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Scriptors 

Hey daar!  
 

Dat was het dan! Dit is weeral de laatste editie van het academiejaar. Wat 
gaat de tijd snel! Maar wat een geweldig jaar hebben we ook weer al achter 
de rug. We hebben ons er allemaal met bloed, zweet, tranen en massa’s 
gelach doorgesparteld en we zijn trots. Trots op onszelf om ons zelf weer een 
weg te wurmen door de moeilijke universiteit. Ook zijn we enorm dankbaar. 
Dankbaar voor die nieuwe vrienden die we dit jaar hebben gemaakt. Om met 
de mooie woordjes te blijven zwaaien, zetten we ook voldoening in dit rijtje. 
Voldaan door de leuke evenementen die ons Panax praesidium op poten 
heeft gezet, speciaal voor ons. 
 

Aan alle mooie verhalen komt er jammer genoeg een einde. Ook ons verhaal 
heeft bijna zijn laatste pagina bereikt. Met veel pijn in het hart, zal stilaan ons 
boek dichtvallen. Maar stof zal het niet vergaren, deze geweldige 
herinneringen zullen vaak genoeg boven gehaald worden. Binnenkort slaat 
Argon samen met jullie een nieuw boek open, om jullie mee te nemen in een 
Leuvens studentenjaar vol avontuur. Blijf vooral genieten, zoals we dit jaar 
gedaan hebben. 
 

Daarom willen we nog een laatste woord aan onze rij toevoegen. (Want wat 
is een afscheidseditie, zonder een beetje aan officieel speechen te doen?) 
En dat woord is hoopvol. Hoopvol op een jaar even geweldig als deze, vol 
vriendschap en plezier.  
 
Wanneer jullie de laatste bladzijde van deze F-magazine omslaan, eindigt 
het hier voor ons, de huidige scriptors. Hopelijk hebben wij jullie kunnen 
plezieren met talrijke roddels, horoscopen, drankspelletjes … Moest dat 
gefaald zijn, jammer maar helaas, we tried. Wij hebben er alleszins van 
genoten dit keer op keer voor jullie op te stellen.  
 

 

Veel kusjes voor de allerlaatste keer, 
 

Julie Linclau en Lauren Olbrechts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Praeses dixit 

Liefste farmaceutjes, 

 

Het laatste semester zit er al bijna op, doch lijkt het alsof we nog maar 

pas gestart zijn! 

Met de recent afgelegde stages in het achterhoofd, beginnen we nu al 

af te tellen naar de blok die akelig dichtbij komt, daarom willen we 

vanuit Farmaceutica jullie alvast enorm veel succes wensen. Wij 

geloven alvast in jullie! 

 

Ook Farmaceutica gaat nu in een “zomerslaapje” gaan maar dat 

kunnen we niet doen zonder even terug te blikken op dit semester! 

Het was een heel bewogen semester met zoveel evenementen dat 

het bijna onmogelijk is om te allemaal op te noemen! Zowel grote als 

kleine, van het praesidium en van ons facultair overlegorgaan en 

vooral veel evenementen met jullie aanwezigheid! Zoals jullie verder 

in dit F-magazine zullen zien, was het weer G-E-W-E-L-D-I-G! 

 

Liefste vriendjes, dan rest mij enkel nog jullie te bedanken voor dit 

wondere mooie jaar! 

Bedankt aan mijn praesidium- en FO-leden zonder wie dit allemaal 

nooit was gelukt en enorm veel succes gewenst aan onze opvolgers 

genaamd “Argon”! 

 

Vol trots, 

 

Pieter-Paul  

Praeses 2018-2019 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gossip Girl 

My dearest pharmacists, The year has come to an end. This’ll be the last list 

of gossip for this semester but don’t worry guys, I’ll be back for more. Luckily 

for the readers, you sure know how to go out with a bang!!! 

 

 

1. Talentenavond was ‘lit bruurs’, and all the acts were a-ma-zing! But one 

person will always be remembered as epic! Something no one has ever seen 

before! Brother Jakob on a bycicle pump! Max, you are a hero!  

 

2. History repeats itself. Last year at gala, Lauren was so drunk she fell on 

the ground. This year she also fell, because Christophe was hammered and 

wanted to ‘lift’ her up. Well done boy!  

 

3. When Karel woke up after 2de Bach, he didn’t know anything anymore. 

Not only was he drunk as hell, he also hit his head while falling of those tricky 

stairs at the seven oaks.  

 

4. 2de Bach cantus was a tremendous success and no great success goes 

without a good puke! Thanks for contributing to this evening Glen!  

