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Praeses aan het woord 

Hallo vertrouwde studenten en welkom nieuwe gezichtjes! 

Wanneer je deze woorden leest, kijk je naar de eerste bladzijden van 
het eerste VLAK'je van het nieuwe academiejaar, wohow! 

Hier vind je de laatste nieuwtjes over onze teergeliefde vlaktiviteiten. 
Maar wat zijn vlaktivieiten? En wat is het VLAK nu eigenlijk precies? 
Hier komt het! 

VLAK staat voor Vlaams Logopedische en Audiologische Kring. Wij zijn 
dus de studentenkring van deze richting: voor en door studenten 
logopedie en audiologie. 

Wij staan in voor een paar functionele gebeurtenissen: het organiseren 
van de introductiedag, het uitdelen van jullie cursussen, het 
verzamelen van examenvragen en het bezorgen van een lieve meter of 
peter. 

But first and far most: wij zorgen ervoor dat jullie je thuis voelen in 
deze richting! Wij organiseren dus ook een eerste bachelorweekend 
zodat alle studenten die dit jaar met deze richting aanvangen, de kans 
krijgen om elkaar beter te leren kennen, maar ook ons het praesidium! 
Hopelijk verlaagt dit de drempel om ons aan te spreken, voor moest je 
enkele vragen hebben. Wij hebben niet alle wijsheid in pacht, maar 
staan er niet ver vanaf. ;) 
 
Naast de functionaliteiten, heb je ook de iets meer entertainende 
activiteiten: de feestjes! First but not least (hèhè): onze openingsfuif! 
Hiermee gaat ons VLAK-jaar van start en dan ben ik bescheiden om te 
zeggen dat het niet te missen is! Natuurlijk volgen er nog meer feestjes 
die hier perfect aan kunnen tippen! 
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Heb je het liever wat rustiger aan? Wees welkom op onze 
cultuuractiviteiten! Een rustige Disneymarathon of  een gezellige 
Guidotocht? Het kan! 

Heb je dan echter nog meer zin om met ons tijd door te brengen? Kan je 
nog steeds de sportieve kant op gaan. Zegt lopen, voetbal, zwemmen of 
bowlen je net iets meer? Dan weer heeft VLAK de oplossing voor jou! 
VLAK neemt het namelijk op tegen alle andere richtingen in competities 
waar we jou voor nodig hebben! 

Voel je je ook gebeten door de VLAK-bacterie? Dan ben je ook vrij om je 
bij ons te laten dopen. Een doop is het einde van de wereld niet, maar 
wordt zeker niet van een logo of audio student verwacht. Weet gewoon 
dat je niet door hel hoeft te gaan, voor je in de VLAK-hemel mag 
vertoeven.  

Om je nu toch een beetje te overtuigen, zal ik je iets meer vertellen over 
die VLAK-hemel. 

Daarboven zweven de VLAK-engeltjes en zij verenigen zich enkele keer per 
semester om samen liedjes te zingen en leggen graag even hun harp opzij 
om hun lievelingsdrank nabij de borst te houden. 

De veterane engeltjes staan volledig open voor het ontvangen van de 
aspirant-engeltjes en organiseren dan ook verschillende 
teambuildingsactiviteiten. Met andere woorden, er is enorm veel 
verdraagzaamheid in die VLAK-hemel en de deur staat wagewijd open! 
 
Nu kan ik natuurlijk voor eeuwig doorgaan over hoe zalig onze kring is, 
maar je zult moeten langskomen om het te ervaren. Je hoort het toch 
nooit graag als ze je vertellen: "Je had er echt moeten bijzijn!", of niet 
soms? ;) 

Nu, tot snel en heel veel plezier dit jaar! 

XOXO Naomi 

PRAESES 2014-2015 
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Scriptor aan het woord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Lieve VLAKkers,  
Hier ben ik weer, blij dat het academiejaar weer van 

start gaat, blij dat ik met mijn lieve vriendjes en 
vriendinnetjes weer kan feesten, blij dat jij mijn 1e 

vlakje van dit jaar aan het lezen bent. 
 

De tijden van uren chillen in de zetel, het af en toe 
toeslaan van verveling, reiskaartjes schrijven, tsjollen op 
het vakantiewerk en het plunderen van de zomersolden 
zijn voorbij. Cursussen liggen voor ons klaar zodat we 
er weer stevig tegenaan kunnen vliegen want ja hoor, 
het startschot van academiejaar ’14-’15 is gegeven. 
Klaar om de  proffen logopedische en audiologische 

termen te horen brabbelen? Maar vooral, Klaar om dit 
jaar te feesten als nooit tevoren?  

 
Na vorig jaar kan ik alleen maar volmondig bevestigen 

dat de studententijd de mooiste tijd van je leven is. 
Bovendien wil het VLAK die tijd alleen maar NOG 

mooier gaan maken. Ik hoop jullie massaal mijn vlakjes 
te zien lezen en massaal te zien genieten van elk 

moment hier in lovely studentenstad Gent. Thumbs up 
voor de studententijd, daarna volgen volle werkdagen 

en huilende baby’s en partners, joepie! 
 

Loooove, 
Lies 

SCRIPTOR 2014-2015 
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VLAKagenda 
Voor vervelen is er geen tijd, schrijf deze vlaktiviteiten in een schoon kleurtje in je 
agenda en het wordt een vlaktastisch 1e semester.   
 
