistent geluk hebt, komt er op een zeker moment 
een ZAP-plaats vrij. Maar dan ben je er nog niet hé, er is natuurlijk ook nog 
concurrentie met de andere kandidaten.  
 
- Hebt u dat dan altijd al geweten, dat u in deze sector wou werken?   
Wel, ik wou eigenlijk sinds ik 9 jaar was dokter of verpleegster worden. Ik wou 
mij specialiseren in chirurgie om naar de Tropen te gaan. Er waren echter te 
veel kandidaten, dus dat ging niet door. ‘Dan ga ik maar zonder chirurg te zijn 
naar de Tropen’, bedacht ik. Om zelf de opleiding Tropische Geneeskunde te 
financieren, zocht ik een tijdelijke job. Op dat moment was die vacature voor 
assistent anatomie aan de VUB vrij. Dat leek mij ook nog interessant om 
enkele jaren te doen, het is niet per se opereren maar het heeft er toch veel 
mee te maken. Daar heb ik dan mijn latere echtgenoot leren kennen… Zo heb 
ik mijn carrière eigenlijk per toeval steeds verder gezet, met in mijn 
achterhoofd het idee dat ik wel eens naar de Tropen zou gaan, maar dat is er 
jammer genoeg nog niet van gekomen!   
 
- Wat houdt het ‘prof zijn’ in waar studenten niet bij stilstaan? 
Wel, sommige studenten denken dat wij nu 3 maand vakantie hebben! Vorige 
week bijvoorbeeld was er een studente met 2e zit die bij het buitengaan na het 
examen ‘Verder een prettig verlof nog!’ zei. Terwijl ik dan nog een aantal 
examens had voor te bereiden en dergelijke. Studenten kennen ons enkel van 
tijdens de lessen en denken dus dat wij alleen maar les geven. Vele collega’s 
doen buiten het onderwijs trouwens ook nog aan wetenschappelijk onderzoek.   
 
- Hoe ziet een doorsnee dag eruit voor u? 
Momenteel, tijdens een examenperiode dus, stel ik de 
examens op. Ik zorg er ook voor dat ze goed verlopen, ik 
verbeter, maak puntenlijsten,… In september maak ik 
alle cursussen in orde of vernieuw ik ze, ik bekijk de 
PowerPointpresentaties,… Tijdens het academiejaar 
geef ik uiteraard (veel) les en bereid ik op vrije 
momenten de volgende lessen voor.  
 
- Wat vindt u zo leuk aan het ‘prof zijn’? 
Het contact met de jonge mensen! Hen iets bijbrengen, 
kennis overbrengen,…  
 
- Zijn er ook minder leuke kantjes? 
Goh ja, toch wel. Er is veel administratie die erbij komt 
kijken. Naar de studenten toe zijn er soms een beetje 
stoute studenten (lacht).  
 
 
 

“ L.O.-

studenten 

zijn de 

leukste om 

plezier 

mee te 

maken in 

de les. ” 
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- Is er een bepaalde richting waar u het liefst aan lesgeeft? 
Om, laat ons zeggen, plezier mee te maken in de les heb ik een voorkeur voor 
de L.O.-studenten. Dat is altijd een beetje een andere manier van doen. De 
geneeskunde studenten zijn een beetje serieuzer en zakelijker zo. ’t Is daar ook 
wel plezant hoor! Maar, ik weet niet of je er zelf kent, een L.O.-student is zo 
het type dat met zijn sportzak van het zwemmen komt, zich neerploeft in het 
auditorium en begint te babbelen en te doen. Je moet hen een beetje 
entertainen en tot de orde roepen. Maar dat maakt het allemaal wat 
levendiger!   
 

Over haar studententijd  

- Welk type student was u zelf?  
Vroeger was er geen semestersysteem hé. Er was dus maar één zittijd, van 
april t.e.m. juni was ‘dén blok’. Het was dus een heel andere manier van doen 
tijdens het jaar. In het begin moest je zorgen dat je cursussen in orde waren, 
wij moesten toen namelijk alles zelf opschrijven. In oktober, november en 
december deden we vooral andere dingen zoals uitgaan. Ikzelf was iemand die 
altijd naar de les ging, omdat ik veel had aan het horen en opschrijven van de 
leerstof. Ook al ging ik uit, de volgende ochtend zat ik steevast in het 
auditorium. Ik had zo een heel strikt plan dat ik volgde. Vanaf april stopte ik 
bijvoorbeeld met uitgaan en was het de knop omdraaien en blokken. En zo 
ging het elk jaar. 
 