 

5. The new praesidium isn’t only new for all the pharmacists, but they were 

also only acquaintances at the start. Some of them really got to know each 

other if you know what I mean? Arthur and Ine, care to explain?  

 

6. Never once I have written about her, but this girl absolutely can’t be 

forgotten! The number of times she lost her memory this year, cannot be 

counted! Therefore a special shoutout to Cleo!!!  

 

7. He had to wait almost a whole year before he could grab his opportunity! 

Finally no temmer anymore and he immediately necked on with Aline.  

 

8. Argon showed that they know how to build a party! Arthur even explained 

every detail to a girl named Daphne. I believe it got very intimate!  

 

9. Sometimes a good event takes you to higher places. Although Simon and 

Tony took it too serious at the fak where they literally ended up in space. 

 

One year has passed and you naughty students still don’t have a clue of who 

I am! Maybe try again next year...  

Xoxo gossip girl 



 

 

 

  

Do 

We hebben allemaal niet stilgezeten de laatste maanden. Er werd goed gedanst op 

het galabal, lekker gegeten op de kiesbrunch, genoten op de talentenavond, 

gedronken op de litte cantus, gestreden op de interjarenvoetbal … We deden er 

samen alles aan om ons nog tot het uiterste te onspannen zolang de cursussen het 

ons toelieten. In deze meer duistere periode blikken we samen terug naar enkele 

mooie momenten!  

Events 

 

Talentenavond  



 

 

  

Galabal  

5 april was het zover. De grote dag waar we met Team Feest een heel jaar naartoe 

gewerkt hebben, namelijk het galabal. Voor elke student aan onze faculteit een 

hoogtepunt van het academiejaar. Dit jaar begaven we ons naar ‘De Maekelhoeve’ 

in Veerle. Om half 6 stonden we al op parking Bodart de bussen op te wachten om 

er voor te zorgen dat iedereen op tijd richting Veerle kon vertrekken. Eens 

aangekomen kreeg iedereen een glaasje cava en mochten we meteen aan tafel 

aanschuiven waar er al snel een voorgerechtje werd geserveerd. Even later was 

het dan tijd voor het buffet waar er keuze was tussen verschillend lekkers. Met 

onze buikjes goed rond gegeten (en natuurlijk gedronken) was het dan tijd voor 

het dansfeest. De laatste gasten kwamen toe en na de openingsdans van onze 

praeses kon het feest dan echt losbarsten. Er werd veel gedanst, gedronken 

alsook was er weer veel drama en gemuil zoals elk jaar. Om 4u was het tijd om 

een einde te maken aan deze ontzettend geslaagde editie van het galabal. We 

stapten (bijna) allemaal terug op de bus terug naar Leuven. Op de bus waren er 3 

soorten personen: de slapers, de spauwers en degene die echt nog geen zin 

hadden om de avond af te ronden. Eens aangekomen in Leuven ging het 

merendeel toch maar naar zijn bedje. Ik dacht hier anders over en trok met een 

aantal vrienden nog naar de afterparty van het Ekonomika galabal in de Dulci. 

Enkele shotjes en pintjes later vonden we dat het tegen 9u toch wel goed was 

geweest en kropen ook onder de lakens. Shoutout naar mijn 2 collega’s van team 

Feest, zij hebben er voor gezorgd dat het een fantastische avond was. 

 

       -  Margot Suetens -   
                  Feest 

 

 



 

“Een stressvolle en drukke periode waarin je een hechte groep zal vormen”, zo 

werden de kiesweken beschreven aan de opkomende praesidiumleden.  

De voorbereidingen voor de opkomende ploeg “Argon” waren reeds begonnen 

voor de paasvakantie. Er moesten allerlei praktische zaken geregeld worden en er 

was een meme-oorlog die gewonnen moest worden tegen onze collega’s van de 

lolploeg “Litbrurium”. Na de paasvakantie was het dan uiteindelijk zover, de 

kiesweken waren begonnen.  

 

Op dinsdag 23 april waren er reeds twee evenementen ingepland. Er werd gestart 

met de ploegvoorstelling, hier was het de taak van “Argon” om zich voor te stellen 

als een waardige opkomende ploeg. Er werden lastige vragen en zelfs casussen  

gesteld aan de opkomende praesidiumleden om na te gaan of ze wel in staat 

waren om de fakkel over te nemen van “Panax” en hun goede werk verder te 

zetten. De voorstelling werd met glans doorstaan door de opkomende ploeg en 

aansluitend hierop was het dan meteen tijd voor een verplaatsing naar de Seven 

Oaks voor de fakavond “King Arthur and the Legend of the Shot”.   