2 oktober: Meter- en peteravond + gratis vat @Porter House 
                  Lieve 1e bachers, nood aan wat tips over de vakken en het in het 1e jaar?   
                    Schrijf je in en krijg een persoonlijke vlakmeter of peter. Daarna kan je 
                    genieten van een gratis pint in onze geliefde Porters.  
3-5 oktober: 1e BACHWEEKEND 
                   Wil jij als 1e bacher het praesidium, de stad Gent en je medestudenten 
                     nog beter leren kennen?  Kom dan gezellig mee op weekend. 
6 oktober: Bierbowling  
                   Zin in een legendarische avond en veel bier? SCHRIJF JE ZEKER IN. 
14 oktober: Openingsfuif VLAK 
                   Geen uitleg voor nodig, BE THERE !!!!!! 
22 oktober: DOOP 
23 oktober: DOOPCANTUS 
29 oktober: Rad van VLAK 
                  Kom draaien aan ons rad en doe een leuke opdracht om  vervolgens hier  
                    en daar een lekker shotje naar binnen te kappen.  
13 november: Themafeestje met Chemica 
                  Want feesten en verkleden is toch een o zo leuke combi   
18 november: Guidotocht 
                  Bonnetjes uit de guidogids dienen niet om te blijven liggen in je kast 
                    dus scheur ze uit en ga gezellig mee op kroegen/boefseltocht.   
26 november: Disneyfilmavond 
                  Het moet niet altijd party hardy zijn nietwaar? Kom mee kinds zijn 
                    met een hapje, disneyfilmpje en leuk gezelschap.  
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1e bachweekend 
Het nieuwe schooljaar is van start gegaan, dat betekent dat ook het 1e 

bachweekend er weer aankomt. Dit weekend zal plaatsvinden van 

vrijdag(avond) 3 oktober tot zondag(middag) 5 oktober.  

 

We zullen verblijven in de chirolokalen in 

Merelbeke.  

Er zal o.a. een cantusinitiaatie zijn en een 

heleboel spelletjes. Verder gaan we ook 

Gent verkennen, zeker een aanrader dus!  

Voor meer informatie kan je steeds een 

kijkje nemen op de vlaksite www.vlak.be  

 
Ben jij een 1e bacher en heb je ook zin in 

een tof weekend waarbij je je 

medestudenten en het praesidium nog 

beter leert kennen?  

Schrijf je dan zeker in door een mailtje te 

sturen naar vice@vlak.be  

  

  

  

http://www.vlak.be/
mailto:vice@vlak.be
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One for all and all for one 

 

 
Buongiornooo mi dolcee  1e bach’ers 

Mijn naam is Yasmina aka jullie schachtentemster voor dit jaar . 

Eerst en vooral wil ik jullie een dikke proficiat wensen .  Diplomaatje in het 

ene hand en in het andere hand welverdiende vrijheid .  Het ECHTE leven 

kan nu beginnen !!  

 

Wat doet het VLAK nu om jullie jaar onvergetelijk te maken ?  

Dat is simpel . Samen met de andere praesidiumleden zorg ik voor een 

megasupercalifragilisticexpiabombilicious DOOOOP !  

Een doop hoort bij een  studentenvereniging. Na deze doop zijn jullie lid 

van onze familie : HET VLAK. 

 

CAN I GET AN AMEN …………… AMEN SISTA . 

 

Toen ik voor het eerst op de unief zat , wist ik niet eens wat een doop was ( 

shame on me) . Misschien zijn er hier ook wat onwetende lezers. Laat me 

jullie brein verrijken met mijn kennis . Een doop is net zoals een vuile dag 

bij de Chiro of de Scouts . De bedoeling van deze dag is jullie sterker te 

maken als groep. Ikzelf heb op mijn doop vrienden voor het leven gemaakt 

(oooooh).  

 

Je hoeft zeker geen schrik te hebben voor de doop . Wij zijn ten slotte 

(bijna) allemaal meisjes en wij hebben deze doop ook overleefd.  

Het gaat een geweldige doop worden dat kan ik je verzekeren !   
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Twijfel je? Heb je nog vragen? Aarzel dan niet om mij of een ander 

praesidiumlid aan te spreken! 

 

Dikke smakkerd ,  

Yasmina aka Schachtentemster 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De doop valt dit jaar op woensdag 22 oktober. Vragen stellen en 

inschrijven kan via schachtentemster@vlak.be! 
 

 

mailto:schachtentemster@vlak.be
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Praesidium: wie is wie? 
 

 

 

 

 

 

 

 

HET VLAKJE PRESENTS: PRAESIDIUM 2014-2015 
 

Ook dit jaar staat er voor u, trouwe VLAKker, een 18-koppig 
en vrolijk topteam klaar om er opnieuw, samen met jou,  een 
spetterend VLAKjaar van te maken! Blader verder en leer ze 
stuk voor stuk kennen … 
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Naam:  Naomi Roelens 
Voor de vrienden: Roelie natuurlijk! 
Richting: derde bach logo 

Wat ik met deze richting wil bereiken: een diploma 
Functie: ich bin praeses! Ik heb de 
eindverantwoordelijkheid van al onze coole 
activiteiten,  ah ja! 
Levensdoel: gelukkig zijn en unieke dingen ervaren! 
Mooiste moment van m’n studententijd tot nu toe: 
Maxim ontmoeten, hihi <3 
Grootste blunder: van mijn fiets vallen na de 

Guidotocht en niet recht meer geraken. Thanks  Niels en Marly! 

Kinderdroom: Ik heb uitvoerig geoefend om zangeres  te worden maar het 
mocht niet baten. Twee Beyoncé's is er ééntje te veel... 
Obsessie(s): mijn katjes en vooruit-fuiven  
Dit wil ik graag nog kwijt: hallo 
 
 

 
Naam: Eline Van Es 
Voor de vrienden: Hollandse furie 
Richting: 2e bach logo 
Wat ik met deze richting wil bereiken: Als logopediste, 
met tegen die tijd wat Belgische invloeden,  de 
Nederlandse kindjes goed leren spreken.   
Functie: Als vice  regel ik o.a. het 1ebachweekend en 
zorg er samen met Naomi voor dat alles binnen het 
praesidium een beetje soepel verloopt.  
Levensdoel: Genieten van alle leuke dingen die op m’n 
pad komen 

