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Hey Vlakkers, 
 
 
Het is alweer tijd voor een nieuw Vlakje. De tijd vliegt duidelijk vooruit als het 
plezant is, want ondertussen is de maand december al aangebroken. In 
december is er weer van alles te doen. Er is vooral veel gelegenheid om te 
feesten: sinterklaas, Kerstmis, oudejaarsavond, … Maar natuurlijk zitten wij 
met die vervelende blok, ‘dén blok’.  Bij deze wil ik iedereen heel veel succes 
toewensen! Ga ervoor, blokkeer voor een maand je facebookaccount, zorg 
ervoor dat je geen sociaal leven meer hebt, maar vooral: geniet af en toe eens 
van een welverdiende pauze! 
 
We zitten al bijna in de helft van ons academiejaar. We hebben dus ook al 
bijna de helft van onze VLAKtiviteiten gedaan. Als trotse praeses kan ik zeggen 
dat al deze activiteiten zeer geslaagd waren.  
Op de filmavond en op de meter- en peteravond werd me meteen duidelijk dat 
jullie, onze Vlakkers, zin hadden in een nieuw VLAKjaar want de opkomst 
tijdens deze activiteiten was zeer talrijk. Samen een traantje wegpinken bij The 
Lucky One, absoluut die quiz willen winnen met uw meter (of peter) en nadien 
een gratis pintje gaan drinken in de Porter House. Het VLAK heeft zijn goede 
start van dit academiejaar zeker en vast niet gemist.  Enkele dagen later was er 
onze eerste sportactiviteit: de bierbowling. Hoewel er meer intensief 
gedronken is geweest dan gesport, toch proficiat aan het winnende team, voor 
zover we nog weten wie dat was… ;) 
Dan ons eerste feestje, een knaller van een openingsfuif, was al meteen een 
schot in de roos. Een volledig uitverkochte voorverkoop, een top DJ en vooral 
massaal veel volk zorgde ervoor dat de hele Overpoort wist dat het VLAK aan 
het feesten was.  
Enkele weken later was het eindelijk zover. Hét langverwachte themafeestje 
samen met Chemica. Onze Vlakkers mochten hun meest sexy kleren én look 
naar boven halen en werden verwacht in de Twitch voor een stomend heet 
feestje.  En dat was het ook! Ik heb al meerdere keren horen zeggen: “Amai 
gast, da was een bangelijk goei feestje!” 
Tenslotte wil ik ook onze sportieve Vlakkers proficiat wensen. Het VLAK is als 
8e geëindigd in het sportklassement op het IFT, wat een super prestatie is! 
Merci aan alle volleyballers, zwemmers, pingpongers, veldlopers en 
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praesidiumkampers! 
Dat is hier al een hele boterham aan miniverslagjes. Jullie vinden verder in dit 
Vlakje van al deze activiteiten meer uitgebreide verslagen, geschreven door de 
personen die ervoor gezorgd hebben dat het jaar tot nu toe gevuld was met al 
die leuke activiteiten. Ik wil er dan ook van gebruik maken om mijn 
TOPPRAESIDIUM te bedanken voor al het werk dat ze tot nu toe hebben 
geleverd, jullie doen dat fantastisch!  
Maar natuurlijk zouden deze activiteiten niet zo geslaagd zijn als jullie, de 
Vlakkers, niet zo massaal aanwezig waren. Dus ook jullie bedankt om te 
komen naar onze openingsfuif, naar de shotjesavond, naar de filmavond, naar 
de sportactiviteiten, … 
Tenslotte verdienen ook onze schachten een beetje aandacht. Maar liefst 25 
topschachten hebben zich gewaagd aan de enige echte VLAKdoop én de 
daaropvolgende VLAKcantus. Liefste schachtjes, jullie hebben dat allemaal 
supergoed gedaan. Er volgen nog veel leuke activiteiten voor jullie en onthoud 
vooral: JULLIE ZIJN EEN VLAKKER VOOR ALTIJD! 
 
Goed, ik heb mijn zegje gedaan. Veel plezier met het lezen van dit Vlakje en 
veel succes met den blok! 
 
 
Liefs, 
Caroline 
Praeses 2012-2013 
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Liefste Vlakkers, 
 
 
hier zijn we dan, het 2e Vlakje alweer. Ondertussen zijn de meesten onder ons 
opnieuw gesetteld in Gent en hebben we de wekker al meerdere malen veel te 
vroeg horen aflopen. De winterfoor staat reeds opgesteld op ons geliefde Sint-
Pietersplein en de temperaturen dalen steeds meer richting vriespunt. 
Zomerkleedjes zijn ingeruild voor wollen varianten, teenslippers netjes 
opgeborgen in onze kast.  
Jammer genoeg betekent dit alles ook dat de blok er weer aan komt. Voor onze 
1e bach’ers nog een groot, onbekend en gapend zwart gat, voor de anderen een 
onwelkome herhaling van sleur, sociale isolatie en stress. Maar hé, naast 
feesten, zuipen en plezier maken hoort dit nu eenmaal bij het studentenleven. 
Dus kop op: YES WE CAN! 
 
Tot slot nog even melden dat dankzij jullie massale medewerking (waarvoor 
dank!) het Vlakje reeds zo omvangrijk was dat ik het artikel ‘Onder de loep’ 
naar het volgende Vlakje heb verplaatst. Zo kunnen jullie uitkijken naar een 
extra dik Gent-artikel volgende keer! ;) 
 
 
Veel plezier met dit Vlakje, 
Camille 
Scriptor 2012-2013 
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Helemaal klaar voor een bloedhete festivalzomer?

KBC en Bloedserieus bereiden je nú al voor op een bloedhete festivalzomer. 

We geven namelijk maar liefst 500 combitickets weg voor Rock Werchter 2013. 

Yup, 500. Combitickets! Wat moet je daarvoor doen? Simpel: wij willen bloed 

zien. Jouw bloed. 

Kom tussen september en mei twee keer bloed (of plasma) geven op een bloed-

inzameling van Bloedserieus of het Rode Kruis. En geef het juiste antwoord op 

de wedstrijdvraag. Dat is alles. Wedden dat het bloody fantastic wordt?

Inschrijven en meer informatie? Check www.kbc.be/rockwerchterinjebloed! 
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 
 

    1 
Vertrek 
ski reis 
VLAK + 
Politeia 

  

2 3 

4 5 6 7 8 
 

9 10 
Terug- 
komst 
ski reis  

11 12 
 Après-
ski 
VLK 
(Twitch) 

13 
 

14 15 16 17 

18 19 20 
 

21 22 23 24 

25 
Salsa 

26 
Speed-
date 

27 28    
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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. Ook worden jullie via onze PR-Intern Lisa regelmatig live op de 
hoogte gebracht. Zo kunnen ook de verstrooide en vergeetachtige studenten 
onder jullie deelnemen aan onze activiteiten ;).  
 
* : deze evenementen staan nog niet vast qua datum. Ze zullen 
hoogstwaarschijnlijk wel in de genoemde week plaatsvinden, maar de precieze 
dag is nog niet zeker!  

 

 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 
 

    1 2 3 

4 
 

5 
Ama-
deus +  
karaoke 

6 
 

7 
Stage- 
gedaan-

vat 

8 
 

9 10 

11 12 13 
Chica’s 
@ the 
movies 

14 15 16 17 

18 
Schach-
ten 
kot-
rolling 

 

19 20 21 
Gala- 
bal 

22 23 24 

25 26 27 
Info- 
+ Spel- 
avond * 

28 29 30 31 
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 
 

1 
Start 
paas- 
reces 

2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 
 

13 14 
3000 
for 
Emilie 

15 
Ontgr- 
oening-
cantus 

 

16 17 
Schuim- 
fuif + 
Paas- 
brunch 

 

18 19 20 21 

22 23 24 
12-uren- 
loop 

25 26 27 28 

29 30 
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Openingsfuif (24 oktober) 
 
Lieve logo’s en audio’s, 
 
 
Al jaren geeft het VLAK openingsfuiven,  
maar deze keer hebben we het pas echt zien stuiven.  
Op 24 oktober stroomde de Twitch vol 
en iedereen ging volledig uit de bol. 
DJ Samuel draaide voor ieder wat wils,  
de vele feestvierders zeiden geen neen tegen een frisse pils. 
Terwijl iedereen van zijn glaasje stond te nippen,  
verschenen wij daar plots met onze rode lippen.  
Om 1 uur ’s nachts kwamen we met een verrassing op de proppen. 
Hierdoor kon iedereen zich met lekkere snoepjes volstoppen. 
Het feestje bleef duren,  
tot in de hele vroege uren.  
Wij als feesten zagen dat het goed was,  
ook al was het ons eerste feestje pas.  
Bedankt aan iedereen die is afgekomen,  
van zo’n groot succes hadden wij nooit durven dromen! 
 
 
Vele kusjes van jullie vrolijke musjes, 
Lies en Jozefien 
Team feest 2012-2013 
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Filmavond (25 september) + Meter- en peteravond (2 oktober) 
 
Wist je dat... 
 
… het op 25 september filmavond was, waarbij massaal werd gekozen voor The 
Lucky One? 
… er geen enkele jongen aanwezig was in de zaal? 
… enkel een stuk pizza de moeite waard was om de film stop te zetten? 
 
… maar liefst 60 eerstejaars en schakels een meter of peter hebben gekregen? 
… De Kerckaert-lovers  gewonnen zijn bij de meter- en peterquiz?  
… zij hierdoor allemaal een gratis drankje kregen op onze openingsfuif? 
… onze praeses en vice-praeses er suuuuuper schattig uitzagen toen ze klein 
waren? (zie foto’s hieronder als bewijs) 
… er geen enkel (zelfgemaakt!) nagerecht meer over was op het einde van de 
avond? 
… we daarna samen naar de Porter House zijn afgezakt voor een gratis vat? 
 
… ik alweer uitkijk naar de volgende activiteit? 
 
 
Veel liefs, 
Caro 
Cultuur 2012-2013 
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                      15 jaar later 
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1e bach weekend (5 t.e.m. 7 oktober) 
 
Vrijdag 5 oktober was het eindelijk zover: we vertrokken op 1e bach-weekend. 
We hadden er allemaal super hard naar uitgekeken dus we stonden te popelen 
om te vertrekken. Tijdens de treinrit kon men alvast niet langs ons kijken: een 
bende tetterende  jongedames waarvan een groot deel ook nog eens zotjes 
verkleed was. Eens aangekomen in het station van Balen begon de heuse 
wandelzoektocht. De 1e bach’ers hebben laten zien dat ze ondanks het feit dat 
ze vrouwen zijn, toch een uitstekend oriëntatiegevoel hebben, want alles 
verliep vlotjes en niemand raakte de weg kwijt.  
’s Avonds tijdens de muziekquiz/swingpaleis zat de sfeer al helemaal op en 
top. Nadat de winnaars bekend werden gemaakt, gingen we nog even feestend 
door om daarna (de ene al wat later dan de andere) toch moe en voldaan in 
ons bedje te kruipen. 
 