- Herinnert u zich nog uw eerste dag? 
Ik weet nog dat ik helemaal verloren was: ik wist niet 
waar naartoe, kende niemand,… ‘In wat voor een wereld 
ben ik hier terecht gekomen?’, dacht ik bij mezelf. Maar 
op den duur leerde ik dan wat mensen kennen hé. Ik zat 
ook met 3 anderen op kot met een gemeenschappelijke 
keuken, ik was dus niet vaak alleen. Via via leer je dan 
nog meer mensen kennen. En op den duur vorm je dan 
zo een kliekje hé.  
 
- Hoe verliepen uw examens? 
Ik ging altijd naar het examen met een gevoel van ‘ik heb 
goed geleerd, dus het zal wel lukken’. Behalve in het 
eerste jaar, toen tastte ik echt nog in het duister. Dat jaar 
had ik dan ook tweede zit. Daarna nooit meer. Eens je zo 
je eigen prestaties kent en weet hoe je tewerk moet gaan 
lukt dat wel. 

 
 

“ ‘In wat 

voor een 

wereld ben 

ik hier 

terecht 

gekomen?’, 

dacht ik bij 

mezelf. ” 
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- Hoe ging u zelf om met de proffen? 
Er was (bijna) geen contact met de proffen in die tijd. Zij stonden echt boven 
de studenten. Het was toen zeer onbeleefd om vragen te stellen, allez bij 
sommigen toch. Anderen waren iets losser. Wij moesten toen ook nog 
rechtstaan wanneer de prof het auditorium binnen- of buitenging.  
 
- Vindt u die verandering positief of negatief? 
Ik vind wel dat die prof-studentrelatie nu beter is. Er is meer contact hé. Het 
gesprek dat wij nu voeren zou vroeger niet bestaan hebben (lacht). De meeste 
proffen houden nu rekening met de studenten, ze weten wat er bij hen speelt 
en passen zich aan. Ook qua materiaal en zo, vroeger moesten de studenten 
werkelijk alles noteren, Minerva bestond natuurlijk nog niet. Indien er al werd 
gecommuniceerd met de studenten hingen er papiertjes aan de ‘valven’.  
Langs de andere kant echter betekent die nieuwe relatie ook dat een aantal 
studenten, en dat aantal neemt wel toe, minder respect heeft voor ons. Niet 
dat wij op dat hoger statief moeten blijven 
staan. Maar er zijn proffen die zich daar echt 
aan kunnen ergeren en dat dan ook 
uitwerken op de studenten. Neem 
bijvoorbeeld een mail van een student die 
begint met ‘hoi’ of ‘hey’ of ‘hallo’. Dan denk 
ik: ‘allez, dat schrijf je nu toch niet naar een 
prof?’, maar ik beantwoord die mail zoals 
elke andere. Ikzelf ga daar een beetje 
nonchalanter mee om, maar ik ken collega’s 
die zo’n mail onmiddellijk verwijderen.  
 
- Zat u vroeger zelf in een studentenkring? 
Ja, ik zat in de geneeskundige kring en vond dat wel leuk. We organiseerden 
vooral fuiven en cantussen. Het was minder onderwijsgericht dan nu. 
 
- Gebruikt u uw eigen studententijd als referentie wanneer u 
lesgeeft? 
Ik geef eigenlijk les naar het voorbeeld van mijn eigen prof neuroanatomie. In 
die tijd moest alles nog op bord worden getekend en die meneer deed dat met 
2 handen tegelijk, helemaal symmetrisch dan nog. Hij herhaalde ook 
regelmatig de leerstof, zodat je bij het buitengaan de les écht kende. Ik heb dan 
later nog met hem samengewerkt. Het was een zeer rustig persoon, hij had 
totaal geen dikke nek of zo. Het was een beetje een bompafiguur (lacht). Hij 
zat daar zo zijn pijp te roken en ging dan op zijn gemak lesgeven. 
 