Mooiste moment van m’n studententijd tot nu toe: Alle geweldige feestjes 
die nog vers in m’n geheugen staan!!  
Grootste blunder: In de tramsporen in Gent blijven hangen met m’n fiets en 
hierdoor plat op m’n gezicht gaan op het midden van de weg!   
Kinderdroom: prinses worden 
Obsessie(s): Alle pennen in m’n pennenzak dezelfde kant opsteken 
Dit wil ik graag nog kwijt: Ik hoop dat het samen met het VLAK weer een 
super gaaf jaar zal worden met mega leuke feestjes  (want eerlijk daar 
zijn we wel aan toe na die herexamens) 
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Naam: Sofie Franken 
Voor de vrienden: Frankie 
Richting: 1ste bach logo/audio – 2de bach logo 
(puntjes nog af te wachten) 

Wat wil je met deze richting bereiken:  logopediste 
worden, eigen praktijkje starten, …  Geen 
advocatenkantoor starten in ieder geval 
Functie: Cursus, ervoor zorgen dat jullie jullie 
boeken krijgen zodat jullie flink kunnen studeren, 
want dat doen we toch zo graag! (of niet)  
Levensdoel: de VLAKliefde verspreiden <3 

Mooiste moment van m’n studententijd tot nu toe:  
VLAKDOOP!  

Grootste blunder:  blunders? Ik? Nooit! (wel dus, maar het zijn er te veel 
om op te noemen hihi) 

Kinderdroom:  prinses worden (want wie wou/wil dat nu niet?) 
Obsessie(s): schoenen (niemand kan ooit genoeg schoenen hebben) 
(hetzelfde geldt voor handtassen) 
Dit wil ik graag nog kwijt: IK BEN EEN VLAKKER VOOR ALTIJD 

 

Naam: Lise Van Havermaet 
Voor de vrienden: Liséz 
Richting: 3e bach logo 
Wat wil je met deze richting bereiken: Aan een 
afwisselende job geraken 
Functie : Cursuuuuus! Er dus voor zorgen dat jullie 
alle boeken op tijd hebben (als de proffen 
meewerken tenminste ;) ) 
Levensdoel: de wereld gezien hebben! 
Mooiste moment van m’n studententijd tot nu toe: 
Vlakcantussen! 

Grootste blunder: Van de trap vallen, zelf dubbelplooien maar toch mijn 
nieuwe oven gered hebben! 
Kinderdroom: Auto kunnen rijden, groot zijn en model worden. 
Obsessie(s): Eten, nog meer eten  Looove chocolat! 
Dit wil ik graag nog kwijt : die kilo’s van dat eten? En nu dan echt: EEN 
GOED JAAR ALLEMAAL! 
 



17 
 

Naam: Sibrand Dumon 
Voor de vrienden: Sis 
Richting: master logopedie 
Wat wil je met deze richting bereiken: de beste 
(mannelijke) logo ooit worden! 
Functie: sport, ik organiseer sportactiviteiten 
(badminton, 24-urenloop, bierbowling, …) en 
zoek mensen om onze naam te verdedigen in FK-
toernooien 
Levensdoel: rockster worden 
Mooiste moment van m’n studententijd tot nu toe: 
eerste rombautje ooit bij Julien 

Grootste blunder: een shot jenever drinken waarvan ik dacht dat het 
appeljenever was. Bleek peperjenever te zijn :ss  
Kinderdroom: op date gaan met Jessica Alba  
Obsessie(s): muziek en bier 
Dit wil ik graag nog kwijt: dit wordt een topjaar! #vlakisgenekak 
 
 

 
Naam: Yasmina Kribicha 
Voor de vrienden: Yazzie, yazzaaah, mina, jasmijn, 
trol, poedel, shakira, … 
Richting: 2e bachelor audio-logo 
Wat ik met deze richting wil bereiken: de wereld 
redden van gehoorschade  
Functie : Schachtentemster . Ik zorg voor een 
fantastische doop en dat jullie het naar jullie zin 
hebben 24/6 (Zondag = rustdag). Ook kunnen jullie 
mij aanzien als jullie mama/vriendin/zus die er 
altijd voor jullie zal zijn!  

Levensdoel: is al bereikt ! ik zit in het VLAK ! 
Mooiste moment van je studententijd tot nu toe: M’n lint krijgen van’t VLAK  
Grootste blunder: In Thailand was ik super enthousiast om gezellig een 
toertje met een olifant te gaan doen in een rivier. We hadden 2 mooiboys 
die ons gezelschap hielden op een andere olifant. Je kent dat wel, flirten . 
De olifant deed kaka in het water . TOF WEETJE : OLIFANTENKAKA DRIJFT. 
De olifant moest me van  hem AFGOOIEN. NATUURLIJK VIEL IK MET MIJN 
GEZICHT IN DIE KAKA. I’ve never seen those beautiful guys again   
Kinderdroom: Ik wou prinses worden ( true story, ask my moma!  ) 
Obsessie(s): Het doden van muggen. 
Dit wil ik graag nog kwijt . Allemaal massaal inschrijven voor de doop! 
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Naam: Charlotte Vandermarliere 
Voor de vrienden: Charlie/ Lotje (protje) 
Functie: Penning 
Richting: 2e bach audio 
Wat ik met de richting wil bereiken: audiologe 
zijn die vooral gehooronderzoeken doet bij 
kinderen (wat dat inhoudt weet ik zelf ook nog 
niet) 
Levensdoel: Live, love & laugh 
Mooiste moment van m’n studententijd tot nu 
toe: Doopcantus van het VLAK <3 

Grootste blunder: Binnenwandelen in de badkamer terwijl mijn 
schoonvader in bad zat #genant 
Kinderdroom: prinses worden met magische krachten om alle dieren te 
genezen 
Obsessie(s): Geen obsessies, enkel guilty pleasures zoals chips en chocolade  
Dit wil ik nog kwijt: VLAK VLAK VLAK, DAT IS TOCH GENE KAK! 