Zaterdagochtend, nog wat slaap in de ogen. Maar om er toch een deftige dag 
van te maken, werden we rond half 10 aan het ontbijt verwacht. In de 
voormiddag deden we het wat rustiger aan: time’s up, cluedo, levensweg,… Na 
het middageten gingen we op pad om het bos rond ons domein eens te gaan 
verkennen. Zoekend naar Plato en lopend achter Zorro zochten we 
ons een weg tussen de bomen. Poseren voor de fotoshoot, 4 op een rij met 
Einstein, mopje voor de clown en rappen voor Eminem: onze talenten werden 
op meerdere vlakken op de proef gesteld. 
Hierna was het tijd voor de zalige wilde spelen. Wild was het vast en zeker, 
hierbij verwijs ik graag naar Jeroens gescheurde T-shirt. 
Beetje douchen, beetje chillen, beetje eten en de tijd was rijp voor onze eerste 
cantus van het jaar: 1e bach-pyjamacantus. De pintjes vlogen erdoor en een 
paar bekende cantusliedjes werden alvast aangeleerd aan de enthousiaste 1e 
bach’ers.  
 
Zondag 7 oktober, helaas helaas was het einde al in zicht. Nog wat opruimen, 
gezellig samen zijn en de wandeltocht kon opnieuw gestart worden. De 2 nipte 
treinoverstappen haalden we met glans (waarvoor nogmaals een dikke pluim 
iedereen!) en zo kwam er al snel een einde aan dit heerlijke weekendje… 
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Graag wil ik alle eerstejaars bedanken die mee waren: Emma, Liesbeth, 
Veerle, Karen, Charlotte, Marlies, Sofie, Hanne, Elien, Karlijn, 
Manon, Delphine, Naomi, Jolien, Emely, Jessie en Heleen.  
Dikke dikke merci want jullie zijn echt GENIAAL! 
Ook nogmaals een bedankje aan heel het praesidium, in het bijzonder degenen 
die vooraf mee geholpen hebben de activiteiten voor te bereiden! 
 
 
Lieve groetjes en veel vlakliefde, 
Yana 
Vice 2012-2013 
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Doop (7 & 8 november)  
 
Op 7 en 8 november zijn er dit jaar heel wat beestige wijven én 1 geniale heer 
gedoopt bij ‘t VLAK. Aangezien er een Doopgeheim heerst, kan ik jullie weinig 
vertellen over het verloop van de dag. Ook de sfeerbeelden zijn strikt geheim 
en werden reeds getoond aan deze 25 schachten. Misschien kan ik jullie wel 
enkele quotes meegeven… 
Wist je dat… 
… je met de combinatie van een dappere Goudvis en een Matroos een zotte 
slide op het Sint-Pietersplein kan veroorzaken? 
… taarten spontaan rond hun as beginnen te draaien wanneer je hen de 
opdracht geeft ‘toertjes met de armen op schouderhoogte te maken’? 
… er veel schachten goed kunnen muilen, aangezien er weinig grimassen 
verschenen op hun gezichten bij het eten van een citroen? 
… 2 schachten het waagden de schachtentemster en een commilitones 
‘schacht’ te noemen? 
… er zomaar eventjes 16 potjes look verspreid zijn in de haren van deze 25 
schoonheden? 
… onze superschacht mij de volgende ochtend stuurde dat ze zich even een 
domme schacht voelde? 
… onze Praeses bijna doodbloedde na het openen van de cornbeef? 
… Maria enorm goeie ideeën kon verzinnen tijdens de doop? 
… de truc van het geld verzamelen simpelweg luidde  ‘Jongens’? 
… we even dachten dat onze desserts verongelukt waren? Doe dat vrouwen 
nooit meer aan, schachten! 
 
Ik vond het alleszins super en ben dan ook erg trots op ‘mijn’ 25 
scha(ch)t(t)en. Van verpleegster tot koe en van piraat tot matroos, ze hebben 
het allemaal erg goed gedaan.  Een dikke merci aan alle schachten, 
commilitones en andere helpende handen!  
 
 
Jullie glunderende schachtentemster, 
Bo 
Schachtentemster 2012-2013 
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Doop (7 november) 

 
Nadoop (8 november) 
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Boss & Sexcretary (14 november)  
 
Beste logo’s en audio’s, 
Onze vrienden van Chemica en wij  
Stonden weer klaar voor een leuke feestpartij. 
Sexy secretaressen en stoere bazen 
Al helemaal klaar om op de happy hour te azen. 
Nergens waren er zoveel hete wijven, 
Dansend met jongens met lekkere lijven. 
Stampvol zat de zaal  
En we amuseerden ons allemaal. 
X'jes werden volop uitgedeeld op de wangen 
Cro had een leuke move en alle jongens lieten zich erdoor vangen. 
Redelijk veel mensen bleven plakken 
En laat op de avond kregen de meisjes pijn door hun hakken. 
Themafeestje op nummer één, dat is zeker niet overdreven 
Al zeker niet wanneer VLAK en Chemica ze samen geven. 
Redelijk veel tijd tot het volgende feest,  
Yverig studeren komt nu eerst! 
 
 
Vele kusjes van jullie vrolijke musjes, 
Lies en Jozefien 
Team feest 2012-2013 
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IFT (12 november) 
De natte droom van ieder sportlievend VLAK-lid.  
 
Een dag na wapenstilstand brak reeds vroeg in de 
namiddag de sportieve oorlog los. Oorlogsgebied 
van dienst waren de RUSS-sportvelden voor een 
eerste battle in het veldlopen. Ons legioen 
Vlakkers bestond uit Annelies V.G, Caroline W. en 
Bo. Na 2,6 km konden onze drie musketiers met 
opgeheven hoofd het slagveld verlaten. Met een 
14e, 23e en 28e plaats op 47 deelnemers 
presteerden ze hier zeker heel goed. 
 
Daarna moesten we ons terugtrekken richting GUSB voor de binnensporten. 
De eerstvolgende Vlakkers die in actie kwamen waren de volleybaldames, 
zijnde Janne P. , Pauline D.R. , Stefanie K. , Laurien V.C. , Aline C. , Lisa D. en 
Stephanie L. De goede sportieve prestaties bleven ook bij deze topploeg niet 
uit. De eersten die we moesten bekampen waren de economiestudenten van 
het VEK. Een te duchten tegenstander als je weet dat ze ons vorig jaar 
versloegen in de finale van het InterFacultair Kampioenschap. Onze dames 
lieten er echter geen gras over groeien. Na 20 minuten kon ons zevental beide 
armen in de lucht steken, de overwinning was binnen! Daarna hadden we de 
roes van winst te pakken: ook de bio-ingenieurs van het VLK gingen voor de 

bijl. De laatste groepswedstrijd werd er eentje 
tegen de dokters van het VGK. Deze hadden nog 
geen enkele wedstrijd gewonnen en wilden dus 
des te meer hun eer redden tegen hun collega’s 
op het UZ. Aan deze droom kwam al snel een 
einde en ook het VGK werd met traantjes naar 
huis gestuurd. De halve finale was dus een feit. 
Hierin kregen we de in oranje uitgeruste 
psychologen en pedagogen van het VPPK als 
tegenstanders voorgeschoteld. Onze meisjes 
bleven doorgaan op hun elan, al bleek deze ploeg 
toch een stuk sterker dan aanvankelijk gedacht. 
Uiteindelijk konden we na een 2-1 zege in sets 
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toch een finaleplaats claimen. Een finale waarin we oude bekenden 
tegenkwamen. Onze groepsgenoten van het VEK, die we in onze eerste match 
reeds versloegen, waren immers de andere finalisten. De economen hadden 
blijkbaar enkele nieuwe speelsters tot hun beschikking waardoor ze een stuk 
sterker voor de dag kwamen. Na een uitputtende strijd moesten onze 
volleyspeelsters het onderspit delven. Maar de 2e plaats mocht zeker als een 
hele mooie prestatie gezien worden. 
 
Van de ene balsport naar een andere sport met een kleiner balletje: 
pingpong. Voor de gelegenheid schoolden onze drie badmintonners (Niels, 
Charlot en Joris) zich om tot pingpongers. Ondanks het feit dat ze het als 
recreanten moesten opnemen tegen competitiespelers wisten ze toch een 
overwinning te behalen tegen de pol-en-soc’ers. De studenten L.O. en kiné 
alsook de economen bleken echter te sterk. Toch geen onverdienstelijke 
deelname van ons recreantentrio. 

Een vierde veldslag zou gestreden worden in het water. Ons zwemteam 
maakte zich op voor een zware opdracht. Niet alleen moesten zij het opnemen 
tegen teams bestaande uit 6 mannen, ook hadden ze het ongeluk om de 
sterkste reeks te loten. Onze vijf dames (Aagje, Astrid, Liesbeth, Sofie en Ellen) 
en onze man (Gilles) verweerden zich dapper en realiseerden over de 6x50m 
een tijd van 3minuten en 19seconden. Een zeer mooie prestatie. 

 
Na al deze mooie uitslagen kon ook jullie 
praesidium niet achterblijven. In een geheime 
opdracht zou worden uitgemaakt welke kring 
de IFT-praesidiumkamp-trofee naar huis 
mocht nemen. 
De opdracht bleek niet al te simpel. We 
moesten een balletje door een doolhof, een 

vierkanten speelbord, krijgen. Het balletje moest worden bewogen door vier 
praesidiumleden die elk aan een hoek van het doolhof stonden. Aangezien de 
moeilijkheidsgraad te laag was moesten deze 4 spelers worden geblinddoekt. 
Een vijfde praesidiumlid moest zorgen voor de coördinatie en zo het balletje 
naar de uitgang van het doolhof loodsen. De opdracht bleek ons goed te liggen 
en we konden trots de praesidiumkamp verlaten met een 3e plaats 
 
Na al deze sportieve oorlogjes werd er uiteraard nog lang nagepraat in de 
sportbar met het nodige gerstenat. Aangezien we niet konden strijden in 
mannencompetities en zo veel punten verloren, mogen we met een 
algemene 8e plaats zeer tevreden zijn! 
 