- Hebt u nog tips voor onze Vlakkers?  
Plannen, dat is het voornaamste wat een student moet doen. En met dit 
semestersysteem moet je toch af en toe werken tijdens het academiejaar. Voor 
de rest mag je doen wat je wil… Genieten van het studentenleven!  
 

“ Mijn tips voor 

jullie? Plannen… en 

genieten van het 

studentenleven! ” 
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    … om dronken mensen    

ontzettend irritant te vinden  

als je nuchter bent,  

en nuchtere mensen  

  ontzettend irritant als je 

        dronken bent.                 

                   … om vol te houden 
                   dat je die 30 paar schoenen  
           ECHT nodig hebt,  
       om orthopedische redenen.  
         Variatie is immers goed  
               voor de voeten!  
 
      - Josephine Claes, 2e bach 

 

 

           … om enkel  

       uit schuldgevoel het 

    winkelticketje aan te  

       nemen van de    

          kassierster. 

… om nog steeds het verschil 
tussen bleu, saignant en à point 
niet te kennen. 

... om na dat pak 

chips een banaan te 

eten, kwestie van  

gezonde nasmaak. 
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            … om tijdens een off-day niet voor 

       anderen te willen opstaan in het 

                 openbaar vervoer.  

 
… om te huilen 

bij films. 

 

… om te struikelen 

en te doen alsof er 

niets is gebeurd. 

 

     … om ALTIJD omver te vallen 
wanneer de bus- of tramchauffeur  
         op z’n rem gaat staan. 

 

    … om telkens 

  weer te vergeten 

    dat ze in de 

 supermarkt  

   geen gratis  

  zakjes meer 

     uitdelen. 

 

 

… om in je eentje heel erg 

de slappe lach te krijgen en 

niet meer te kunnen stoppen. 
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◊ In Paraguay is duelleren enkel wettelijk toegestaan wanneer beide partijen 

geregistreerd zijn als bloeddonoren. 

 

 

◊ De eerste filmrol van George Clooney was een rolletje in ‘Return of the 

Killer Tomatoes’. 

 

 

◊ Olifanten zijn de enige zoogdieren die niet kunnen springen.  

(zelfs walvissen kunnen het!) 

 

◊ Een knorrende maag bestaat niet. 

 (het 'knorrende' geluid wanneer je honger hebt 
 komt van je darmen die hun inhoud  

verplaatsen… Sexy!) 

 

◊ Harry Styles van One Direction werd geboren met 4 tepels.  

 
 

◊ Op de sigarettenpakjes van het merk Camel staat een dromedaris.   
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◊ Toetsenborden hebben een QWERTY-indeling omdat men zo trager typt. 

(dit komt uit de tijd wanneer men nog met 
 typemachines werkte i.p.v. computers.  

Bedoeling was de typisten langzamer  
te laten typen, omdat anders de 
 hamers  van de typemachines 

 elkaar raakten en in de  
knoop raakten.) 

 

◊ Geen enkel Nederlands woord rijmt precies op 'twaalf'. 

 

 

◊ De aansteker werd eerder uitgevonden dan de lucifer.  

(in 1827 werd de eerste echte lucifer uitgevonden, 
4 jaar na de uitvinding van de aansteker in 1823.) 

 

◊ In meer dan 20% van alle scheidingspapieren van het afgelopen jaar 

kwam het woord ‘Facebook’ terug. 
 
 

◊ Het woord ‘goodbye' komt van de uitspraak  'God be with ye’. 

 

 

◊ Mensen die geboren zijn in de periode 1990-1999 (wij dus!) hebben 

geleefd in drie decennia, twee eeuwen en twee millennia. 

 

 

◊ ‘Paraskevidekatriafobie’ is angst voor vrijdag de dertiende. 

(gelukkig komen die dagen maximaal 3 keer,  
maar meestal 1 of 2 keer per jaar voor!) 
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Door Lauren Beckers 

 

Ram 21 maart t.e.m. 20 april   

Energiek – Temperamentvol – Impulsief 
De eerste maanden van het nieuwe academiejaar vallen voor jou een beetje 
tegen: tussen je nieuwe kotgenoten zit toch niet zo’n knapperd als je had 
gehoopt, je kot inrichten zodat je je helemaal thuis voelt was financieel flink 
wat duurder dan je had gedacht en je mist al snel het eten van je mama...  Niet 
getreurd, de sterren hebben voor jou dé oplossing: ga met je vriendinnen eens 
langs bij de Kastart (Onderbergen 42)! Terwijl jullie genieten van een 
overheerlijke, goedkope spaghetti wandelt jouw droomprins zomaar voorbij! 
Die laat je toch niet lopen ? Go get him tiger! 