   

Naam:  Lies De Clercq 
Voor de vrienden:  Lizzjizz, Lizzie, tsjollie 
Functie:  Scriptor aka jou van leesvoer voorzien 
Richting:  3e bachelor audiologie 
Wat ik met deze richting wil bereiken:  mensen 
met tinnitus van de irritante tuut afhelpen. 
Levensdoel: kiddies krijgen en de wereld zien 
Mooiste moment van m’n studententijd tot nu toe: 
De  bierbowling 2012, de Vlakontgroeningscantus 
2013 en de momenten dat ik bij de 1e 
zonnestraaltjes terugfiets naar mijn kot en 
supergelukkig ben omdat het weer zo een 

legendarisch feestje was.  
Grootste blunder: Tijdens een pauze was ik op het toilet uitgebreid mijn 
nietzopositieve mening aan het geven over de prof waar we toen les van 
hadden. Het hokje naast mij was ook bezet en wie zat er op dat toilet? 
Inderdaad, die prof waar ik het over had. Ze had dus alles kunnen horen. Ik 
heb nog nooit zo’n awkward oogcontact gehad als met die prof toen op 
hetzelfde moment ons toilethokje buiten stapten.  
Kinderdroom: Naar zweinstein gaan studeren, hocus pocus patsssss 
Obsessie(s): Lars en roze dingen 
Dit wil ik graag nog kwijt:  Keep calm and be biest 
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Naam: Laurent Turck 
Voor de vrienden: Lau(ke), Lorr(i)e of Turckie 
Richting: 2e bach Audio 
Wat ik met deze richting wil bereiken: Schoon jobke, 
gehoorproblemen uit de wereld helpen <3 
Functie: FEEST met Marlies. Wij bereiden alle feestjes 
voor, regelen SABAM, stellen shiftenlijsten op, maken 
affiches en reclame voor onze feestjes … 
Levensdoel: Live life to the fullest, be happy, marry a 
rich man haha nee rich moet niet, mag altijd x 
Mooiste moment van m’n studententijd: Much fun, 

much memories, helaas ook much zwarte gaten, much wow. Gent IS het 
mooiste moment van de studententijd (y) 
Grootste blunder: Toen ik nog salto’s kon maken op de trampoline, eindigde 
1 daarvan pijnlijk met mijn hoofd op de redelijk harde tegels van ons terras. 
Misschien ben ik sindsdien enkele vijzen verloren 
Kinderdroom: Sportjournalist worden met specialisatie tennis om Kim 
Clijsters enzo te interviewen. (Het is een beetje anders verlopen) 
Obsessie(s): Food  / Booze / Muilen hehe mopje / Party / Sleep  
Dit wil ik graag nog kwijt: VLAK, een club naar mijn hart! De V van 
Vrienden voor altijd, de L van Leute maken, de A van Altijd feest en de K 
van Kan niet meer zonder! 

 
 
Naam: Marlies Van Look 
Voor de vrienden: Marly 
Richting: 3e bach audiologie 
Wat ik met deze richting wil bereiken: Gebarentaal 
kunnen en in een ziekenhuis werken 
Functie: Feest samen met laurent  Wij organiseren  
de zotste feeeeestjes evaaah! BE THERE! 
Levensdoel: YOLO 
Mooiste moment van m’n studententijd: Beiaardcantus 
vorig jaar  
Grootste blunder: Van de trap vallen voor een bomvol 
auditorium 
Kinderdroom: Zingen bij K3, want een brunetteke 

hadden ze nog niet!  
Obsessie(s): katten 
Dit wil ik graag nog kwijt: kusjes  
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Naam: Astrid De Vos 
Naam voor de vrienden: Foxie 
Richting: 3e Bachelor Logopedie 
Wat ik wil bereiken met mijn richting: Zo een 
goeie logopediste worden dat de andere in mijn 
streek bang zijn van mij. En kiddies helpen met 
school.  
Functie: Zedenmeester, ik zorg ervoor dat jullie 
ten alle tijden jullie manieren houden. 
Levensdoel: TOLO  
Mooiste moment van mijn studententijd tot nu toe: 
De zeldzame rustige avondjes op mijn kot na de 

zotste feestjes <3  
Grootste blunder: De slag om ’t Gravensteen verkeerd inzetten op mijn 
eerste cantus. 
Kinderdroom: Vier kinderen op de wereld zetten. Niet dus.  
Obsessie(s): Ik ben een extreem goede facebookstalker.  
Dit wil ik graag nog kwijt: Jojojojojo! Ik heb er zin in hoor! 

 
 

  
Naam: Karen Peeters 
Voor de vrienden: de die die nooit tijd heeft 
Functie: PR-Extern, de centjes binnenhalen om 
jullie een fantastisch jaar te bezorgen ;) 
Richting: 3e bach logo 
Wat ik met de richting wil bereiken: 
Stemcoaching geven 
Levensdoel: héél de wereld zien 
Mooiste moment van m’n studententijd tot nu 
toe: moeilijk om te kiezen, maar alle cantussen 
staan hoog op het lijstje! 

Grootste blunder: Ik ben de onhandigheid zelve, dus dat zou wel heel 
gênant worden … 
Kinderdroom: Je raadt het nooit, ik heb ooit in een vriendenboekje 
geschreven dat ik poetsvrouw wilde worden 
Obsessie(s): Volgens ons mama koop ik te veel kleedjes, maar ik vind dat 
heel goed meevallen  
Dit wil ik nog kwijt: Ik heb een onderbroek met mega cute pandabeertjes! 
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Naam: Daisy Duysburgh 
Voor de vrienden: Dais of Daisje 
Functie: PR-Intern, ik kom 1 maal per week wat 
kletsen in jullie auditorium over de mega coole 
feestjes die het VLAK voor jullie in petto heeft! 
(Lees als: veel feest, weinig les!) 
Richting: 2e bachelor logopedie 
Wil ik met deze richting wil bereiken: geld 
verdienen 
Levensdoel: Azo ooit nekeer die balpen op mijn 
duim kunnen laten ronddraaien! 