 

De volgende dag was er geen tijd voorzien om lang in bed te liggen en uit te 

kateren van de fakavond, want er stond een receptie op het programma. Gelukkig 

konden we in de middag genieten van de overheerlijke pasta van “Litbrurium” 

zodat de receptie niet met een lege maag werd aangevat. De 62 gedronken cava 

flessen geven een goede weergave van het verloop van de avond gezien het 

aantal aanwezigen rond de 70 lag. 

 

De daarop volgende dagen waren er geen evenementen van “Argon” ingepland 

maar de studenten hadden zeker geen tijd om zich te vervelen want er stond een 

Litte Cantus van Litbrurium en een talentenavond van Farmaceutica voor hen op 

het programma. 

Kiesweken  



 Op 2 mei was er dan nog een laatste drukke en afsluitende dag van de kiesweken 

ingepland. Reeds in de vroege morgen was “Argon” druk in de weer op 

Gasthuisberg om alles voor te bereiden op de brunch. De vers gebakken 

pannenkoeken en cake vielen in de smaak bij de studenten en de verrassing van 

“Donuttello” donuts was ook een voltreffer. In de middag waren er dan nog 

croques, frituursnacks en GUIDO-boxen voorzien, die ook allemaal vlot de deur 

uitgingen. Ook een wedstrijdje tussen de opkomende praeses van Farmaceutica 

en deze van Medica kon uiteraard niet ontbreken tijdens de kiesweken. Het 

springkasteel in de BMW-hallen was hier een ideaal toneel voor en na de moeilijke 

beklimming kwam onze opkomende praeses als winnaar uit de strijd. 

 

De kiesweken werden afgesloten in de Rumba met de “Boiters van de Ronde Tafel 

TD”. Onder de promo van GRATIS INKOM werden een heleboel studenten verleid 

om te komen en er een niet te vergeten nacht van te maken. In de vroege uurtjes 

zat het er dan volledig op zodat de laatste leden van “Argon” om 06u45 uiteindelijk 

ook hun bedje konden opzoeken.  

 

Voor ons waren het twee legendarische en onvergetelijke weken en ik zou bij deze 

dan ook van de gelegenheid gebruik willen maken om alle leden en 

sympathisanten van Farmaceutica te bedanken voor hun aanwezigheid. Verder 

ben ik echt trots op wat de opkomende ploeg “Argon” verwezenlijkt heeft 

gedurende deze weken en kijk ik alvast met heel veel plezier uit naar komend 

academiejaar waar wij opnieuw het beste van onszelf zullen geven. 

    -  Arthur Giroulle  -   
        Praeses 2019 - 2020 

 



Seksstandje 
van de maand  

 

 

 

 

 

 

  

Klauteraar-standje  
De jongen kan de billen van het meisje ondersteunen, terwijl zij zich vastklemt aan 
zijn schouders en heupen. De 'klauteraar' is makkelijker vol te houden als het meisje 
met haar billen op de rand van een tafel zit, of als zij tegen een muur leunt. 
 
De 'klauteraar' is een spannend standje dat heel geschikt is voor een vluggertje, 
waarbij je niet helemaal ontkleed bent. Diepe penetratie is mogelijk en ook de clitoris 
wordt gestimuleerd. Je kan elkaar kussen en strelen, en dat maakt het een intiem 
standje. Nadeel van klauteraar is dat het standje vermoeiend is, het vereist 
lichaamskracht van beide partners en is vooral voor de jongen inspannend. Je kan 
er wat spierpijn aan overhouden. Als jongen is je bewegingsvrijheid beperkt. Als het 
meisje heel zwaar is, of de jongen rugproblemen heeft, is dit standje misschien niet 
haalbaar. 
 

 



Woordje van de 
bruurs   

Begonnen in de ereleden-chat van Farmaceutica begon het bestaan Litbrurium. Er 

werd geronseld door onder andere onze Vice-bruur en de Flappentapper. Litsenior 

kwam al lachend met de het volgende, omdat Lit bruur een heel bekende zin werd 

onder de jeugd, “Wat wordt de naam? Litbrurium fwa? Xp “ …. Deze werd in de 

lolploegchat gesmeten en zo geschiedde het. 

 

Eerste vergadering werd gehouden in Café Belge en we hebben meteen ons heel 

kiesprogramma op poten gezet. We begonnen met een facebookpagina. Ons logo 

bleek heel toevallig een schild te zijn, maakt da mee! Mensen meteen enthousiast, 

zo verkregen we bruurs overal in Leuven. De evenementen werden ook meteen op 

facebook gezet, waarbij we lang moesten wachten op de tegenstand. Onze memes 

waren beter, but that’s just my opinion xx.  