 
Bedankt aan alle sporters voor de geleverde (top)prestaties! 
Simon 
Sport 2012-2013 
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Het VLAK is letterlijk overal! Zie hieronder onze overweldigende bewijzen.  
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)website te vinden! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
# Overzicht
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# Caro (cultuur) in Rome (ITALIË) 

 
 
# Caroline W. (praeses) in Disneyland Parijs (FRANKRIJK)
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# Caro (cultuur) in Vaticaanstad (ITALIË)

 
 
# Praesidium (1e bach-weekend) in Balen, Antwerpen
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# Bo (schachtentemster) in Amboseli National Park (KENIA)

 
 
# Janne en Anke (masters) in Athene (GRIEKENLAND)
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# Caroline D. (penning) in Roda de Bara (SPANJE)

 
 
# Simon (sport) in Marmaris (TURKIJE) 

 met dank aan Jeroen! ;) 
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# Caro (cultuur) in Venetië (ITALIË)  

 
 
# An-Sofie (secretaris) in Bodrum (TURKIJE) 
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… de praeses 

Een praeses: wat is dat eigenlijk? Wat doet die? Wat eet die? Eet die überhaupt 
iets tussen al die vergaderingen door? Meet Caroline Wuyts, aka Cro: ONZE 
zalige superlieve toffe megawijze PRAESES! (We love you ) 

 Stevig ontbijt, drukke dag voor de boeg 

 

 Snel klaarmaken  
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Met de fiets richting UZ   
 

Les van Prof. Van Lierde   
 

Middagpauze in het VLAK-lokaaltje   
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 Les over stemstoornissen: niet simpel! 
 

  Inkopen voor VLAK-avond praesidium  
 

 Beetje lessen herhalen in het lokaaltje 
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Vergadering met het praesidium   
 

Terug thuis na een zalige cantus. Slaapwel!   
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Wist je dat …  
… Cro haar ISIC-kaart-foto de ‘mooiste is van allemaal’ ?  
… een schacht van de nadoop met een jammerende stem bij het eten van 
de schachtenpap vroeg: “Moet het brood écht op?” 
… Camille en Cro allebei mislukkingen zijn aan tafel? Camille kan geen 
ribbetjes snijden en Cro geen pizza. 
… een schacht van de dagdoop vroeg bij een ‘zuigplekopdracht’: “Moeten 
die écht helemaal paars zijn?” 
… er op de doop grappige conversaties plaatsvinden? Caroline W. : “Wow, ik 
wist niet dat eenden gras aten!” Silke: “Da’s uit armoede.” 
… je Chloé haar reetspleetje kan zien als je haar kiel opheft?  
… het VLAK al gekend is bij den Aldi?  
 
Meer weetjes zijn altijd welkom op scriptor@vlak.be ;) 
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Als je het beste uit jezelf wil
halen, is Acerta je partner.

Acerta is partner van Tia Hellebaut, Kevin en 
Jonathan Borlée, toonbeelden in volharding en teamspirit.

Tia Hellebaut en de broers Borlée willen altijd het beste uit zichzelf halen. Door inzet. Door 
te focussen. En Acerta steunt hen daarbij met haar partnership. Acerta zorgt ervoor dat 
starters, zelfstandigen, ondernemingen en organisaties zich, net als Tia en de broers Borlée, 200 % 
kunnen concentreren op hun kerntaken. Met sociale- en loonadministratie, gepersonaliseerde 
HR-services en gepaste expertise. Wil je weten hoeveel Tia of Borlée er in jou zit? Kom dan 
praten met Acerta.

acerta.be ondernemingsloket • sociale- en loonadministratie • HR-services
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… de examens?  
Oh nee, binnenkort is het weer zo ver: winterexamens! Dat wordt weer jezelf 
opsluiten voor anderhalve maand… Dankzij onderstaande tips hopen we dat je 
deze periode toch ietsje aangenamer kan maken. Ook vind je verderop enkele 
bekentenissen van medestudenten, zodat je je niet alleen voelt in al die rare 
examengewoontes. Veel succes! 

 
Praktische tips 
# Het is een cliché, maar zorg ervoor dat je voldoende slaapt. Tot 4 uur ’s 
nachts je hoofd volstampen met leerstof klinkt misschien als een goed idee 
wanneer je in tijdsnood zit, maar niets weegt op tegen die (paar) uurtjes slaap 
de nacht voor je examen! Dan slaan je hersenen namelijk al die nieuwe 
informatie op, en dat is toch redelijk essentieel, denk je niet? De kans op een 
black out vergroot aanzienlijk wanneer je minder dan 4 uur slaapt. Bovendien: 
hoe efficiënt kan jij nog leren op dat uur van de nacht?? Kruip dus gewoon je 
bedje in en leg je neer bij wat je al gedaan hebt. Meer dan je best kan je niet 
doen! 
 
# Nog zo’n cliché: eet gezond. Daarmee bedoelen we niet te veel, maar ook 
niet te weinig. En van een stukje fruit kikker je vaak sneller op dan 3 repen 
chocolade: die doen je suikerspiegel snel stijgen, maar daarna nog sneller 
opnieuw dalen… Vergeet zeker je ontbijt niet! (Ook de dag van het examen 
zelf, niets is zo gênant als een luid knorrende maag tijdens die doodse 
examenstilte…) 
 
# Voorzie tijd voor sociaal contact, al is het maar een dagelijks speeluurtje 
met je huisdier. Je zit vaak zo gefocust bezig dat je niet doorhebt hoeveel uren 
je eigenlijk al alleen zit te blokken op je kamer. Te veel is te veel! 
 
# Indien dat nog niet zo was, zorg er dan nu voor dat je ongestoord kan 
werken. Koop indien nodig oordopjes, sluit ramen en deuren en durf je 
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gezinsleden te vragen tijdens die anderhalve maand rekening te houden met 
jou, de arme student. Normaalgezien zullen ze wel begrijpen dat jij je 
concentratie moet kunnen bewaren en zullen ze hun stem- en televisievolume 
aanpassen. Het is ook geen slecht idee om je GSM overdag uit te zetten. Het 
vraagt enige discipline, maar loont zeer de moeite.  
 
# Zorg ervoor dat je de dag voor je examen niet naar de winkel moet spurten 
om typ-ex te gaan kopen. Voorzie ook voldoende kladpapier en fluostiften, je 
zal ze weten te gebruiken tijdens het leren. 
 
# Je kan, als pauze, de dag vóór je examen reeds je kleren en pennenzak 
klaarleggen. Dan moet je dit niet snelsnel doen bij het vertrek de volgende 
ochtend. Zeker bij mondelinge examens kan je op voorhand al eens nadenken 
over je outfitkeuze.  
 
# Vergeet ook niet af en toe naar buiten te trekken als pauze. Oké, het is 

koud en het besneeuwde 
landschap trekt minder aan 
dan dat warme zonnetje tijdens 
de juni-examens, maar je 
spieren hebben ook nu 
beweging nodig! Van je bureau 
naar je computer om te 
facebooken en weer terug: je 
zal gauw genoeg last krijgen 
rugpijn en spierklachten. Ook 
kan een beetje frisse zuurstof 
wonderen doen, zeker bij een 
grote stressaanval.  

 
# Bekijk op tijd hoe en wanneer je je naar het UZ zal begeven, zeker als je 
niet op kot studeert. (Indien wel: controleer eens of je fiets nog helemaal in 
orde is, je wilt niet met een platte band geconfronteerd worden enkele uren 
voor het examen…) Hou rekening met mogelijke files, zeker in de buurt van 
het UZ en het stadscentrum van Gent. 
 
# Neem een koekje en een flesje water mee naar het examen. Meestal (!) 
mag je dit bijhouden. Tijdens een stressmoment of hongertje zal je jezelf 
dankbaar zijn. 
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Studeertips 

Iedereen heeft een andere studeermethode. Veel hangt ook af van hoeveel 
werk jij al hebt verricht tijdens het academiejaar. Hieronder volgen enkele 
algemene tips waar iedereen wel baat bij heeft. 
 
# Concentreer je op de belangrijke dingen. Je weet vaak al een beetje waar 
de prof belang aan hecht via de lessen. Je kan ook uitleg vragen aan oudere 
studenten, zij weten hoe het examen er vorig jaar uitzag!  
 
# Weet wat je moet kennen. Het zou stom zijn om een hoofdstuk te leren dat 
eigenlijk wegvalt. 
 
# Zorg ervoor dat je de structuur in de cursus snapt. Sommige proffen 
voorzien reeds een handige overzichtstabel, anders maak je er zelf één.  
 
# Stel jezelf vragen tijdens het leren. Waarom is dit zo? Wat heeft dit met de 
vorige alinea te maken? Hoe werkt dat? (Ik zal het eens tekenen, dan zal het 
duidelijker worden!). Hé, die term heb ik al eens gezien, in welk hoofdstuk was 
dat ook alweer? Leer niet puur vanbuiten maar BEGRIJP ook wat je leert! 
 
# Weet hoe je dingen moet leren. Voor zaken die je echt vanbuiten moet 
blokken kan je trucjes zoeken of ezelsbruggetjes maken, ook liedjes onthoud je 
vaak makkelijker dan droge tekst. Mensen met een visueel geheugen kunnen 
tekeningen maken of met kleurtjes werken, mensen met een auditief geheugen 
hebben er baat bij teksten op te zeggen i.p.v. stil te lezen. 
 
# Herhaal, herhaal, herhaal, herhaal, herhaal. Oké, je snapt het wel! Ik heb 
het nu niet enkel over het herhalen de ochtend voor je examen (sommige 
mensen doen dit en hebben er veel baat bij, anderen spenderen die tijd liever 
al slapend of willen juist even rust in hun hoofd vóór het examen begint), doe 
dit ook tijdens het leren zelf. Dit is werkelijk een gouden tip. Door te herhalen 
tijdens het leren zorg je ervoor dat de leerstof werkelijk in je hersentjes druipt 
en er ook in blijft zitten. Denk er niet over als tijdverdrijf, maar als een manier 
om ervoor te zorgen dat je leerstof beter blijft hangen (zo vermijd je ‘ik weet 
dat ik dat ergens heb gelezen, maar wat er precies stond, werkelijk geen idee!’). 
Leer een alinea of 4 en herhaal. Werk je hoofdstuk verder af en herlees, voor je 
het volgende hoofdstuk begint, nog eens snel alles door. Durf regelmatig terug 
te bladeren tijdens het leren. Zo vind je ook makkelijker structuur in de chaos. 
 
# Bekijk zeker de examenvragen op www.vlak.be. Als je weet hoe en wat 
de prof vooral vraagt weet je al beter welke studeermethode je het best 
hanteert voor dit vak. 
  

38

http://www.vlak.be/


Examentips 

# Het belangrijkste: BLIJF KALM! Beginnen panikeren lost simpelweg niets 
op. Wanneer je begint te stressen, leg dan even je pen neer en haal diep adem. 
Klinkt stom, maar werkt echt. Gun jezelf 5 minuten pauze (je arme hersentjes 
willen ook even rusten, het werk dat zij momenteel verzetten is enorm!) en doe 
daarna rustig verder. 
 
# De methode die algemeen aangenomen wordt als de beste: overloop eerst 
alle vragen en los dan op wat je direct kan beantwoorden.  Zo kan je van in het 
begin inschatten hoeveel tijd je hebt per vraag en de dingen die je zéker weet 
komen nog fris uit je hoofd. Moeilijkere vragen bewaar je voor later, daar zal je 
namelijk extra denktijd voor nodig hebben.  
 