 

Stier 21 april t.e.m. 20 mei   

Evenwichtig – Geduldig – Lui                               
Wanneer het nieuwe academiejaar van start gaat, voel jij je zeer goed in je sas. 
Na enkele dagen heb je de weg naar de Overpoort al gevonden en tijdens die 
zatte avonden leer je jezelf en je grenzen steeds beter kennen. Na een tijdje 
beginnen er echter twijfels op te komen: is dit wel de juiste richting voor mij? 
Heb ik de juiste keuzes gemaakt? Zit ik hier wel op mijn plek? De feestjes vind 
je zalig, maar is dat wel de juiste mentaliteit voor iemand die studeert aan de 
universiteit? Misschien is het best om zo snel mogelijk deze twijfels eens te 
verwoorden en te praten met je beste vriend(in), mama of lief vóór je echt gaat 
piekeren. Shoppen helpt natuurlijk ook altijd! 
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Tweelingen 21 mei t.e.m. 21 juni 

Speels – Rationeel – Onbetrouwbaar 
Na een zalige zomervakantie waarin jullie veel tijd hadden om te genieten van 
elkaar, heb je met de komst van het nieuwe academiejaar een beetje schrik om 
die éne belangrijke persoon uit het oog te verliezen. Probeer niet te veel te 
piekeren, het is heus wel mogelijk om een gaatje te vinden in die drukke 
agenda, ook al hebben jullie totaal verschillende lessenroosters! Misschien is 
het leuk om eens langs te gaan bij pizzeria Prima Donna (Overpoortstraat 46), 
om tijdens het verorberen van een overheerlijke en tevens spotgoedkope, échte 
Italiaanse pizza en een lekker glaasje chianti bij te babbelen over jullie Gentse 
avonturen tot nog toe?  

 

Kreeft 22 juni t.e.m. 22 juli 

Gevoelig – Dromerig – Bezitterig                             
Voor kreeften met een liefje is het tijd om hun ogen te openen. Ook al had je 
gehoopt dat het na de vakantie zou verbeteren, dat doet het niet, in tegendeel! 
Je ziet er erg van af en voelt je in de steek gelaten. Laat het echter niet zo nauw 
aan je hart komen, Gent heeft zoveel meer te bieden dan je denkt!  Er zijn 
ontzettend veel romantische plekjes te vinden hier. Als je daar met je huidig 
lief niet van kan genieten is het misschien tijd voor de volgende?  
Voor single kreeftjes: be prepared, het jachtseizoen is geopend! Pas echter op 
dat je niet te hard van stapel loopt, soms is het beter om gewoon te genieten 
van het moment zelf en niet te veel na te denken over wat komen zal… 

 

Leeuw 23 juli t.e.m. 23 augustus 

Sexy – Zelfzeker – Bazig           
Academiejaar 2012-2013 start voor jou met een knaller van formaat!  Je geniet 
met volle teugen van de nieuwigheden in je leven en wanneer je in je meest 
sexy outfit naar de Overpoort trekt, heb je al meteen touche! Je krijgt echter 
wat heimwee naar vroeger en spreekt al snel af met vriendinnen uit het 
middelbaar. Misschien kan je samen picknicken in de voortuin van het UZ? 
Geniet er van, maar pas op voor die ene vriendin: ze gaat zich al snel beter 
voelen dan de rest en je zal minder aan haar hebben dan je had gehoopt. Gent 
heeft niet op iedereen een positieve invloed… 
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Maagd 24 augustus t.e.m. 23 september 

Stipt – Leergierig – Perfectionistisch           
Je was een beetje bang voor de veranderingen die het nieuwe academiejaar 
teweeg zouden brengen, maar uiteindelijk komt alles op zijn pootjes terecht. 
Gent haalt het beste in je naar boven en je merkt dat je op korte tijd een heel 
ander persoon bent geworden. Bij een nieuwe persoonlijkheid hoort een 
nieuwe coupe! Wanneer je eens rustig rondkijkt, vind je al snel een kapper die 
je in no time en voor een studentvriendelijk prijsje onder handen neemt. Pas 
echter op voor die prof met de rode jas. Ze lijkt het misschien leuk te vinden 
dat ze zo snel antwoord krijgt op haar vragen, maar eigenlijk heeft ze een hekel 
aan uitslovers. Hopelijk heb je daar geen mondeling examen van... 