 

Tijdens de paasvakantie kwam alles op z’n pootjes terecht. De kiesvideo gemaakt, 

waar veel tijd en moeite in gestoken werd. Voor die dat zeiden “MaAr AlLé, Da WaS 

nU gEeN vIdEo, Da WaS eEn BeWeGeNdE fOtO”. Ik heb daar een video editing 

program voor moeten kraken, dus in mijn ogen is heT WEL EEN VIDEO 

NONDENDOEME. Hebben ook een vector bestand gemaakt om truien te laten 

drukken, een offerte proberen te maken met een bedrijf dat helemaal niet had 

meegewerkt, een ander bedrijf gevonden (merci flappentapper) en toch nog op tijd 

mooie truien laten drukken. Dankzij DHL mooi anderhalve dag mogen wachten op 

onze bestelling omdat ze niet hebben laten weten wanneer ze kwamen en 

langsgekomen waren aan mijn kot TIJDENS MIJN ENIGE LES DIE DAG. In het 

vervolg gebruik ik wel bpost… 

 

De inschrijvingen voor de cantus waren op de avond zelf helemaal volbracht. De 

pastaverkoop was een gigantisch succes, wat ons allemaal blij maakt, want we 

hebben de saus bijna helemaal zelf gemaakt! Op anderhalf uur uitverkocht ;) Merci 

aan Alma om bakjes te voorzien, lit zijn betekent ook houden van het milieu <3  

 



  

Op de cantus stroomde het volk geleidelijk aan binnen. Claartje met een C 

zetten zich aan de voorzitterstafel, we herdachten allen haar grote broer 

Oswald, Ozzie voor de vrienden :’( . Het gezang kwam wat trager op, maar 

tegen het tweede deel was kwam de sfeer echt op gang! De corona werd meer 

betrokken, de prositten werden amusanter en een paar cantusgangers namen 

die zelfs over. Met dank aan The Seven Oaks om het zo fijn te maken. Kon me 

geen betere afsluiter voor onze kiesweek bedenken! Veel liefs aan al onze litte 

bruurs die dit mogelijk hebben gemaakt, zonder jullie had het er allemaal anders 

uit gezien! 

 

De kiesweken zijn nu voorbij en onze bruurs van Argon hebben gewonnen, 

dikke pluim voor jullie! Het was heel tof om jullie evenementen bij te wonen, 

hopelijk viel de kater van de kiescantus mee ;) We kijken naar het volgende jaar 

uit! 

 

De toekomst voor Litbrurium staat nog niet vast. Maar één ding is zeker en dat 

is dat jullie zeker nog van ons zullen horen. 

 

 

Veel kusjes en litte lekjes.  

Laat het chillen, lit en mit gaan, 

Litbrurium <3 

 

- Jérôme Rihon - 
            Litsenior  

  

 



  



 

 

  

Vriendenboek 

Naam: ……………………………………………… 

Geboortedatum: ………………………………………….. 

Functie: ……………………………………….. 

Bijnaam: …………………………………………….. 

Hannah Cornelis 

 

 

 

 

 

Wie zou je wel eens willen doen?  …………………………………. 

Stiekeme praesidiumcrush: ……………………………………....  

Favoriete farmafeestje/cantus: ……………………………………….. 

 

Wie was de eerste persoon die je gemuild hebt? 

……………………………………….. 

Grootste blunder ooit: 

…………………..…………………………………………

……………. 

Levensmotto: 

………………………………………………………… 

                                     

…………………………………………………………………

….. 

          

……………………………………………….…………………

…. 

Favoriete drankje: …………………………………………………. 

Hier schud ik graag men dansbenen 

los:……………………………………….. 

Beschrijf je zatste avond in drie woorden: 

…………………………………………………………………………

…………………….. 

 

03-01-1998 

VP Cultuur 

  02/08/1998  CRIPTORS 

B-DAY)  

Cultuur 

Baker 

Nooit Dries Van Langenhove,  

wel Sieg De Doncker 

Sebbi xd 

Talentenavond <3 <3 <3 

Random dude 

Mijn leven is één blunderfestijn! 

‘Komt wel goe’ 

Afsluiter Den Bijsluiter 

  02/08/1998  CRIPTORS 

B-DAY)  

Cultuur 

KBR 

  02/08/1998  

CRIPTORS B-DAY)  

Cultuur 

 7Oaks zolang het nog kan ☹ 



 

  

Dit is mijn verborgen talent: 

……………………….….……………………………………………………… 

 

Guilty pleasure: 

………………………………………………………………………………………

Mijn openingszin: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

Hoe oud zou je voor de rest van je leven willen zijn?  Waarom?  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………..………………………………… 

Heel boos kijken, maar helemaal niet boos zijn (of toch niet 

zo verborgen, sorry) 

Gesprekken op de bus/trein afluisteren hihi 

Ooit gebruikte ik: Hé gij bent van *naam kring* 

he?! En toen werd ik gewoon genegeerd 😊  

Laatst verzonden sms: 

………………………………………………

………………………………………………

……….……………………………… 

…………………………………….…………

………………………………………………

…………………………………….. 