# Hou rekening met giscorrectie, maar zorg dat je niet langer bezig ben met 
het berekenen van je (mogelijke) score dan het effectief beantwoorden van de 
vragen. 
 
# Werk netjes, het zou jammer zijn dat je correcte antwoord fout wordt 
gerekend omdat men het simpelweg niet kan lezen! Sommige studenten 
fluoresceren kernwoorden in hun antwoord, om zo de prof te laten zien dat 
ze weten wat belangrijk is. 
 
# Vind je het seutig om lang te blijven werken aan een examen? Dat kan goed 
zijn, maar je zal niet de eerste zijn die tijdens de laatste 5 minuten een enorme 
fout ontdekt en corrigeert. Herlees sowieso al je vragen zodat je kan 
controleren dat je ze wel juist hebt geïnterpreteerd en kijk na of je geen 
domme fouten maakte in je antwoord. 
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… mijn rare examengewoontes? 
 
 Je weet dat de examens er weer 

aankomen wanneer…  

… je naar het toilet gaat als pauze. (Katrien Kestens, 2e bach) 
 
… je meer tijd steekt in het tellen van het aantal pagina’s dat je nog moet leren 
dan in ze ook effectief te leren. (Eline Vanderschommen, 2e bach) 
 
… je je plots realiseert dat je al zeker 3 dagen niet meer buiten bent geweest. 
(Ester Fonteyne, 3e bach) 
 
… de activiteiten van je buren plots zeer interessant zijn. (Laura Leyssens, 2e bach) 
 
… je je haar vast steekt met duizenden speldjes zodat er echt geen énkel 
sprietje je kan storen tijdens het leren. (Lauren Beckers, 2e bach) 
 
… je haar enkele dagen extra mag uitvetten. (Sara Reusens, 3e bach) 
 
… je aan een samenvatting begint, de titel en ondertitel opschrijft en door een 
schrijffout of kleur die je niet mooi vindt helemaal opnieuw moet beginnen. 
(Soumaya Mousselli, 2e bach) 

 
… je aan de éne kant wilt dat je mama je gerust laat, maar aan de andere kant 
dolgraag wilt dat ze een klapke met je komt doen, omdat je al een paar uur 
niemand meer hebt gezien. (Laurie Samyn, 2e bach)  
 
… je je haar 5 dagen niet wast. (An-Sofie Vander Mijnsbrugge, VLAM) 
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… de vloer van je kamer fungeert als opslagplaats voor al je leerstof. (Laura 
Leyssens, 2e bach) 
 
… je aan een samenvatting begint, de titel en ondertitel opschrijft en … pauze 
neemt. (Caroline Wuyts, 3e bach)  

 
… je aan alle wedstrijden deelneemt die je maar kan vinden op het internet en 
toch niets wint. (Jozefien Rijckaert, 2e bach) 
 
… je bed je beste vriend is. (Astrid Bostyn, 2e bach) 
 
… je niet op een NIET-rond uur kan beginnen leren. Starten om 14u02 is not 
done, dan maar wachten tot 14u15! (Eline Vanderschommen, 2e bach) 
 
… je te beschaamd bent om de voordeur te openen als er wordt aangebeld. 
Nee, een joggingsbroek, losse trui en met 20 schuivertjes achteruitgestoken 
haar zijn niet zo flatterend… (Dominique Geernaert, 3e bach) 
 
… je ongelooflijk blij bent wanneer je mama je vraagt om een brood te gaan 
halen. Uitje naar de bakker FTW! (Lauren Beckers, 2e bach) 
 
… je downloadlimiet overschreden wordt. (Hanne Maertens, 3e bach)  
 
… je veel te lang dezelfde kleren draagt. (Laura Leyssens, 2e bach) 
 
… humor plots een andere dimensie krijgt. (Soumaya Mousselli, 2e bach)  
 
… humor plots een VEEL LAGERE dimensie krijgt. (Sophia Schollaert, 2e bach)  
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Obama komt naar Gent! 
Bron: www.hetnieuwsblad.be, september 2012 

 
GENT - De Amerikaanse president Barack Obama komt, als hij 
wordt herverkozen, in 2014 naar Gent. Tenminste, dat beloofde hij 
aan premier Elio Di Rupo. In 2014 wordt de 200ste verjaardag 
gevierd van het Verdrag van Gent. Dat maakte een einde aan de 
oorlog tussen de Britten en de Amerikanen. 
 
In 1814 werd onder andere in de Veldstraat, nu dé winkelstraat van de stad, de 
Treaty of Ghent onderhandeld. Het verdrag werd ondertekend in de Sint-Jan 
de Deokerk op het Fratersplein. Het maakte een einde aan de twee jaar 
durende oorlog tussen de Britten en de Amerikanen en legde de grens met 
Canada vast. 
 
De Treaty of Ghent lag mee aan de basis van het onafhankelijke Amerika. 'En 
vooral, het was het eerste verdrag dat een einde wou maken aan de 
slavenhandel in Amerika', zegt Richard Hanze van de vzw Treaty of Ghent, die 
volop de feestelijkheden rond de historische gebeurtenis voorbereidt. 'Een 
thema dat om begrijpelijke redenen voor Obama nogal gevoelig ligt. 
Bovendien is het een vredesverdrag én in de States veel bekender dan bij ons. 
Daarbovenop herdenken de Amerikanen in 2014, net als wij, de Eerste 
Wereldoorlog.' 

Komt de Queen ook? 
Redenen genoeg dus om de president uit te nodigen. 'Via onze burgemeester 
Daniël Termont (SP.A) hebben we er premier Elio Di Rupo over aangesproken. 
En tijdens diens laatste bezoek aan de VS heeft hij het aan Obama gevraagd. 
Obama antwoordde toen positief. In een brief aan de burgemeester heeft Di 
Rupo bevestigd: als Obama opnieuw president is, komt hij naar Gent.' 
 
Burgemeester Termont, die zelf nog herverkozen moet raken, nuanceert. 'Mij 
hoor je niet zeggen dat Obama zeker komt. Eerst moet die man nog 
herverkozen raken en dan moet hij zich nog herinneren dat hij dat aan Di 
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Rupo heeft beloofd. Maar we hebben in 2014 veel festiviteiten rond het 
verdrag en de Eerste Wereldoorlog. We proberen ook de koningin van 
Engeland hier te krijgen. Maar mensen toch, dat is nog twee jaar. Wie weet wat 
er tegen dan allemaal gebeurd is. We zijn daarmee bezig en de reacties tot nu 
toe zijn positief. Verder wil ik nog niet gaan.' 

Hanze daarentegen ziet het helemaal zitten. 'Wie ook president wordt, Obama 
of Romney, we nodigen hem uit. De festiviteiten beginnen in juli 2014 en 
eindigen in april 2015 met de Floraliën, die in het teken zullen staan van de 
Treaty of Ghent met de speciale vredesbloem, een roos die in 1814 werd 
gekweekt ter ere van het verdrag. De president moet in die periode toch tijd 
vinden om eens naar Gent te komen?' 
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Historiek van onze uitgaansbuurten 
Bron: Ruben Mantels, www.UGentMemorie.be 

 
Al van in de middeleeuwen wordt het studentenleven geassocieerd met een 
cultuur van drinken, feesten en uitgaan. Hoewel de Gentse studenten pas in 
1817 op de scène verschijnen, staat hun uitgaansleven in een lange traditie. 
Vandaag gaan de studenten vooral uit in de Overpoortstraat. Maar in de 
loop van de geschiedenis trokken ze naar andere plaatsen, met name naar 
de stationsbuurt rond het Zuid en de Kuiperskaai en naar de 
universiteitwijk rond de Aula. 
 

Studentencafés aan de ‘oude universiteit’ 
Deze wijk rond de Aula staat lange tijd bekend als de ‘oude universiteit’, 
naast de ‘nieuwe universiteit’ die vanaf 1890 met het Instituut voor de 
Wetenschappen op de Rozier verschijnt. Rond beide sites verschijnen 
boekhandels, winkels en studentencafés die vorm geven aan een 
Gents quartier latin. Welke cafés zijn er populair? In de Hollandse Tijd is het 
estaminet La Forme in de Bennesteeg geliefd bij de studenten, al is het niet 
duidelijk of ze er komen voor het bier of de knappe dochters van 
de baas. In de vlak aan de Aula gelegen Paddenhoek kunnen de katholieke 
studenten na de colleges terecht in de Saint-Luc en gaan hun liberale 
confraters naar de Kleine Koornbloem of naar hun verenigingslokaal, dat een 
tijdlang wat verderop in de Bennesteeg gevestigd is. In die oplopende 
steegjes richting Sint-Baafs bevindt zich ook de legendarische De Pluim, 
huisadres 'van de befaamde Gentse likeur Plumet’, vergaderlokaal van 
meerdere studentenverenigingen en favoriete pleisterplaats van de ’t Zallers. 
Nog hoger, aan de overkant van het Sint-Baafsplein, vinden we de Chapeau 
Rouge, het clubhuis van de katholieke studenten, en daarnaast De Rode 
Poort, waar het Academisch Historisch Genootschap zijn vergaderingen 
houdt. Wanneer de studenten geschiedenis er zich te veel 
verdiepen in hun discussies herinnert de cafébaas hen eraan dat 
er ook genoeg gedronken moet worden. Liefhebbers van de 
traditionele Duitse studentenromantiek kunnen dan weer terecht in het 
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Deutsches Bierhaus, dat adverteerde met concerten en variétéoptredens. 
 

Rolpartijen  
Al deze studentencafés liggen op hooguit enkele honderden meters van de 
Aula en van de universiteitslokalen aan de Korte Meer. Tijdens hun 
nachtelijke kroegentochten – in studententaal ‘rolpartijen’ genoemd – 
frequenteren de studenten zoveel mogelijk lokalen, bedrinken ze zich en 
maken ze plezier, spelen ze verstoppertje met de nachtwakers in de straten 
van Gent en stommelen uiteindelijk een obscure bar binnen om de volgende 
morgen verdwaasd wakker te worden. De Gentse café-uitbaters hebben veel 
studentenuitspattingen zien passeren. In de studentenliteratuur zijn enkele 
befaamde rolpartijen overgeleverd die de huidige taferelen in de 
Overpoortstraat in perspectief zetten: zotte toeren zijn van alle tijden. In de 
jaren 1930 treedt er echter – met de 
vernederlandsing en de politieke 
radicalisering – een opmerkelijk pleidooi in 
voor een soberder, verfijnder en meer 
stijlvol uitgaansleven. In het 
studentenblad Aula wordt de cultuur van 
rolpartijen, clubs en drinkgelagen gehekeld: 
‘Is dat de: “o vrije 
studentenheerlijkheid” – Weg dan 
ermee!’, klinkt het fors. In de plaats 
daarvan worden er thé dansants 
georganiseerd in dure zalen zoals de Salons 
Fritz in de Veldstraat of Hotel Britannia aan 
het Sint-Baafs. Er heerst op deze 
dansavonden, zo verzekeren de 
studentenalmanakken ons trouwens, een 
sfeer van voornaamheid en cachet die ook 
de meisjesstudenten toelaat er met fatsoen 
binnen te gaan. Nieuw is ook het 
jazzorkestje dat het studentenleven 
voortaan begeleidt. 
 