 

Weegschaal 24 sept t.e.m. 23 oktober 

Romantisch – Flirterig – Besluiteloos 
Na een zalige vakantie is het wennen om (opnieuw) alleen op kot te zitten. Om 
de eenzaamheid tegen te gaan is het misschien een leuk idee om een vis in huis 
te nemen: het fleurt het geheel wat op, er is iets dat je thuis opwacht en de 
meeste kotbazen hebben er niets op tegen! De eerste weken geniet je van het 
Gentse uitgangsleven en door het weinige aantal uurtjes slaap geef je al snel de 
lessen van 8u30 op, ook al had je zo’n goede voornemens... Pas echter op: 
wanneer je lessen skipt, mag je niet vergeten ze zelf thuis eens te bekijken of je 
zal het je nog beklagen… 

 

Schorpioen 24 okt t.e.m. 22 november 

Vastberaden – Doelgericht – Koppig 
Vastberaden is your middlename en zo begin je ook aan dit academiejaar. Je 
hart klopt sneller wanneer je vanuit het treinraampje de boekentoren en de 
Sint-Pietersbasiliek ziet verschijnen: voor jou is Gent altijd een beetje 
thuiskomen! Je amuseert je er te pletter en alle zorgen van thuis verdwijnen 
even. Maar dan gebeurt er plots iets dat voor jou aanvoelt als een teken. 
Misschien is het toch niet zo’n goed idee om al je thuis-zorgen van je af te 
schuiven en te hopen dat ze vanzelf overgaan? Het is wél een goed idee om zelf 
die eerste stap te zetten en niet af te wachten wat er nu gaat gebeuren. Kom op, 
je voelt je zo veel beter wanneer dit allemaal achter de rug is! 
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Boogschutter 23 nov t.e.m. 22 dec 

Eerlijk – Optimistisch – Tactloos 
De sterren voorspellen voor jou een hele mooie start van het academiejaar. 
Tijdens de eerste weken lijkt alles je voor de wind te gaan. Ook heb je een 
financiële meevaller, dus misschien is het nu tijd om eindelijk die tas te kopen 
waar je al zo lang een oogje op had ?  Wanneer die ene prof je echter 
aanspreekt nadat je in het auditorium in slaap bent gevallen - hey wat wil je 
nu, het zijn je eerste weken (terug) in Gent – beslis je het wat rustiger aan te 
doen. Misschien is het een goed idee om een leuke serie te beginnen kijken 
(Gossip Girl, How I Met Your Mother, Pan Am,… ) om je enkele avondjes zoet 
te houden! 

 

Steenbok 23 december t.e.m. 20 januari 

Grappig – Ambitieus – Neerbuigend 
Tijdens je eerste week Gent krijg je al direct te maken met de vreselijkste dag 
ever: wanneer je je eerst hebt overslapen, mis je je tram - wat betekent dat je 
met de fiets de regen moet trotseren. Wanneer je dan ook nog eens een platte 
band blijkt te hebben, besef je dat echt alles tegen zit. Toch geef je niet op – je 
hebt namelijk een deal met jezelf gesloten om deze eerste week flink naar alle 
lessen te gaan. Maar wanneer je dan snelwandelend naar het UZ stapt en een 
duif een pakketje laat vallen, beslis je toch maar gewoon naar de Yucca te gaan 
voor een pintje aan €1, 40! Ach wat, je bent student in Gent! It’s time to live 
like one! 
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Waterman 21 januari t.e.m. 19 februari 

Trouw – Eigenzinnig – Afhankelijk 
Wanneer het jaar opnieuw van start gaat, lijkt het alsof er een sneltrein 
passeert. Alles verliep deze vakantie zo relaxed en het is toch wel even 
aanpassen om terug in het ritme te komen. Het vroege opstaan begint door te 
wegen, dus misschien is het een goed idee om zondag eens lekker lang uit te 
slapen? Het kost je ook heel wat moeite om te wennen aan al die nieuwe 
mensen en je vraagt je meermaals af wat ze eigenlijk van je denken. Als je even 
wil ontsnappen aan dat alles, spreek dan eens af met een oude vriend(in)! Dit 
kan je bijvoorbeeld doen terwijl je een pasta van de Basic Italian (Sint-Pieters 
plein) verorbert in het zalige gras van de abdijtuin. 