Mooiste moment van m’n studententijd tot nu toe: Ik zou ze graag met jullie 
delen, maar helaas zijn ze allemaal wat aan de wazige kant.  
Grootste blunder: Aardbei, allebij, dwijl, … 
Kinderdroom: De kindjes in Afrika helpen!! 
Obsessie(s): My way or the highway 
Dit wil ik graag nog kwijt: Laat mijn afschrikwekkende uiterlijk je er niet 
van weerhouden een praatje met mij te slaan als je mij tegenkomt. Ik bijt 
niet ;) 
 

 
Naam: Jara Stalpaert 
Voor de vrienden: stalpaard 
Richting: 2de bach logo 
Wat ik met deze richting wil bereiken:Ik wil graag  
in een revalidatiecentrum werken om daar mensen te 
helpen met hun communicatie  
Functie: Cultuur. Ik organiseer  allerlei activiteiten 
gaande van disneyfilmavond tot speeddate en meter- 
en peteravond tot samen naar een pretpark gaan. 
Levensdoel: Dance like there's nobody watching, love 

like I'll never be hurt, sing like there's nobody listening and live like it's 
heaven on earth. 
Mooiste moment van m’n studententijd tot nu toe: De ontgroeningscantus,  
wanneer  ik mijn lintje mocht dragen op mijn andere schouder. 
Grootste blunder: Enkele jaren geleden deed ik mee aan de dansshow van 
mijn dansschool, toen ik moest opkomen ben ik gevallen, het was gelukkig 
donker op het podium dus ik denk dat niemand het heeft gezien.  
Kinderdroom: Professionele danseres worden. 
Obsessie(s): een warm bad met schuim, genietend  van chocolade hmmm 
Dit wil ik graag nog kwijt: ’t Gaat een zalig jaar worden, dus kom allemaal 
naar alle leuke vlakactiviteiten!! 
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Naam: Niels Devos 
Voor de vrienden: Vosje 
Richting: 2de master Computerwetenschappen 
Wat wil je met deze richting bereiken: een diploma 
Functie: Web 
Levensdoel: zoek ze niet, laat ze gewoon op je af 
komen 
Mooiste moment van je studententijd tot nu toe: het 
begon met een zatte avond... 
Grootste blunder: op een cruciaal moment geen 
condoom bij me hebben 
Kinderdroom: een jongen en een meisje 
Obsessie(s): disney 

Dit wil ik graag nog kwijt: ik zou graag nog de groetjes doen aan mijn mama  
 
 
 

 
Naam: Julie Daelman 
Voor de vrienden: Jules, Julesie, den 
Daelman 
Richting: 2e bach logo 
Wat ik met deze richting wil bereiken: alle 
kinderkes de schoonheid van de 
Nederlandse taal op iedere mogelijke 
manier doe inzien.  
Functie: CANTOR, ofte beter omschreven de 
3 Z’s (zingen, zuipen en zot doen)! 
Levensdoel: Girls just wanna have fun!  
Mooiste moment van m’n studententijd : het 

moment dat ik imjn dooplint over mijn linkerschouder mocht dragen en als 
volwaardig vlakker door het leven mocht gaan.  
Grootste blunder: die keer dat ik voor ne man of 100 tegen een glazen deur 
liep, die keer dat ik een kwartier lang de verkeerde auto probeerde te 
openen of die keer dat ik door de micro de tekst van een ultrabekend liedje 
helemaal verkeerd stond mee te brullen. Enough said.  
Kinderdroom: Cliché der clichés, ik wou beroemd worden 
Obsessie(s): elke deur die openstaat als een freak willen toedoen, steevast 
met mijn rechtervoet de trap oplopen, … 
Dit wil ik graag nog kwijt: Vlak is gene kak, euj!  
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Naam: Eline Burms 
Voor de vrienden: Burms 
Richting: 2e bach logo 
Wat ik met deze richting wil bereiken: Afstuderen 
en de wereld ligt nog open  
Functie: Penning, geld beheren en uitgeven 
Levensdoel: Tal van pintjes consumeren zonder 
een bierbuik te kweken 
Mooiste moment van m’n studententijd tot nu toe 
: IK BEN EEN VLAKKER VOOR ALTIJD <3 
Grootste blunder: Half uur over u crush praten op 
de bus en er dan achterkamen dat zijn mama over 
u zit #thatawkwardmoment  

Kinderdroom: Prinses zijn! Nu zal ik al blij zijn als ik een prins vind met al 
die kikkers! 
Obsessie(s): FOOD!! Hoe vettiger, hoe prettiger! 
Dit wil ik graag nog kwijt: Sois belle et tais-tois! Pas pour moi!  
 
 

 
Naam: Manon Paepens 
Voor de vrienden: neuns, maneuns, talleuns, …  
Richting: 3de bach logo 
Wat ik met deze richting wil bereiken: 
Logopediste worden, like du-uh!  
Functie : Secretaris: wanneer het jou net gelukt is 
die lekkere bink binnen te doen op onze 
Openingsfuif, sta ik graag klaar met mijn kodak 
om gloriemomententjes zoals deze vast te 
leggen! Ja, ik ben dus fotograaf van dienst op 
onze activiteiten! Ook zorg ik voor de orde in 
ons megazaligdemax-VLAKlokaaltje in B3. Last 

but not least typ ik de verslagjes van onze vergaderingen.  
Levensdoel: Ooit mijn rijbewijs halen! 
Mooiste moment van je studententijd tot nu toe: Bierbowling 2012, voor de 
mensen die er bij waren: you know why ;)  
Grootste blunder: Dat zal toch die keer geweest zijn dat ik recht naar voor 
op mijn bakkes gevallen ben in de Cuba Libre. Klein detail: het was er héél 
druk, en ja hoor, iedereen had het gezien!   
Kinderdroom: Mama worden #casual  
Obsessie(s): Pretty Little Liars: (voor de kenners: who the f*ck is A?!) 
Dit wil ik graag nog kwijt: ’t spel is espe 
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Reparatie van uw gsm, iPad en mobiele telefoon in Antwerpen, Leuven & Gent! 
 
Gecertificeerde herstellers met kennis van zaken 

Bij New Phone Repair BVBA zorgen wij ervoor dat onze klanten van een snelle en uitstekende 
service genieten. We zijn expert in de reparatie van uw mobiele telefoon, en naast uw gsm 
herstellen we ook uw iPad, iPod, smartphone of Mac.  
 