Op het ritme van de 
universitaire expansie 

Met de studentenhuizen die in de Sint-
Jansvest (1924) en in de Sint-Pietersnieuwstraat (1934) verschijnen, treedt 
er ook een meer zuidwaarts gerichte concentratie van het 
studentenleven op. Aan de Kouter en Nederkouter, in de Korte Dagsteeg 
en in de Sint-Pietersnieuwstraat verschijnen er nieuwe etablissementen die 
populair worden bij de studenten. In de tearoom La Veneziana Bortolo 
kunnen ze terecht voor wafels en ijsroom, in de Vooruit vergaderen de 
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socialistische studenten en worden goedkope maaltijden geserveerd, in de 
Van Dijck zoeken de regionale clubs elkaar op en in het Zwitsersch Hof is er 
volop vertier. Ook rond de nieuwe campussen aan de Coupure en de 
Blandijnberg rijzen de studentencafés uit de grond: die van het Boerenkot 
trekken naar Café Koepuur, de opvolger van het vroegere Café Jules, terwijl 
de veeartsen Den Teugel tot stamcafé uitroepen. Nadat in de jaren 1960 het 
nieuwe gebouw voor Letteren en Wijsbegeerte op de Blandijnberg in gebruik 
wordt genomen, wordt de site rond de ‘nieuwe universiteit’ helemaal 
ingenomen door de studenten. De hellende flanken van de Blandijn worden 
ingepalmd door talloze studentencafés, waar ellenlange discussies tussen 
marxisten, trotskisten, leninisten en maoïsten plaatsvinden. 
 

Het Zuid en de Kuiperskaai 

Maar er zijn geen dancings op de Blandijn. Om te fuiven dalen de studenten 
af richting Zuid en Kuiperskaai: deze oude stationsbuurt is het kloppende 
hart van de Gentse jongerenscène. Al in de negentiende eeuw trekt het Zuid 
de studenten aan. Ze gaan er kijken naar het variététheater in de Nouveau 
Cirque, vallen de chique cafés in de Vlaanderenstraat binnen of organiseren 
bals in de Valentino. In de jaren 1960 neemt het traditionele studentenbal de 
vorm aan van fuiven en TD’s. De Kuiperskaai is hiervoor de ideale locatie. In 
de Don Carlos treden Little Jimmy and the Sharks op en leren de studenten 
via de jukebox de moderne popmuziek kennen. De Zolder is een echte 
dancing die populair is vanwege het goedkope pilsbier: de studenten komen 
er naar het happy hour en dansen er op de beat in een scheepsinterieur vol 
kitsch. In het Kelderke leent het gladde imitatiemarmer zich uitstekend om 
uit de bol te gaan tijdens de studenten-td’s, die nu vaste prik 
worden op de donderdagavond.  
 

Een nieuwe studentenbuurt 

In de jaren 1960 en 1970 verschuiven de Gentse studenten hun 
uitgaansleven richting Overpoort. Daar is een nieuwe universiteitssite 
verrezen met drie homes en een studentenresto: een ingreep van de 
universiteit om de toevloed aan studenten op te vangen. Bovendien ligt de 
Overpoortstraat op de as tussen de oude universiteit en de Blandijnberg 
enerzijds en de nieuwe sites aan de Ledeganck en Sterre anderzijds. De straat 
wordt zo een standaardtraject voor de student op weg van en naar de 
campus. De concentratie van studenten in deze buurt trekt nieuwe 
horecazaken aan en een voor een worden de winkels van de Overpoortstraat 
vervangen door cafés en spijshuizen. Opmerkelijk is dat in 
tegenstelling tot de cafés in het stadscentrum en op de 
Kuiperskaai, de cafés van de Overpoort zich quasi uitsluitend 
richten op een studentenpubliek. Iets wat economisch enkel mogelijk is 
doordat het aantal studenten en hun respectievelijke zakgeld exponentieel 
gestegen is. Het stadsbestuur beslist in de jaren 1980 de wijk op te ruimen en 
het Collisseum moet plaats maken voor een nieuw shoppingcentrum. 
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Logopediste 
 
Speciaal voor onze logo’s interviewde ik vorige week mijn eigen logopediste 
Nel Deschildre, die fulltime werkt bij logopedisch centrum Lingus te Gent. 
Want hoe kom je beter iets te weten over een beroep dan via iemand die het 
elke dag uitoefent? Bovendien is Nel pas afgestudeerd waardoor ze ons up-to-
date informatie kan geven in verband met de overgang van studie naar werk. 
En daarnaast is ze natuurlijk een zeer bekwame en toffe logopediste!  

 

Over studies 

- Waar & wat heb je gestudeerd? 
Ik ben in 2007 begonnen aan de studie 'Bachelor in de logopedie en audiologie 
- afstudeerrichting Logopedie' aan de Arteveldehogeschool in Gent. In juni 
2010 was ik afgestudeerd.  
 
- Zijn er dingen die je jouw studerende zelf graag had willen 
zeggen?  
Toen ik bijna afgestudeerd was, moest ik de keuze maken om nog verder te 
studeren of om te gaan werken. Ik heb heel hard getwijfeld maar omdat ik niet 
echt wist wat ik nog wilde verder studeren, heb ik dan toch besloten om te 
gaan werken. Ik heb onder andere stage gelopen in een ziekenhuis bij 
neurologische problemen. Ik heb die stage ervaren als heel interessant en 
leerrijk. Achteraf gezien heb ik een beetje spijt dat ik mij niet verder 
gespecialiseerd heb in de neurologische communicatiestoornissen. Dus ik vind 
dat elke student toch goed moet nadenken over zijn latere toekomst. Sommige 
studenten gaan werken omdat ze het beu zijn om geen geld te verdienen. 
Volgens mij is dat niet de juiste reden om te gaan werken. 
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Over de job 
- Hoe ervoer jij de overgang van studententijd naar een vaste job?  
Ik heb de overgang niet met glans ondergaan. Ik had al een job aangeboden 
gekregen in juni (nog voor ik afgestudeerd was) en wist dus dat ik 1 september 
erin kon vliegen. Het merendeel van mijn  vrienden studeerde nog en zat dus 
nog in Gent. Ik werkte in West - Vlaanderen en al mijn vrienden studeerden 
nog in Gent. Ook was er nog maar 1 vriendin die aan het werk was dus vond ik 
het saai dat ik zowat de enige 'werker' was. Ik ging iedere woensdagmiddag 
naar Gent maar vond het iedere keer jammer om weer naar huis te moeten 
gaan. Na een jaartje werken ben ik dan ook een aantal maanden op reis 
geweest om er eventjes aan te ontsnappen. Na mijn reis kon ik er weer 
helemaal tegenaan en voelde ik mij pas echt klaar om te gaan werken.  
 
- Hoe ben je in dit logopedisch centrum beland?  
Ik ben in september 2010 gestart met werken. Mijn eerste werkjaar was in een 
school voor buitengewoon onderwijs (type 1, 2, 3). Daar had ik in mijn tweede 
studiejaar ook stage mogen lopen. Het was een vervangingsopdracht waarbij ik 
halftijds als logopediste werkte en halftijds als G.O.N.-begeleidster. Na een 
jaar werken, ben ik drie maanden op reis geweest. Toen ik terugkwam heb ik 
nog een vervangingsopdracht mogen doen op die school. In de kerstvakantie 
(2011) heb ik gesolliciteerd bij Lingus en na een gesprek kreeg ik de job.  
 
- Heb je tips voor studenten qua latere jobs?  
Veel studenten zien het niet zitten om meteen nadat ze afgestudeerd zijn te 
starten als zelfstandige logopediste. Zelf zag ik dat ook niet zitten en ben ik 
met veel geluk op een school terechtgekomen. Het is echter veel moeilijker om 
in een school, ziekenhuis of revalidatiecentrum werk te vinden. Daarom zou ik 
mij als afgestudeerde niet te veel focussen op welk soort setting het is, maar 
meer op de werksfeer, de collega's, enz...  
 
- Wat wordt precies van jou verwacht? Welke functie voer je uit? 
Ik werk op zelfstandige basis in de groepspraktijk. We krijgen patiënten door 
van de praktijkverantwoordelijken. Bij een nieuwe patiënt gebeurt er eerst een 
intake met anamnese. Na de intake gebeurt, indien nodig, de testing. Na de 
testing kunnen we starten met therapie.  Het grootste deel van mijn werkuren 
sta ik in contact met de patiënten. Thuis komen dan nog de uren met 
administratief werk erbij: verslagen schrijven, therapie voorbereiden, 
rekeningen maken, getuigschriften, .... 
 
- Welke doelgroepen behandel je vooral? 
Ik behandel verschillende doelgroepen: taal-, articulatie-, stem-, 
neurologische- en slikproblemen en leerstoornissen (lezen, schrijven en 
rekenen).  Over het algemeen behandel ik het meest lagereschoolkinderen en 
studenten.  
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- Hoe ziet een gewone werkdag eruit voor jou?  
Ik werk van maandag tot en met vrijdag en iedere dag ziet er heel anders uit. 
Ik heb heel veel patiënten die een vaste afspraak hebben voor de logopedie 
maar ook heel wat studenten/volwassenen die iedere week op een ander 
tijdstip of op een andere dag komen. Doordat we geen lagereschoolkinderen 
mogen behandelen tijdens de lesuren moeten die allemaal naschools 
behandeld worden. Dat zorgt ervoor dat ik ongeveer iedere dag tot 19u moet 
werken. Af en toe heb ik wel een springuur 's ochtends of 's middags.  
 
- Welke taken moet jij uitvoeren waar we eigenlijk niet direct aan 
zouden denken? 
Contact opnemen met ouders of zorgcoördinator/leerkrachten. Administratief 
werk neemt ook meer tijd in beslag dan je zou denken.  
 
- Is het werk wat je ervan had verwacht? 
Werken als logopediste bij Lingus is veel leuker dan ik verwacht had. In mijn 
laatste studiejaar heb ik stage gelopen in een zelfstandige praktijk en na die 
stage had ik tegen mezelf gezegd dat ik nooit ging werken in een zelfstandige 
praktijk. Gelukkig ben ik terug gekomen op mijn mening. Ik vind de collega's 
erg bepalend of de job jou bevalt of niet en bij Lingus werken wij met een leuke 
groep logopedisten.   
 