& naar wie: ………………………… 

 

Bertje 

Fuck die hebben van onze drank 

gebruikt! 

21 forever, omdat ik momenteel deze leeftijd 

perfect vind 



 

 

  

RAM 21 maart t/m 20 april 

Die leerstof gaat binnen zoals eurodeals op een uitgaansavond! Veel vrienden kijken naar 

je op voor je discipline en leergierigheid. Doe maar zo voort, dan kan je binnenkort genieten 

van een extra lange en welverdiende vakantie. (Help je vrienden met herexamens dan 

misschien ook met hun je tactiek aan te leren).  

  

STIER 21 april t/m 21 mei 

Ook jij bent klaar voor de examens, maar ughhhhh, echt geen zin in. Jezelf forceren van 

die stomme boeken open te doen is zooo moeilijk. We kennen allemaal het gevoel wel 

Stier… Maar hey, nog iets meer dan een maandje afzien en ons ten volste inzetten! Dan 

kunnen we daarna ons alleen nog maar focussen op het herstel van ons feestleven (en 

slaapritme…).  

TWEELINGEN 22 mei t/m 21 juni 

Uitstelgedrag wordt soms groter dan onszelf en voor we het weten zitten we weer in die 

verschrikkelijke maand mei en komen we alsmaar dichter bij de examens. Maar hey, we 

hebben nog wat tijd. Gewoon neus in die boeken en slaap nog goed! Dan kan je helemaal 

fris in die maand juni springen en (hopelijk) elk examen goed afleggen. 

  

KREEFT 22 juni t/m 23 juli 

“Meer dan een 10 is te veel geleerd” is ons motto en we kunnen alleen maar toestemmen 

met deze uitspraak. Jij ook, Kreeft! Je leert efficiënt en verdeelt je tijd goed tussen alle 

vakken. Te veel leren is echter ook niet noodzakelijk. Ontspanning is nog steeds heel 

belangrijk. Haal die tienen en fix die studiepunten en heel veel succes! 

  

LEEUW 24 juli t/m 23 augustus 

Stress kan soms een positief effect hebben op de prestaties, maar te veel stress is natuurlijk 

ook nooit goed. Hier is het ook zeer belangrijk om een pauzetje te nemen als het je even 

te veel wordt. Goed slapen is ook een enorm grote factor die resultaten in grote mate kan 

beïnvloeden.. Vergeet niet, het zijn maar stukjes papier en als het eens tegenvalt, helemaal 

niet erg! Daar hebben we de herexamens voor! 

  

MAAGD 24 augustus t/m 23 september 

Laat je niet te veel afleiden door drama’s die zich afspelen rond je! Het is redelijk duidelijk 

voor iedereen dat farmaceutica 1 van de richtingen is waarvan de studenten close zijn. Dit 

zorgt echter ook voor ontelbare drama’s. Meer dan men kan onthouden. Ookal kan het 

soms aantrekkelijk zijn om meegesleept te worden in deze verhalen. Na de examens is er 

meer dan genoeg tijd daarvoor! 

 

WEEGSCHAAL 24 september t/m 23 oktober 

Je motiveert jezelf door deze moeilijke periode door al heel veel plannen te maken met 

vrienden en vriendinnen na de examens. Zo vormt dit toch een lichtpuntje aan het einde 

van de tunnel. Pas echter ook op dat je je dagen niet te veel volplant. Slaap inhalen en 

wallen wegwerken is ook erg belangrijk na de examens. 

  

 

SCHORPIOEN 24 oktober t/m 22 november 

In de sterren 
geschreven 



  

WEEGSCHAAL 24 september t/m 23 oktober 

Je motiveert jezelf door deze moeilijke periode door al heel veel plannen te maken met 

vrienden en vriendinnen na de examens. Zo vormt dit toch een lichtpuntje aan het einde 

van de tunnel. Pas echter ook op dat je je dagen niet te veel volplant. Slaap inhalen en 

wallen wegwerken is ook erg belangrijk na de examens. 

  

SCHORPIOEN 24 oktober t/m 22 november 

De energiedrankjes zijn je beste vrienden geworden. Monster, Nalu, Red Bull, noem maar 

op. Ze staan allemaal in uw frigo, klaar om binnengekapt te worden. Een veelvoorkomend 

fenomeen is wel de resistentie dat komt kloppen. Pas dus toch maar een beetje op met al 

die caffeïne! 