Wij zijn gecertificeerd herstellers van zowel de nieuwste smartphones en tablets als oudere 
modellen. Daarbij bieden we u een supersnelle service. Bezoek dus onze winkel in Antwerpen 
of Gent (Gentbrugge). Vind je dat te ver? Dan stuur je gewoon je toestel naar ons op! Wij 
zorgen voor de rest!  
  
Ook wie gewoon meer informatie wil over zijn toestel, is bij ons aan het juiste adres. oor meer 
informatie over de telefoon, bent u bij ons aan het juiste adres. Wij zijn immers steeds op de 
hoogte van de recentste ontwikkelingen in ons vakgebied. 
  
Supersnelle service 
 
Wij werken met een'' terwijl u wacht'' concept. Dit betekent dat we altijd alle onderdelen van 
de nieuwste telefoons op voorraad hebben. Hoe gaat dat in zijn werk? Wanneer u bij ons 
langskomt, kunt u genieten van een tasje koffie of een frisdrankje en na zo’n 20 à 30 min. stapt 
u onze winkel terug buiten met een perfect gerepareerd toestel. 
 
New Phone Repair BVBA is goed bereikbaar met het openbaar vervoer en u kan in onze buurt 
ook steeds makkelijk parkeren met de wagen. Wij aanvaarden bank- en kredietkaarten, maar u 
kan natuurlijk ook contant betalen. 
  
Waarom kiezen voor ons? 
 
Waarom zou u nu voor New Phone Repair kiezen? Wij onderscheiden ons door onze full service 
dienstverlening. Die uit zich in: 
-          snelle en betrouwbare herstellingen 
-          een klaar terwijl u wacht service 
-          persoonlijk advies 
-          een grote voorraad aan vervangstukken voor zowat alle smartphones 
-          een totaalpakket: levering, onderhoud en support (reparatie, beheer op afstand & 
mobiel werken 
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Lovely Gent: studentenstad bij uitstek 

Laten we even buiten de muren van ons allen bekende UZ kijken, want er 
valt zooooveel meer te beleven in onze prachtige studentenstad. Waar ga je 
best op date? Waar kan je lekker, studentikoos uw buikje vullen? Waar kan 
je een leuke middagpauzes doorbrengen? GEEN NOOD! Met deze 
wannabe-sightseeingrubriek krijg je een antwoord op al deze vragen.  

 

REGEL 1: EEN STUDENT MOET GOED ETEN OM GOED TE FEESTEN 
  
Met je studentenkaart ben je niet alleen officieel student aan UGent maar 
kan je ook lekker goedkoop gaan eten in alle ugentresto’s. Voor 4 euries heb 
je al een volledige warme maaltijd en hoef je dus op kot je nietzosupergoede 
kookkunsten niet meer boven te halen. Let wel: Resto de brug in de 
Sintpietersnieuwstraat  is de enige studentenresto die ’s avonds open is. 
Verder kan je ook terecht in de gezellige sint-jansvestresto vlakbij de 
Savaanstraat en de Kouter . Wil je iets meer dan 5 euro uitgeven en ben je 
pro gehakt? Breng dan zeker een bezoekje aan de cosy ingerichte balls en 
glory in de Sint-Jacobsnieuwstraat met hen uiterst vriendelijk personeel. 
Geef je niet zo om de kilo’s en heb je wel een héél erg studentikoos budget? 
Dan kan je steeds terecht in elk Gents frietkot, maar vergeet vooral het 
gekende rombautje niet te proeven bij onzen Julien aan de Overpoort.  
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REGEL 2: STUDENTENTIJD MET DE LIEFDE VAN JE LEVEN AAN JE ZIJ IS 
ALTIJD PLEZANT, DUS ZORG DAT DIE 1e DATE MET JOUW 
OVERPOORTSCHARREL EEN TOPPER WORD! 

 

In Gent zijn heel wat cosy cafeetjes te vinden die 
romantische sfeer alleen maar ten goede komen: 
Het bierhuis, café de Spijker, cocktailbar 
Limonada, ietwat chiquere bistro Godot aan de 
Graslei en ook het dakterras van café Vooruit 
met avondzon is een absolute aanrader.  

 
 

REGEL 3: SFEER MAAK JE ZELF TUSSENDOOR DE LESSEN, MAAR HOE 
GEZELLIGER DE PLEK DES TE GEMAKKELIJKER. 

Pop tha bottle aan de steeds gezellige Graslei, spreid het met hokjes bezette 
deken in het park achter het sint-pietersplein, stek een frietje in het groene 
citadelpark (let wel: ’s nachts een te vermijden plek voor alle deernes), 
geniet van het  stukje wannabe boerenbuiten midden in tha city aka het 
graspleintje  aan de Gentse stadshal en last but totally not least: heb je 
genoeg van het gekende citadelpark? Dan is er nog steeds het minstens even 
cosy park aan shoppingcenter het Zuid.  
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OVERLEVEN OP KOT: de 
kneepjes van het vak!  
 
Wie zichzelf een vlot leventje op kot wil verzekeren dient zich volgende 
zaken zeker aan te schaffen voor het van start gaan van het academiejaar, 
de rest komt vanzelf. 
 
 
1. Waterkoker 
Lees: oploskoffie, minuutsoep, thee en aïki. Need I say more?  
 
2. Oordoppen 
Voor al diegenen die zijn/haar kotgenoot niet wil horen snurken, feesten, 
babbelen of kreunen tijdens de liefdesdaad. Verkrijgbaar in alle tinten, dus 
… ook voor de dames waarbij het ladylike moet blijven: LEVE DE ROZE 
PROPJES. 
 
3. Diepvries 
TIP: dump in het begin van het academiejaar wat kantenklaarmaaltijden en 
pizza’s in de diepvriezer en voila, voor elke chaotische avond een 
boefseloplossing. Bye bye dagen dat je zonder eten valt omdat je vergeten 
was inkopen te doen of die ene date langer is blijven plakken dan verwacht. 
 