- Wat vind jij persoonlijk de leukste kanten van je beroep? 
De waardering die je krijgt van de patiënten of de ouders zelf. Ik ben iedere 
keer verrast als er ouders naar mij toestappen om mij te bedanken voor alles 
wat ik voor hun kind gedaan heb. Ook de studenten/volwassen laten vaak hun 
appreciatie merken. 
 
- Zijn er ook mindere kanten? 
Als zelfstandige logopediste is het vaak moeilijk om aansluitende uren te 
hebben. Alle lagereschoolkinderen kunnen maar tijdens de middagpauze of 
naschools behandeld worden. Gelukkig kan ik mijn daguren wel wat vullen 
met volwassenen, studenten, kleuters of bejaarden. Aan de ene kant heb ik dan 
wel een flexibel uurrooster. Iedere week ziet er anders uit en  dat vind ik op 
zich niet slecht.  
 
- Wat mogen wij als logopediste verwachten als loon? 
De lonen zijn erg wisselend. Als je werkt op een school wordt je betaald door 
het Onderwijs en verdien je als bediende. Ik verdiende per maand 1400-1500 
euro voor een fulltime van 23uren.  
Als zelfstandige logopediste moet je jou ook houden aan de honoraria, 
opgelegd door het riziv. Die honoraria liggen vast en mogen niet aangepast 
worden. Het bedrag voor een individuele behandelingszitting van 60 minuten 
is 42.33 euro. 
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Superschachten 
 
Naar aanleiding van onze doop op 7 en 8 november interview ik hier onze 2 
superschachten (van resp. doop en nadoop) over hun ervaringen met de doop 
en doopcantus. Gezien het Doopgeheim mogen ze natuurlijk niet té 
gedetailleerd beschrijven hoe de dag eruit zag… 

 

Manon Paepens  

- Wat vond je van de doop? 
Doop is… LEUK!!! Eerst is het even wennen aan de look, 
de meesteressen, enz. Maar in het algemeen hebben we die 
dag vooral veel gelachen.  
 
- Wanneer en waarom besliste je om je te laten 
dopen?  
Ik heb mij op de infodag direct op de dooplijst gezet. Mijn 
eerste indruk over het VLAK was zeer positief en ik zag het 
meteen zitten om met mijn medestudenten die ik nog 
maar net kende ne keer zot te doen!  
 
- Hoe voelde je je de ochtend van de doop zelf? 
De eerste gedachte die door mij ging was: ‘Waar ben ik in godsnaam aan 
begonnen?’ Maar gelukkig zag ik er snel de humor van in. 
 
- Hoe voelde je je na de doop? 
Opgelucht! Zowel omdat de lange, zware dag voorbij was, maar ook omdat we 
nu officieel gedoopt waren. Zo’n zalig gevoel!  
 
- Hoe voelt het om superschacht te zijn? 
Het is leuk om superschacht te zijn, maar ik voel mij zeker niet ‘beter’ dan 
andere schachten. We hebben allemaal hetzelfde moeten doorstaan, dus op 
zich is elke schacht een beetje superschacht!  
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Louise Adams 
- Wat vond je van de nadoop? 
Ik vond de doop zeer tof en word er elke keer weer aan herinnerd als ik mijn 
haar was. 
 
- Had je je de doop anders voorgesteld? 
Ik had me de doop iets anders voorgesteld, het was erger dan ik had verwacht. 
Toch vond ik het niet overdreven vies of zo. Ik denk dat de doop bij het VLAK 
echt zeer goed meevalt als je luistert naar de doopverhalen bij andere kringen.  
 

- Wanneer en waarom besliste je om je te laten 
dopen? 
Ik heb er niet echt over moeten nadenken of ik me nu ging 
laten dopen of niet. Ik heb mijn naam direct op de lijst 
gezet en heb daar zeker geen spijt van gehad. Je laten 
dopen is een inlijvingsritueel in het studentenleven, dus 
leek het me wel leuk om te doen.  
 
- Was de doopcantus zoals je had verwacht?  
Ik had me de doopcantus helemaal anders voorgesteld. Het 
was iets helemaal nieuws, wat ik wel leuk vond. Ik was wel 
kapot die avond! (de doopcantus volgde 2 uur na de 
nadoop, nvdr)   

 
- Ben je blij dat je je hebt laten dopen? 
Ik ben zeer blij en ik raad het iedereen aan, zeker bij het VLAK! 
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Naar het stemhokje moeten trekken op 14 oktober? Haal dan maar je stem-
talent nogmaals boven, want ook in het Vlakje vinden er nu verkiezingen 
plaats! Deze keer zijn er wel leukere postjes te verdienen, namelijk 16 eervolle 
categorieën i.v.m. jullie lesgedrag en persoonlijkheid. De grootste babbelaar, 
mooiste notities of gezelligste kot: jij kiest wie wint! Het zou echt leuk zijn 
moest iedereen meedoen, dan hebben we echt representatieve antwoorden. 
Per categorie mag je één persoon van je eigen jaar selecteren. Wat 
verderop vind je een stembriefje dat je ingevuld mag opsturen naar 
VLAKverkiezingen@hotmail.com. Inzendingen lopen van 1 december 
2012 tot 20 februari 2013. May the best win! 

 

Categorieën  

1) Grootste telaatkomer : Wie rent er steeds met rode wangen het 
auditorium  binnen en krijgt al eens een preek van de prof omdat hij/zij de les 
verstoort? 
2) Miss Fashion : Of het nu vriest, regent, sneeuwt of 30 graden is: deze 
dame loopt er steeds tiptop bij. Op een modeblunder zal je haar nooit 
betrappen, zelfs niet in haar slaap! 
3) Leukste kot : Op dit kot kan je van de grond eten en het lijkt qua 
inrichting regelrecht uit een woontijdschrift te komen. Sommige mensen 
wonen eerder in een kRot dan een kot en maken daarvan dan maar het beste, 
in dit mini-kasteeltje voel je je echter onmiddellijk thuis.  
4) Feestbeest : Geen hoekje in de Overpoort is haar onbekend, de cafébazen 
kennen ons Feestbeest zelfs bij naam. Durft al eens met een katertje van 
jewelste naar de les te komen, áls ze al komt…  
5) Lekkerste Wijf : Dat ene meisje waar iedereen (al dan niet) stiekem 
jaloers op is. Het haar, de benen: she’s got it all! Een carrière als fotomodel zou 
haar niet misstaan. 
6) Sporty Spice : Je vindt haar regelmatig in het zwembad of op het tennis-, 
voetbal- of basketbalveld. Sportpraeses Simon zou trots zijn op haar! 
7) Primus : De mooiste examenresultaten, die heeft zij.  
8) Meeste kans om in Prof. Van Lierdes voetsporen te treden : Dé 
logopediste in spe! Ze heeft werkelijke alle nodige vaardigheden reeds van 
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nature en heeft veruit de mooiste, meest professionele stem.  
9) Schattige Klungel van dienst : Wanneer het hele auditorium wordt 
opgeschrikt door een pennenzak die op de grond valt weet je onmiddellijk wie 
de schuldige is. Trapjes zijn niet haar beste vrienden aangezien ze daar al eens 
over durft te struikelen.  
10) Grappigste nies : Iedereen kent wel iemand met een grappige of luide 
nies. Maar wie staat op nummer 1?  
11) Grootste boefer tijdens de les : Prinsenkoek, Leo, capriconneke. 
Volgende lesuur nog een cola en een chocoladekoek. En tijdens de laatste les 
ook nog wat druifjes. Soms vraag je je af hoeveel magen deze boefkont 
eigenlijk wel heeft! 
12) Leukste lach : Schattig, knorrend, luid of net geluidloos. Wie heeft de 
meest originele lach? 
13) Meest actief op Facebook: Weet alles, ziet alles.  Dat groene bolletje 
staat verdacht vaak achter haar naam wanneer je inlogt!  
14) Miss Populair : De sociaalste chick uit jullie jaar. Ze kent iedereen bij 
naam en iedereen kent haar. Ze is een echte regelkont, niet bang om grote 
groepen aan te spreken en door iedereen geliefd! 
15) Mooiste notities : Stel dat je door één of andere mysterieuze ziekte een 
maand niet naar de les kan komen zou je graag háár notities kopiëren. Netjes, 
overzichtelijk en steeds volledig.  
16) Kwebbel : De grootste babbelaar tijdens de les, wordt regelmatig op de 
vingers getikt door de prof wegens te veel geluidsoverlast.   

 

Stembriefje  

Stuur een mail met je eigen naam en jaar en dan de nummers + 
verkozen persoon naar VLAKverkiezingen@hotmail.com.  
Voorbeeld: 1) Chuck Bass 2) Paris Hilton 3) Robert Pattinson …  
1) Grootste telaatkomer : ... 
2) Miss Fashion :  … 
3) Leukste kot : …  
4) Feestbeest : … 
5) Lekkerste Wijf : … 
6) Sporty Spice : …  
7) Primus : … 
8) Meeste kans om in Prof. Van Lierdes voetsporen te treden : … 
9) Schattige Klungel van dienst : … 
10) Grappigste nies : … 
11) Grootste boefer tijdens de les : … 
12) Leukste lach : … 
13) Meest actief op Facebook : … 
14) Miss Populair : … 
15) Mooiste notities : … 
16) Kwebbel : …  

53

mailto:VLAKverkiezingen@hotmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   ... om jezelf wijs te maken dat je de 

afwas gerust 2 weken mag laten staan.  
                - Chloé Tierenteyn, cursus  

… om 83 getagde 

foto's te hebben van 

een feestje waarop je 

niet aanwezig was. 
- Simon Vanthomme , sport 

 

 

     … om nu nog te 

     zeggen “jou heb ik nog 

     nooit gezien in onze  

      richting!”  

               - Ben Lemmens, 1e bach 

 

 

… om klein te zijn.  
       - Laura Leyssens, 2e bach 

 

… om nu pas in 

gang te schieten met 

het aanduiden van 

cursussen.  
    - Anouk Pareyn, 2e bach 

 

       … om betrapt 

    te worden wanneer 

  je tijdens het fietsen 

   luidop aan het zingen 

    bent! :)  
       - Ulrike de Muynck, 

                               1e bach  
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… om die vlakshotjes van op de Promo- 

   avond duidelijk niet aan te kunnen.  

                                                                   - Yana D’huys, vice 

 

… om met open mond 

en samen met 20 mede 

logo’s en audio’s 

ongegeneerd te gapen 

wanneer een mannelijke 

student het auditorium 

binnenwandelt. 

    - Astrid De Vos, 1e bach 

 

 

   … om bijna te 

 beginnen wenen 

wanneer je de pot 

 appelmoes niet 

  open krijgt 

  tijdens je regels. 

      - Anoniem 

 
 

… om de 
pot pindakaas van 
je kotgenoot uit  

 te lepelen.  
   - Marie Speelmans, 

                    2e bach 

 

   … om je vriendin uit te 

   lachen wanneer ze valt 

over dat kleine trapje, 

zelf te vallen en daarna  

nog veel harder te lachen. 