  

BOOGSCHUTTER 23 november t/m 22 december 

KULeuven confessions lezen is een perfecte bezigheid voor tijdens onze welverdiende 

pauzes. Jammer genoeg is het wel niet de bedoeling om hier een hele dag op zitten scrollen 

om anoniempjes uit te lachen met hun gênante belevenissen. Er bestaan een tal van apps 

die ervoor zorgen dat je niet meer aan je gsm mag komen. Houd het eens in overweging! 

 

STEENBOK 23 december t/m 20 januari 

Je vrienden hebben je net overtuigd van een nieuwe serie te beginnen kijken. Maar er zijn 

er zelf ook nog zoveel dat je wil zien, want netflix heeft er een hele hoop nieuwe… Sorry to 

break it to you, maar dit is niet het moment! Zeg je vrienden maar dat ze moeten wachten 

en die dingen zullen er nog steeds op staan na de examens.  

WATERMAN 21 januari t/m 18 februari 

Sleeping is life, sleeping is love. Men zou zelf denken dat het je hobby is. Het wordt echter 

misschien ook tijd om alarmklokken op te zetten. Als je er niet wakker wordt van 1, zet er 

5. Als je er niet wakker wordt van 5, zet er 10. Herhaal dit totdat je effectief uit bed stapt en 

op die bureaustoel kruipt achter de boeken. We weten dat je het kan! 

  

VISSEN 19 februari t/m 20 maart 

Naar de bib gaan is niet automatisch gelijk aan studeren. Veel mensen doen dit en 

verkiezen de hele dag berichtjes te sturen. ‘s Avonds voel je je toch nog goed dat je 

boeken hebt opengedaan… ookal heb je er niet in gelezen. Hier is een idee! Laat die gsm 

maar mooi thuis/ op kot liggen of zet hem uit. Dan zal je wel moeten studeren. Eens je in 

die flow zit, gaat dat allemaal snel! Veel succes! 

 



 

 

  

Roddelbox 

Heeft iemand een stevige "hdmi-kabel" voor Heleen D.?  

Bruur 

Demi en Bobo hebben goed gemuild... maar wat vond Geoffrey daarvan???! 

Maarten en Anseeuwke hebben een goei muiltje gelegd, ik werd er jaloers van 

T. kan blijkbaar niet zo tellen. Een mislukte booty call telt niet jongen  

N.V. heeft een harige kont 

heeft vandijck een wilde nacht gehad met vandyck? 

Een wonder dat B. die dansskills van E. heeft kunnen weerstaan op 
gala, was wel nipt zo te zien.. 
  
Jo al ineens Dagmar haar ouders leren kennen, galabal 2019 best memories 

LIT GAAN BRUUR #Oswald #Ozzievoordevrienden #Claartje #Lititia 

Pieterjan is binnenkort te vinden op grindr 

Charlotte en Arthur, wat was dat allemaal op de Boiters van de ronde tafel TD 

Jef Rozenski en de proffenrock, maakt dat mee. 

Cleo overleeft een boitje aan de ronde tafel niet 

PANAX EX, ARGON IN 

Heeft B. zijn nieuwe vlam gevonden?  

 
Ine pakt Marge terug voor kiescantus op cantus du certyn ma ga wel haar vinger 
in haar keel steken om te spauwen int wc, ni lit  
 
  
Opkomende praeses al goed gaan scharrelen op kiesTD? :o :o 

Interjarenvoetbal was lit #aldielekkerekontjes 

Farmacantussen zijn echt nice!! Ahnee, wacht, ze worden toch maar 

geannuleerd 

Kiescantus aka Hannah harder kapot gezopen dan Argon  

Ik heb horen zeggen da Marge hitsig sta  



  

Opkomende praeses al goed gaan scharrelen op kiesTD? :o :o 

Interjarenvoetbal was lit #aldielekkerekontjes 

Farmacantussen zijn echt nice!! Ahnee, wacht, ze worden toch maar 
geannuleerd 
  
Kiescantus aka Hannah harder kapot gezopen dan Argon  

Ik heb horen zeggen da Marge hitsig sta  

Domien spauwt na de cantus du certyn op zijn stopcontact en veroorzaakt 
kortsluiting in heel het gebouw lol 
  
Geertje wil voor den blok nog iemand iemand fixen help a girl out plz  

iedereen jaloers op die litte truien van de bruurs 

Aan bro-code doet TWP blijkbaar niet mee. 

Lore W., wilt gij mij aub bijles komen geven? xxx Nik V. 