 

Vissen 20 februari t.e.m. 20 maart 

Idealistisch – Intuïtief – Verlegen 
De eerste nachten kan je de slaap moeilijk vatten en je droomt erg raar. 
Wanneer je de volgende ochtend wakker wordt, vraag je je af wat deze droom 
betekent. Probeer er echter niet te veel over te piekeren. Misschien is het 
gewoon een teken dat je alles wat meer moet loslaten en jezelf moet zijn. Je 
bent student in Gent, het is tijd om je te amuseren! Wanneer je even later 
iemand leert kennen, weet je inderdaad dat dat is wat je nu moet doen: van het 
leven genieten! Tip: als eerste date houd je het misschien het best casual? Ga 
bijvoorbeeld eens poolen (in De Ploeg of 5voor12). De spaghetti van De Brug 
lust ook iedereen!  
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Een anonieme, mannelijke student zal ons elke editie een eerlijke blik gunnen 
in zijn leven.  

 

De tweede schooldag 
Spannend? Voor eerstejaars. 
Sleur? Voor derdejaars. 
Stupereus? Voor mij. 
Al wie zijn gezondheid liefheeft kan zich nu beter verdrinken in pure 
rum of de sollicitatie bij de Smatch gaan afleggen. Elke dag de wekker 
om 8u25. En toch nog te laat komen op de eerste dag. Eender welke 
student probeert de middagles nog te halen. Ik niet. 
De eerste dag is nooit begonnen. 
 
Poging twee. Wekker om 8u20. De les net gehaald, samen met m'n 
kater. Vroege vogels moeten oppassen! De les is begonnen. Niets 
nieuws daar. Ik verzeker u, nadutten is onmogelijk. Het gekakel van de 
logomeisjes is oorverdovend. DAMES! HOU NU ALSTUBLIEFT VOOR 
EEN KEER UW SNAVEL! De limiet ligt bij 60 dB, weet u nog? 
BEGGING, BEGGING U U U. 
 
Gelukkig weet het VLAK ons nog bezig te houden met een fuifje hier en 
daar. De verwachtingen liggen hoog dit jaar met zo'n klassewijf als 
praeses. Carooke, voor de jongens onder ons verzoek ik meer 
gaymuziek. Laten we eerlijk zijn, we gehen toch allemaal löss op "What 
doesn't kill you makes you stronger"! Kelly for thé win. 

Think not. 
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Bezigheidstherapie voor in de trein of tijdens de les! 
 

Sudoku 

# Beginner 

 
 
# Medium 

 
58



# Expert 

 

 

Fun 
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Vlakkers around the world 
Het VLAK is letterlijk overal! Ziehier het bewijs: PR-intern Lisa in de 
legendarische Broadway Street in New York.  
Zelf meedoen? Mail je foto (met duidelijk zichtbare tekst i.v.m. het VLAK) naar 
scriptor@vlak.be en wie weet ben jij binnenkort op deze pagina of op onze 
(Facebook)site te vinden! 
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Met dank aan onze sponsors! 
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Website 
www.vlak.be 

 

Adres 

UZ Gent 
B3 
Verdieping -1  
Lokaaltje helemaal achteraan links 

 

Mail 

# Per functie 

cantor@vlak.be PRextern@vlak.be sport@vlak.be 

cultuur@vlak.be PRintern@vlak.be vice@vlak.be 

cursus@vlak.be praeses@vlak.be web@vlak.be 

feest@vlak.be schachtentemster@vlak.be zeden@vlak.be 

penning@vlak.be scriptor@vlak.be  

PR@vlak.be secretaris@vlak.be  

 

 
# Extra 
eerstebachmama@hotmail.com  : voor kleine en grote vragen i.v.m. 1e bach 
praesidium@vlak.be     : volledige praesidium 
sinterklaas@vlak.be   : alle gossip is welkom ;) 
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