        - Lauren Beckers, 2e bach 
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… om een andere richting te 
volgen maar het VLAK nog 
steeds super tof te vinden!   
         -An-Sofie De Munck, VLAM 

 
 

       … om  

   direct mama te 

  willen worden bij 

   het zien van de 

    oefenbaby’s bij 

       EHBO.  
     – Ester Fonteyne, 
                         3e bach 

 

 

… om je tongpunt-r overal 

te oefenen, zelfs op de wc: 

“pdaa pdaa pdaa”.  

                                                    – Lien Ost, 1e bach 

 

 

              … om je  

       vrienden continu  

 moed in te spreken voor 

  de doop, terwijl je zelf 

      sterft vanbinnen.  
          – Naomi Roelens,  
                        1e bach 

 

 

        … om toch aan het klaslokaal 

 te staan wanneer de les afgeschaft is.  

                             - Marie Speelmans,  
                                             2e bach 
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    … om de nieuwe prof  

van psychologie stiekem  

   wel leuk te vinden! 

                   – Marlies Hoornaert, 1e bach 

 

 

… om aan zelf-peptalk 
te doen wanneer je 
een les skipt. "Ik 
slaap toch alleen 
maar in die les. 
Vanavond zal ik mij 
eens zwaar smijten 
voor dat vak!” En om 
tegen het einde van 
de avond 1 pagina 
onderlijnd te hebben. 
De inleidingspagina…  

        -Rani De Coene, 
                        1e bach 

 

 

       … om op je  

19
de
 met veel 

spanning uit te 

  kijken naar de 

laatste Twilightfilm. 

    - Lauren Beckers,  
                  2e bach 

 

 

 … om niet in staat te 

zijn die reusachtige 

slaapzak/2-seconds-tent 

in dat piepkleine zakje  

te krijgen. 

 
… om te lachen met 

je eigen mopjes. 
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2 tickets voor Walibi 
 
Wat is het VLAK toch vrijgevig. Bij deze bieden wij elke Vlakker een kans op 
twee tickets voor Walibi! Je weet wel, dat megagroot pretpark in Waver 
(Wallonië) . Zes (!) keer overkop in de Cobra of kletsnat worden in de Flash 
Back, je weet er niet wat je eerst wilt doen! 
Natuurlijk gaan we het jullie niet allemaal op een dienbordje aanbieden. Je zal 
eerst nog wat moeite moeten doen en onze 2 vragen moeten beantwoorden. 
Gelukt? Stuur je antwoorden op tijd naar VLAKwedstrijd@hotmail.com 
en wie weet donder jij binnenkort met de Dalton Terror zevenenzeventig meter 
naar beneden! Lees wel zeker eens onderstaande regels vóór je deelneemt aan 
de wedstrijd. O ja, vergeet ons natuurlijk geen originele ‘Vlak was here’ foto te 
sturen vanuit Walibi ;) Succes! 

 
Regels 

Wie? Mensen die lid zijn van het VLAK (bewijs = ISIC-kaart) 
Hoe? Mail op tijd je 2 (!!) antwoorden naar VLAKwedstrijd@hotmail.com  
Wat? 1 persoon wint 2 toegangstickets voor Walibi Belgium voor het seizoen 
2013 (vanaf maart ‘13). Vervoerskosten, eten, toegang tot Aqualibi en andere 
onvoorziene kosten niet inbegrepen 
Wanneer? Deelname mogelijk van 10 december t.e.m. 10 januari 
Winnaar? Word op de hoogte gebracht door Camille in februari 

 
Vragen 

1) Schiftingsvraag: Wat is de lengte in centimeter van onze 18 praesidiumleden 
samen op dinsdag 27 november 2012?  
2) Fotovraag: Herken jij de babyfoto’s van enkele van onze praesidiumleden 
op de volgende 2 pagina’s? En weet je ook wat hun functie is? Maak 7 
combinaties van 4 mogelijkheden (voorbeeld: foto 1 + foto C + Camille + 
Sport). 
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Kinderfoto Huidige foto Naam Functie 

  

Camille Sport 

  

Kirsten Cultuur 

  

Sarah Scriptor 

  

Caroline 
D.  

PR-
extern 

2 

3 

4 

1 

 

A 

 

B 

C 

D 
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Silke Penning 

  

Simon Penning 

  

Caro Zeden 

 

5 

6 

7 

E 

F 

G 
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Een anonieme, mannelijke student zal ons elke editie een eerlijke blik gunnen 
in zijn leven.  

 

Come fly with me 
 

Als u dit leest, ben ik op reis.  
 
Versta me niet verkeerd, ik ben niet van plan om ver te gaan. Voor een reis als 
deze komen er geen vliegtuigen of auto’s aan te pas. De grootste verplaatsing 
die u zich hierbij mag voorstellen is het occasionele ploffen in de zetel met een 
cursus in de hand. Ook het eindeloze rondjes lopen in de tuin waarbij woord 
na woord en slide na slide moedig worden verslonden, maken deel uit van 
mijn trip. Reisfanaat die ik ben, kies ‘k er voor zo weinig mogelijk contact te 
leggen met buitenlanders, om bepaalde vooroordelen te vermijden. 
 
“Studenten hebben toch een luxeleven.” 
 
Allemaal mogen ze twee keer per jaar anderhalve maand op excursie en wie er 
niet genoeg van krijgt, kan zichzelf een derde beurt cadeau doen. This is the 
life!  
−Gesproken door nen echte werkmens.  
 
“In mijnen tijd was naar school gaan nog naar school gaan en werken in de 
vacance.” 
 
In het woordenboek staat bij het woord vakantie als uitleg “reis naar en verblijf 
elders voor zijn plezier”. Eén ding is zeker: de mens die zo’n van de pot gerukte 
verklaring weet te bedenken is duidelijk zelf nooit student geweest.  
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Door Lauren Beckers 

 

Ram 21 maart t.e.m. 20 april   

Energiek – Temperamentvol – Impulsief 
Kerst en nieuwjaar: da’s de periode in het jaar wanneer iedereen gelukkig is, 
elkaar graag ziet en de wereld een mooie, vreedzame boel is. Pas echter op dat 
jij het kerstmenu niet te graag ziet! Je moet niet echt letten op wat je eet, 
tijdens de blok snoep en eet je sowieso al wat meer (ah ja, wat doe je anders 
om de pijn te verzachten?), maar te veel is te veel! Je weet goed genoeg dat je 
je achteraf schuldig zal voelen en de blok is echt niet het moment om te gaan 
diëten. Wat je echter wel kan proberen is dat pakje chips te vervangen door 
een mandarijntje en die cola door een heerlijke tas groene thee. Vitamientjes 
binnen, kilo’s buiten! 

 
 

Stier 21 april t.e.m. 20 mei   

Evenwichtig – Geduldig – Lui                               
Elke keer weer bedenk je dat je kamer een puinhoop is en dat je écht geen zin 
hebt om in die ‘mess’ te studeren. Misschien is het dan nu EINDELIJK tijd om 
daar verandering in te brengen? Probeer er bij het opruimen rekening mee te 
houden dat je de komende anderhalve maand 99% van je tijd hier zal 
doorbrengen en je er dus best voor zorgt dat je gemakkelijk en efficiënt te werk 
kan gaan. Het is ook leuk om het wat ‘cosy’ te maken, misschien kan je je 
kamer een kleine kerst-touche geven? Let er enkel op dat de decoraties je niet 
te veel afleiden tijdens het studeren! 
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Tweelingen 21 mei t.e.m. 21 juni 

Speels – Rationeel – Onbetrouwbaar 
Facebook is dodelijk en vooral tijdens de blok- en examenperiode. Maak dus 
op voorhand duidelijke afspraken met jezelf: laat je FB een tijdje voor wat het 
is? Of plan je dagelijks een FB-pauze in? Lieg niet tegen jezelf en blijf 
realistisch! Na een dagje hard labeur mag je jezelf wel een uurtje pauze 
gunnen, het is altijd leuk om wat afwisseling te brengen in hoe je die pauze 
precies invult. Schrijf duidelijk op wanneer je pauzeert en deel dit ook mee aan 
de andere mensen thuis, zodat mama een oogje in het zeil kan houden en de 
broereman weet wanneer hij je nog eens kan verslaan op Fifa! 

 

Kreeft 22 juni t.e.m. 22 juli 

Gevoelig – Dromerig – Bezitterig                             
Blok en examens brengen veel stress met zich mee en  je voelt dat je je draai 
nog wat moet vinden. Je twijfelt vaak aan jezelf en vraagt je af hoe je alles het 
best aanpakt: hoeveel studeren per dag? Hoe laat opstaan? Wanneer stoppen? 
Hoeveel kan je op 1 dag verzetten? Wat zou ik nu al moeten gedaan hebben en 
waarvoor heb ik in de blok nog tijd? Stop nu maar met al dat gestress en vraag 
aan je medestudenten of je VLAK-meter hoe zij de blok tegemoet gaan en alles 
plannen. Hou er vooral rekening mee dat genoeg slaap en evenwichtige 
voeding heel belangrijk zijn! 

 

Leeuw 23 juli t.e.m. 23 augustus 

Sexy – Zelfzeker – Bazig           
Je voelt je ellendig en ziet door de bomen het bos niet meer. Hoe gaat die 
leerstof in godsnaam in je hoofd geraken? En nog veel belangrijker: hoe gaat 
ze in je hoofd blijven? Hoe kunnen andere mensen in godsnaam nog tijd 
hebben om hun kerstinkopen te doen én die nieuwe film te gaan zien? 
Panikeer niet: duizenden studenten hebben het je voorgedaan, duizenden staat 
het nog te wachten en je klasgenoten moeten precies hetzelfde ondergaan als 
jou! Waar is die vastberadenheid, leeuw? Blijf kalm en begin bij het begin, je 
komt er heus wel! 
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Maagd 24 augustus t.e.m. 23 september 

Stipt – Leergierig – Perfectionistisch           
De kunst van het studentenleven is een evenwichtige balans vinden tussen 
feesten en blokken. Je moet kunnen genieten van het studentenleven, maar 
ook je nota’s in orde houden. En dat, beste maagd, kan jij als geen ander! Bij 
de aanvang van de blok heb jij al een gestructureerde en strikte planning klaar 
over wat je wanneer én hoe zal doen. Hierbij heb je ook dat zalige 
nieuwjaarsfeestje met de daarop volgende kater-chillax-voormiddag 
ingecalculeerd. Jij weet van aanpakken meid, en dat zal zeker beloond worden. 
Well done! 
 