Mijn favoriete K3'tje is duidelijk Delphine <3  

Heeft B. een nieuw heter konijn aan de haak geslagen ? 

Marge wordt na de fluo plan sjarel wakker in ne zetel in een appartement met 3 
kamers zonder mensen, help haar dit raadsel te ontcijferen!!! 
 
Dixit Eileen: ‘Zijn er verloren voorwerpen gevonden? Wij zoeken onze avond.’ 

“eigenlijk dans ik zo veel ik wil, want ik heb pearl!” dixit Hannah, beste talent van 

de avond 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Er liepen eens twee temmers  
door Leuven… 

Liefste eerstejaars 

We herinneren ons nog 19 september toen we de eersten van jullie 

mochten verwelkomen op de eerstejaarsmidweek (schachtenweekend). 

Verschillenden onder jullie hadden geen idee wat er jullie dat weekend te 

wachten stond, sommigen vroegen zelfs of er alcohol aanwezig was en er 

waren er een paar die zeiden dat ze nog nooit zat waren geweest. Het 

weekend zat vol met kennismakingsspelletjes, de dag eindigen deden we 

met een goed feestje. De laatste avond was voor de meesten een heel 

leuke (en zatte) eerste cantus.  

Nadat er wat vriendengroepen gevormd waren op de eerstejaarsmidweek, 

begon de eerste schooldag. Voor iedereen een nieuw begin, nieuwe 

vrienden, nieuwe omgeving, zelfstandig worden. De 

powerpointvoorstelling op de eerste dag (waar heel wat functies van het 

praesidium niet vermeld waren, nogmaals sorry x) en de rondleidingen 

gaven wat meer informatie over Leuven, maar natuurlijk was het 

grotendeels aan jullie om Leuven te ontdekken. Op TD’s, fakavonden en 

cantussen zagen we vervolgens dat er zich vaste vriendengroepen 

begonnen te vormen, meer mensen waren op hun gemak, allemaal 

superleuk. We hopen dat de mensen die zich hebben laten verkopen en 

dopen en mensen die naar de peter- en meteravond zijn gegaan een 

nieuwe groep vrienden hebben leren kennen door deze evenementen en 

zich toch ook geamuseerd hebben.  

Het einde van het tweede semester is nu in zicht, geef nogmaals alles wat 

je in je hebt voor de examens! Geniet daarna van een welverdiende 

vakantie, ook als je herexamens moest hebben. Jullie kunnen altijd vragen 

aan ons stellen als die er zijn, ook de volgende jaren. We zijn enorm trots 

op jullie! Nog heel veel succes!  

 

Peace out,  

Jana en Chris 

xxx 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

  

De dag van … 

Bert Veuskens 
7 mei 2019 

 

7u30 geplande wekker, jammer maar helaas heb ik deze niet gehoord en 

belt mijn papa mij plots om 5 voor half negen wakker. Shit! Ik heb verplichte 

les om half negen. Ik zal me dan maar in sneltempo omkleden en tegen 

1000  per uur  (aka 10 per uur) die berg op vlammen. 

9u05 ik kom gênant het lokaal binnen. Hmm er is precies veel volk en ik zie 

niet meteen een plaats, laten we dan maar een stoel pakken en ergens 

random gaan zitten.  

10u30  les gedaan en heb dringend nood  aan een koffie.  FUCK, beide 

toestellen in de alma zijn kapot. Kan een dag nog slechter beginnen??? 

Ach ja, nalu zal ook wel zijn wonderen doen. ☺ 

10u45 bespreking drug life cycle project.  

12u het zijn KAAAAASKROKETTEN in de Alma, njam njam njam.  

 

12u59 hollen naar de twinlabo’s om Monica een handje te helpen bij de 

eindinventaris van BOT III. 

17u45 werkdagje vroeger afsluiten met een glaasje cava (of 2á3) om 

assistent Koen bye bye te zeggen. OEPSIE. Ik begin het al te voelen op 

mijn lege maag! 

 

18u30 lekker ijsje eten bij het Galetje met Elisabeth. Kwas misschien toch 

beter voor straciatella gegaan.  

20u van de ene naar de andere topschacht. Eentje drinken en eten met 

Jana in Bar Nine. 

22u30 EINDELIJK!!   GOT 8.04 KIJKEN :O :O  

00u bedje in, oogjes toe en met gedachten richting dromenland al denkend 

aan alweer een topdag die me morgen te wachten staat. 

 



 

  

Voor tijdens de blok 
Tijdens een pauze de hersenen actief houden, jezelf bewijzen dat je wel 

iets kan wanneer het blokken maar niet lukt, of gewoon even je snuggere 

zelf boven halen. Daarvoor hebben wij enkele breinbrekers voor zij die 

maar niet genoeg krijgen van hun eigen neuronenactiviteit. 