4. Portie flexibiliteit 
Je leeft met heel wat mensen samen in 1 gebouw. De ene babbelt te luid, de 
ander laat scheten op de gang, nog een ander begint vrolijk te stofzuigen of 
kasten te verschuiven om 1u snachts. SO BE IT, leer ermee leven want het 
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kotleven is niet anders. Let wel, je moet niet teveel dulden. Als je kotgenoten 
het te bont maken kan je de keuze maken om het gezellig samen met hen te 
bont te gaan maken of je kan je vriendelijkste lach opzetten en poeslief 
vragen of ze wat stiller kunnen zijn, miauwkessss. 
 
5. Portie Creativiteit 
Maar enkele etensrestjes meer, geld op, plaats te weinig om alle vrienden op 
je kot te proppen, … Tal van probleempjes die je als kotbewoner zal 
ervaren. Maar beste vriend(in), een probleem is er om opgelost te worden 
en wij vlakkers houden toch van een uitdaging?  Onthou steeds dit: wie niet 
waagt blijft maagd! 
 
6. Portie zelfstandigheid 
De moeder is er nu niet meer om boterhammen te maken voor ‘s middags, 
de vloer elke week te stofzuigen, de kleertjes op te vouwen, het eten op tafel 
te zetten of de opa te bellen om hem gelukkige verjaardag te wensen. Alle 
begin is moeilijk dus zeker de eerste weken zal je merken dat het kotleven 
een hele aanpassing vergt. Maar bekijk het positief, dit is dé perfecte 
voorbereiding op het latere gezinsleven met je schattige baby’s en biest van 
een man/vrouw.  
 
7. Een goede, luide wekker 
Ben jij voorstander van  geslaagde powernaps, vermijden dat je verplichte 
practica mist en helemaal anti tijdsgebrek aka het niet kunnen nemen van 
een douche en dus  stinken. DAN IS EEN WEKKER GEWOON BASIS VAN DE 
BASIS. PUNT.  
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VLAKkerellen 
Kwestie dat jullie niet verhongeren op kot hier een ‘lekkah gerechje’ om het 

op z’n Sergio Hermans te zeggen.   
 
 

Pasta met courgette en scampi 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik ga naar de winkel en neem mee… 
12 diepgevroren scampi’s 

1 courgette 
1 potje kruidenkaas 

1 ui 
1 teentje look 

Tagliatelli 
Peper en zout 

Eventueel basilicum en gemalen kaas 
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3-2-1 … START: 
 

Kook water en voeg er een snuifje zout aan toe. Voeg de tagliatelli toe 
als het water net aan het koken is.  

 
Snij de ui en de courgette in kleine stukjes/schijfjes 

 Bak de stukjes ui, samen met het fijngesneden knoflookteentje in een 
aparte pan tot de ui er glazig uitziet.   

 
Voeg daarna de courgettestukjes/schijfjes toe in de pan en stoof deze 

ongeveer 3 minuten. 
 

 Voeg daarna de scampi’s toe in de pan en kook deze ongeveer 5 
minuten tot ze gaar zijn.  

 
 Voeg als laatste het pakje kruidenkaas toe in de pan en roer het 

geheel goed. Laat even sudderen. 
 

 Voeg de gare tagliatelli bij de saus en meng alles goed door elkaar.  
Kruid wat bij naar eigen smaak met peper en zout en eventueel wat 

blaadjes basilicum. Serveren kan met gemalen kaas erbij. 
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Snaphero  or  snapzero?  
“Screenshots nemen, da doet ge nie, das snapchaterecode” 
 
 
                    * 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          Kateren op z’n Daisy’s doe je zo!  

 
 
 
 
 
 
                           < 

                        
                   
            Je moet toegeven: DAMN,  LAURENT GOT STYYYLE 
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                                                                  Life is hard tijdens den blok! Daar 
                                                                  kan Yasmina van meespreken.  

   
 

 

 

                                                        Jaande, tekentalentje Sofie!  
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Marlies begroet graag enthousiast. 
                                                   Hehe. 
 

                                                              
                                                          
 
                                                        Wat poseert ze graag, die Astrid !  
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MET DE GROETEN VAN HET VLAK  
Met deze rubriek wordt de VLAK WAS HERE-traditie lustig voortgezet. 
HOERA. 

 

 

 

 

 

                                                              
 
 
 
 
 
 
 
                                      Pr-Extern Karen in Ecuador 

 
De wereld wil noooog meer vlakgroetjes dus elke VLAKWASHEREfoto is 
welkom op scriptor@vlak.be  

mailto:scriptor@vlak.be
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Het VLAK brengt u bij: LEVENSWIJSHEID 
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VLAKOSCOOP 
 
Weegschaal  24 sept-23 okt 

do’s: Kook eens lekker origineel op je kot. Organiseer misschien een 
‘komen eten?’ koteditie met je besties? Voor inspiratie heb je alvast 
de Vlakkerellenrubriek. 
dont’s: Laat die fietsbanden niet zo plat worden. Voor je het weet 
zeggen ze boem, heb je een rekening aan je rekker en mag je met 
de bus die altijd veel te laat komt  naar het UZ tsjollen. Buh.  

 
 
Schorpioen 24 okt- 22 nov 
do’s: Zeg die overpoortscharrel vaarwel en ga eens een weekje 
voor de lol op een datingsite. Lacheeeeen, giereeeeen, brulleeeeen 
wordt dat. Hiphoi. 
dont’s: Stop met roste muntjes te aanvaarden in de winkel. Je bent 
ze liever kwijt dan rijk toch? 
 
 
Boogschutter 23 nov – 21 december 

do’s: Koop fleurige mappen, post-its en lichtgevende balpennen in 
een veel te opvallend kleur en het samenvatten van die cursussen is 
nog noooooit zo leuk geweest. Fiesta. 
dont’s: Toon dat je een zekere portie zelfbeheersing hebt en begeef 
je niet bij elk weggevallen lesuur naar de Velstraat. Dat oudere 
truitje staat je ook prima. BIEST. 
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Steenbok 22 dec – 20 januari 
do’s: Koop een kamasutra, doe hem cadeau aan je lief/vriend(in) 
waarbij je al way tooooo long in de friendzone van verkeerd en de 
rest komt vanzelf  *wink wink*. 
dont’s: Weg met die hoop afwas in de keuken van je kot. De bergen 
lijken steeds hoger te worden en dat is echt niet zo charmant. Doe 
jezelf en je humeur een pleziertje en boen er eens lekker op los.  
 