Weegschaal 24 sept t.e.m. 23 oktober 

Romantisch – Flirterig – Besluiteloos 
‘Zou ik gaan…? Of toch beter niet?’ denk je, als je de uitnodiging voor het 
nieuwjaarsfeestje op Facebook ziet verschijnen. Ach, ga toch, gun jezelf ook 
wat! De sociale isolatie tijdens de blok zal al snel genoeg gaan doorwegen dus 1 
avondje zorgeloos genieten - en de volgende ochtend lekker lang uitslapen (en 
kateren?)  - mag wel eens, niet? Perfect moment trouwens om dat kleedje aan 
te doen dat al zolang in je kast hangt te blinken voor ‘speciale gelegenheden’! 
Geniet maar van je avond, wie weet kust je droomprins je het nieuwe jaar 
tegemoet! 

 

Schorpioen 24 okt t.e.m. 22 november 

Vastberaden – Doelgericht – Koppig 
En, heb je ze al gekocht, je kerst- en nieuwjaar cadeautjes? Of had je nu echt 
gedacht dat je daar tijdens de blok nog wel een dagje voor zou kunnen 
uittrekken? NIET DUS! Rep je maar snel naar het shoppingcenter in je buurt 
en koop dit weekend nog al je cadeaus. Dan ben je trouwens nog vóór de 
kindjes uit het middelbaar (die nu nog examens hebben, haha!), dus dat is 
mooi meegenomen. En dat kleedje dat daar mooi hangt te wezen op die 
kapstok? Meepakken die handel! Het zijn de laatste dagen dat je er van kan 
genieten, vóór de sociale isolatie begint, dus laat je maar eens goed gaan!   
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Boogschutter 23 nov t.e.m. 22 dec 

Eerlijk – Optimistisch – Tactloos 
Van uitstel komt sowieso afstel, ken jezelf! Stop dus met jezelf blaasjes wijs te 
maken of jezelf te beklagen dat je nog niets hebt gedaan en begin er simpelweg 
aan! Misschien is het een goed idee om te beginnen met het opstellen van een 
examenplanning, dan zit je toch al één stapje dichter bij het echte studeren ;) 
Door nu te beginnen stressen kom je niets vooruit, met een realistische en 
haalbare planning wel! Gouden tip: plan ook tijd in om jezelf eens te belonen 
met een warme tas chocomelk, een winterwandeling of een aflevering van je 
favoriete serie. 

 

Steenbok 23 december t.e.m. 20 januari 

Grappig – Ambitieus – Neerbuigend 
Ooit had je rond deze periode nu al examens, nog even en je had  twee weken 
welverdiende vakantie. Dit jaar overvalt je een beetje heimwee naar de 
middelbare school (al mag je dat natuurlijk niet toegeven, je hebt gezworen dat 
dat onmogelijk zou zijn!). Probeer echter te relativeren: je kan nu tijdens het 
jaar uitgaan en genieten van het leven, ik denk niet dat dat er in het 
middelbaar in zat. Tijdens de blok- en examenperiode mag je trouwens echt 
wel eens tijd uittrekken voor een uitje naar de cinema of een date met je lief. 
En na deze vreselijke anderhalve maand kan je genieten van een weekje 
vakantie en daarna van je zaaaaalige studententijd! 
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Waterman 21 januari t.e.m. 19 februari 

Trouw – Eigenzinnig – Afhankelijk 
Pas wanneer je het examenrooster aan het bekijken bent, valt je ‘euro’. 
Examens in januari, dat wil zeggen dat je geen tijd hebt voor de SOLDEN!  
Maar, niet getreurd: je hebt misschien geen tijd om helemaal vooraan te gaan 
stormlopen op dag 1, maar die 7 keren dat je naar Gent komt om een examen 
af te leggen zijn een geldig shopexcuus! Niets is leuker dan een gezellige 
bijklets-lunch en een zalig partijtje soldenshoppen. Vergeet enkel niet op 
voorhand een budget uit te leggen voor je jezelf arm koopt! 

 

Vissen 20 februari t.e.m. 20 maart 

Idealistisch – Intuïtief – Verlegen 
Jaja, de blok- en examenperiode staat weer voor de deur. Je bent niet echt blij 
met dit vooruitzicht, maar ja, wat kan je er tegen doen? Kop op, daarna heb je 
een zorgeloos weekje vakantie! Misschien begin je best nu al te plannen wat je 
die week gaat doen, dan heb je tijdens de examens iets om naar uit te kijken? 
En aan een week in je luie zetel hangen heb je ook niets, want als de lessen dan 
terug starten is het net of ze nooit gestopt zijn. Als je echt optimaal van je 
weekje wilt genieten is er natuurlijk de Vlak-Politeia ski reis naar Le Corbier! 
Een weekje genieten van het studentenleven, met het leukste praesidium van 
het land! 
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Bezigheidstherapie voor in de trein of tijdens de les!  
 

Invulverhaal 

DE ERGSTE PECHDAG OOIT… OF TOCH NIET? 
 

1: Uitroep van woede/irritatie 
2: Strenge prof 
3: Lelijke soort schoenen 
4: Boerderijdieren 
5: Verwende bekende persoon 
6: Kleur 
7: Moeilijke soort wiskundige oefeningen 
8: Beste vriend(in) in de klas 
9: Uitroep van ongeloof 
10: Leukste vak 
11: Website die je het meest bezoekt 
12: Lichaamsdeel 
13: Kleur 
14: (in het Engels) Bijvoeglijk naamwoord  
15: (in het Engels) Dier 
16: Positief bijvoeglijk naamwoord 
17: Ander positief bijvoeglijk naamwoord 
18: Lievelingsliedje 
19: Andere kring dan het VLAK 
 

Maandagochtend, 7u30. De wekker gaat af. “ ……………………………………… (1) ”, 
mompel je kwaad terwijl je je nog eens omdraait. Het lijkt alsof je je ogen 
slechts enkele seconden hebt gesloten, maar wanneer je een volgende blik 
werpt op de wijzers van de klok zie je dat het plots 9 uur is. Shit, de les van 
Prof. ……………………………………… (2)  is al begonnen! Je springt uit bed 
(waarbij je ook nog eens je hoofd stoot), poetst snel je tanden en schiet je in je  
……………………………………… (3). Onderweg naar het UZ fiets je de hele tijd 
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achter een tergend trage camion vol ……………………………………… (4). Een dik 
halfuur te laat sprint je de trappen op richting het auditorium. Je hoopt snel en 
ongezien de les binnen te komen, maar het tegengestelde gebeurt….  Prof. 
……………………………………… (2) onderbreekt zijn/haar zin om je een 
gigantische preek te geven: “ Wie denk je wel dat je bent, 
……………………………………… (5) of zo? Toon eens wat meer respect! In mijn 
tijd hé….” Met een ……………………………………… (6) hoofd staar je naar je 
voeten tot de tirade gedaan is. “Welnu, voor de leerlingen die het wél nodig 
achten op tijd te komen, ga ik verder met mijn boeiende leerstof, zijnde 
……………………………………… (7). Na een intens saaie les  volgt eindelijk de 
welverdiende pauze. Je stapt samen met ……………………………………… (8) 
richting kantine, om daar tot de conclusie te komen dat deze vandaag gesloten 
is. “……………………………………… (9) “ roept je beste vriendin. “Dit kan toch 
niet!” Er zit niets anders op dan een koekje te kopen aan de automaat. 
Hongerig en totaal niet voldaan slenteren jullie naar het auditorium waar de 
volgende les, ……………………………………… (10), doorgaat. Wanneer er een 
kwartier na het normale uur nog steeds niemand aanwezig is, hebben jullie 
door dat de les waarschijnlijk afgelast is. Hier staan jullie mooi! Helemaal 
pissed druipen jullie af, elk naar zijn eigen kot. Wat een ongeluksdag! Eenmaal 
thuis blijkt je internet niet te werken, dat wordt afkicken van 
……………………………………… (11)! Gelukkig heb je vanavond nog de 
openingsfuif van het Vlak om naar uit te kijken, maar met jouw portie geluk 
ben je al bang voor de mogelijke ongelukken! Dankzij de afwezigheid van 
internet ben je gedwongen de hele namiddag te leren voor school, waardoor je 
tegen ’s avonds barstende pijn hebt aan je ……………………………………… (12). 
Rond 10 uur begin je je klaar te maken voor de fuif van het jaar! Maar zoals te 
verwachten loopt alles mis: je schiet uit met je lippenstift, je mascara is op en 
je scheurt je ……………………………………… (13)  kleedje wanneer je het over je 
hoofd probeert te trekken. Op de rand van een zenuwinzinking vertrek je dan 
maar richting Twitch, waar ……………………………………… (8) je al staat op te 
wachten. Achter de draaitafels staat vandaag DJ ……………………………………(14) 
……………………………………… (15) De sfeer zit er onmiddellijk goed in. Dat kan 
ook niet anders met zo’n ……………………………………… (16) feestteam als 
Jozefien en Lies, en een ……………………………………… (17) VLAK-praesidium. 
Tijdens de intro van ……………………………………… (18) komt er plots een 
ongelooflijk knappe jongen op je af. Hij heeft een lintje aan van 
……………………………………… (19). “Dag schoonheid”, fluistert hij in je oor. 
“Wat zie je er sexy uit in dat gescheurde ……………………………………… (13) 
jurkje!” Je beste vriendin verwijdert zich subtiel zodat je de hele avond hebt 
om met deze hunk te dansen, waarna jullie zich al even subtiel naar je kot 
begeven. Wat een zalige afsluiter van deze ‘pechdag’ : een stomende vrijpartij 
met je eigen George Clooney-look-a-like! Helemaal uitgeteld maar dolgelukkig 
sluit je je ogen… En wordt vervolgens wakker, om 9 uur. It was only just a 
dream… En nu ben je nog écht te laat voor de les ook!  
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Sudoku 

# Beginner 

 
 
# Medium 

 
 
# Expert 
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◊ Kauwen op je pen kan levensgevaarlijk zijn. 

(jaarlijks overlijden er gemiddeld 100 mensen  
door verstikking in een balpen.) 

 

◊ Gemiddeld eet een mens in zijn leven 8 spinnen. 

 
 

◊ Mensen die meestal laat naar bed gaan hebben vaak een hoger IQ dan 

mensen die vroeg gaan slapen. 
 
 

◊ De meeste olifanten wegen minder dan de tong van een blauwe vinvis. 

 
 

◊ In een standaardkaartspel is de hartenkoning de enige koning zonder 

een snor. 
 
 

◊ Een jojo is eigenlijk geen kinderspeelgoed. 

(het was oorspronkelijk een Filipijns wapen.  
Denk dus twee keer na vooraleer je je 

 broertje één cadeau geeft…) 
 

◊ Er is 1 gokmachine voor iedere 8 inwoners in Las Vegas. 
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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 
VLAKverkiezingen@hotmail.com : zie rubriek ‘verkiezingen’ bij Fun 
VLAKwedstrijd@hotmail.com  : zie rubriek ‘wedstrijd’ bij Fun 
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