 

 
1. Men beschikt over 2 lege flessen. Eentje waarin een volume water past van 3 liter 

en de andere waarin 5 liter past. Men wenst nu een exact volume van 4 liter. Hoe 
kan dit gedaan worden met behulp van deze twee flessen? 

 
 
ANTWOORD: Vul de 3-liter fles en giet het water uit deze fles vervolgens 
in de 5-liter fles. Vul dan de 3-liter fles opnieuw en vul de 5-liter fles bij tot 
aan de rand. Omdat er al 3 liter water in de 5-liter fles zat, is er nu 2 liter 
water uit de 3-liter fles bijgekomen, waardoor er 1 liter water over is in de 3-
liter fles. Giet de 5-liter fles leeg. Giet de ene liter uit de 3-liter fles in de 5-
liter fles. Vul de 3-liter fles opnieuw en leeg deze in de 5 liter fles. Nu zit er 
4 liter water in de 5-liter fles. 
 
 
 

 
2. Barbara heeft dozen in drie formaten: groot, standaard en klein. Ze zet 11 grote 

dozen op tafel. Sommige van deze dozen laat ze leeg, en in elk van de andere 
plaatst ze 8 standaarddozen. Sommige van die standaarddozen laat ze leeg, en in 
elk van de andere plaatst ze 8 (lege) kleine dozen. Van alle dozen op tafel zijn er 
nu 102 leeg. 
Hoeveel dozen heeft Barbara in totaal gebruikt? 

 

ANTWOORD: Door in een doos 8 andere dozen te zetten, neemt het totaal 
aantal lege dozen toe met 8 - 1 = 7. Als we het aantal keer dat 8 dozen in 
een andere doos zijn geplaatst x noemen, dan weten we dat 11 + 7x = 102. 
Hieruit volgt dat x=13. In totaal zijn er dus 11 + 13 × 8 = 115 dozen 
gebruikt.  

 



 

Breng het glaasje 
aan je lippen … 

WOW, wat ging het snel. De juni examens zijn al daar, een memorabel jaar is 
bijna afgerond. We kunnen wel zeggen dat de drank de afgelopen maanden 
rijkelijk gevloeid is. Met enkele uitzonderingen, hebben de meesten onder ons 
elke drankfles die hij/zij op kot nog kon vinden tot de bodem leeg gedronken of 
veilig weggestoken. Maar we zouden liegen als we niet van plan zijn ze talrijk 
weer boven te halen als we ons (al dan niet) bewezen hebben aan de proffen. 
Om het einde van de examens goed te kunnen vieren, hebben wij voor jullie nu 
al een geweldig drankspel klaar staan: FRITZEN!  
 
Benodigdheden:  

- 6x dobbelsteen  
 

Verloop:  
Fritzen is een dobbelspel waarbij je goed moet kunnen nadenken of goed moet 
kunnen atten. Voor dit tactische spel heb je zes dobbelstenen en sterke drank 
nodig. Het doel is om met deze dobbelstenen 30 ogen of hoger, óf 10 ogen of 
lager te gooien. Je begint het spel bij een willekeurige speler en draait dan met 
de klok mee. Iedere speler heeft in één beurt de kans om slim te spelen. Iedereen 
mag maximaal vijf keer gooien en mag na iedere worp een of meerdere 
dobbelstenen laten liggen. Alles wat je laat liggen, moet ook blijven liggen en kan 
dus niet meer geruild worden. 
  

30 of hoger 
Als je 30 of hoger gooit dan hoef je niet te 0,. Alle ogen boven de 30 mag je 
uitdelen in slokken aan één of meerdere spelers. Maar als je onder de 30 gooit, 
moet je het aantal ogen onder de 30 in slokken drinken. 
  

10 of hoger 
Precies 10 gooien, betekent niet atten. Het aantal ogen boven de 10 mag je 
uitdelen en als je minder dan 10 gooit, moet je dit aantal zelf atten. 
  

Daarnaast zijn er nog twee extra regels. Als je meer dan 10 ogen hebt gedobbeld, 
mag je één van de spelers aan wie je slokken hebt uitgedeeld nog eens laten 
atten. Dit doe je door nog vijf keer te gooien met alle zes de dobbelstenen. Iedere 
1 mag je laten liggen en telt als extra slok om uit te delen aan de persoon die je 
gekozen hebt. Wanneer het totaal van de vijfde worp 20 ogen is, moet iedereen 
atten. Behalve degene die gooit. Lucky you! 
 