 
 
 
Waterman 21 jan – 18 februari 

do’s: Zet je lievelingslied in als ringtone van je veel te chique 
smartphone. Je zal nog nooit zo gelukkig geweest zijn wanneer 
je tandarts je belt dat je je afspraak weer vergeten bent. 
dont’s: Zeg nee tegen dat allerlaatste pintje. Je lever zal je 
dankbaar zijn, lieve Waterman. En uw kotvloer ende wc u 
trouwens ook.  

 
 
 
 
Vissen 19 februari – 20 maart 
do’s: Bel die ene chick/hunk eindelijk eens op. NU. DATE. KUSSEN. 
SEKS. EINDELIJK. JA. JOEPIE.  
dont’s: Je hoeft dat ene kleedje echt niet te kopen omdat je lief zegt 
dat je er mooi mee staat. Eerlijk, onder ons gezegd en gezwegen, hij 
moet het niet betalen he? 
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Ram 21 maart – 20 april  
do’s: Spreek af met een sporty vriend(in) om wekelijks in een mooie outfit te gaan 

joggen. Klinkt niet zo uitnodigend? Bedenk dan dat je die 
extra chipjes er dan wél bij kan nemen in de winkel. 
dont’s: Smijt die veel te spannende broek of dat veel te korte 
rokje weg. Het is echt niet zo charming als heel de winkel je 
reetspleet kan zien als je dat onderste pakje koekjes uit het 
rek vist.  
 

 
 
stier 21 april – 21 mei 
do’s: voetjes nat door de regen tijdens die barre fietstocht 
richting onze uzhabitat? Leg je kousen subtiel op 1 van de 
radiatoren in het auditorium en bij vertrek ben je niet alleen 
gelukkig omdat de lesdag erop zit maar ook omdat je tenen niet 
langer verdrinken  in het regennat.  
dont’s: Sla die ene harige spin die reeds een paar dage vertoeft 
op je kot niet dood. Dat beestje heeft er ook niet voor gekozen zo 
lelijk te zijn.  
 
 
Tweelingen 22 mei – 21 juni 

do’s: Leve de powernap. Dit is wat jij nodig hebt als je een 
nachtje loco eventjes niet meer ziet zitten. Extra tip: gsm 
uitzetten, wekker AANzetten. 
dont’s: Zet je ipod eens wat stiller. We studeren audiologie, 
right? 
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Kreeft 22 juni – 21 juli  
do’s: Honestly, die ene pull die je graag wil kopen staat je 
beestig. Soms mag je jezelf wel eens iets gunnen. Probeer 
eerst te slijmen bij la mama en wie weet wat voor moois 
de dag je brengt.  
dont’s: Ew, vuilbakken op je stortkot in het weekend 
laten beschimmelen door halfuitgelepelde yoghurtpotjes, 
afgetsjoesde appelsiestukjes en met melk besprenkelde 

cornflakesvlokken die er gedumpt zijn  is N.I.E.T. O.K.E.  
 
 
 
Leeuw 22 juli – 22 aug 
do’s: Zingen op de fiets is heerlijk. Ookal trapt de peuter voor je 
dan veel te traag waardoor je net niet door het groene licht kan 
en je te laat zal komen voor de les. Who cares als er een goed 
deuntje in je hoofd zit? Jij moest ook leren fietsen, toch? 
dont’s: Door rode lichten fietsen is echt een no go. Denk aan alle 
lieve vogels die ook de straat veilig willen oversteken.  
 
 
 
Maagd 23 aug – 23 sept 

do’s: Koop een mooie roze lunchbox en je zal met plezier 
boterhammen maken voor ‘smiddags. Gedaan met het vissen 
van broodkruimels uit je tas vantussen de cursussen. 
dont’s: Zeg NEEN tegen de zak chips in de winkel. U doet er 
iemand anders een smakelijk plezier mee, u spaart er geld 
mee uit én dus  kan je beginnen sparen voor die stoere 
winteroutfit. Helemaal top, toch? 
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Het VLAK krijgt graag berichtjes 
 

Website 
www.vlak.be 
Op onze site vind je heel wat leuke foto’s, handige examenvragen, de vlakjes van 
vorig jaar, een kalender en nog veel meer.  
 
Mail 
praeses@vlak.be  
vice@vlak.be  
feest@vlak.be  
cursus.vlak@hotmail.be 
zeden@vlak.be 
cantor@vlak.be 
scriptor@vlak.be 
secretaris@vlak.be 
penning@vlak.be 
schachtentemster@vlak.be 
cultuur@vlak.be 
PR@vlak.be 
web@vlak.be 
sport@vlak.be 

Adres 
B3, verdieping -1 (Lokaaltje achteraan links), UZ Gent 

http://www.vlak.be/
mailto:cursus.vlak@hotmail.be
mailto:zeden@vlak.be
mailto:cantor@vlak.be
mailto:scriptor@vlak.be
mailto:secretaris@vlak.be
mailto:penning@vlak.be
mailto:schachtentemster@vlak.be
mailto:cultuur@vlak.be
mailto:PR@vlak.be
mailto:web@vlak.be
mailto:sport@vlak.be
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SENSATIE 

 
Quotes van uw medestudent, VLAKWASHEREfoto’s, 

wistjedatjes of legendarische (zelf in te vullen wat dit 

inhoudt) kiekjes! 

 
Geheel vrijblijvend en, indien nood aan anonimiteit, 

anoniem door te mailen naar scriptor@vlak.be  

 

 

Sincerely en tot de volgende, 

Uw scriptor 

 

mailto:scriptor@vlak.be
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