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Voorwoord van de 

Globe 

 

Hallo geografen, landmeters en sympathisanten 

 

Jullie hebben er even op moeten wachten, maar hier is alweer de 

laatste globe van het eerste semester. Wat is de tijd 

voorbijgevlogen! Dat betekent jammer genoeg ook dat de blok en 

die vervelende examens eraan zitten te komen. Of juist de periode 

waarin je mama extra soep maakt, je de hele dag in je pyjama 

onder een deken kunt leven, je al je gemiste series kunt 

bingewatchen, je cadeaus krijgt op Kerst en Nieuwjaar, de 

eindejaarskilo’s erbij komen en je je voorneemt om volgend jaar 

meer te sporten en al je lessen frequenter bij te houden. 

 

Maar niet getreurd! In deze globe laat ik jullie nog even genieten 

van al dat moois dat we de afgelopen weken beleefd hebben (te 

merken aan de talrijke dixits die ingestuurd werden). Het semester 

startte zeer mooi met tal van activiteit. Maar helaas is Corona nog 

niet uit ons leven verdwenen en moe(s)ten we het de laatste 

weken een beetje rustiger aan doen (al moet ik eerlijk toegeven 

dat mijn deadlines daar vrij blij mee waren). Laat ons hopen dat 

die cijfers snel dalen en we het tweede semester even mooi 

kunnen inzetten!  
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Om jullie extra te motiveren deze blok heb ik op vraag van de 

globe-fans een extra dikke spelletjeshoek gemaakt én vinden jullie 

in de kookhoek enkele snacks, die je zullen helpen om dat laatste 

hoofdstuk erin te stampen. Ontspan nog even door terug te 

denken aan deze mooie tijden die we samen beleefden, en dan 

rest mij jullie enkel nog: 

 

VEEL SUCCES MET DE EXAMENS, EEN GEZELLIGE KERST 

EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR!! 

 

Maud, Globe 2021-2022 

 

 

 
Praesidiumweekend 2021  
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Voorwoord van de 

Praeses 

 

 

Vrienden van Geografica! 

 

Stilaan loopt het eerste semester ten einde en beginnen we ons 

voor te bereiden op de examens die helaas zienderogen dichterbij 

komen. Het is een eerste semester geweest zoals we het graag 

hebben: met onvergetelijke feestjes, een nieuwe lading schachten, 

een uitdagende quiz, ware topsportprestaties en nog vele andere 

activiteiten die van onze studententijd de mooiste tijd maken. 

Hopelijk in het tweede semester meer van dat! 

 

Nu de rector voor de laatste twee weken het verenigingsleven aan 

’t unief heeft stilgelegd (ook de dingen die veilig kunnen, bedankt 

voor ’t vertrouwen, Rik!), is de blokperiode vroegtijdig begonnen. 

Geografica en ikzelf wensen iedereen heel veel succes met de 

aankomende examens, dat het studeren vruchtbaar mag zijn en 

jullie inzet moge lonen! 

 

Verder ligt ook de eindejaarsperiode in het verschiet. Moge de 

warmte van het kerstfeest jullie harten verwarmen en moge het 

nieuwe jaar er een worden vol mooie studieresultaten, een 

tweede semester waarin niets meer afgeschaft hoeft te worden en 
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verder alles wat je zelf maar wenst! Ik zie jullie dan allen graag op 

maandag 14 februari 2022 terug op onze nieuwjaarsreceptie (met 

gratis cava!) in onze tweede thuis, de S8. 

 

Jullie praeses, 

Klaas 
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Vaste Medewerker: 

Bas Ponnet 

 

Sinds week 6 wordt het praesidium van Geografica versterkt door 

een vaste medewerker. Hier krijgt hij zijn page of fame! 

 

Geboortedatum: 12/03/2001 

Woonplaats: Papegem 

Richting/jaar: 2e bachelor geografie en geomatica  

Relatiestatus: Single 

Later word ik: geograaf 

Hobby’s en interesses: (bas)gitaar, sport, chiro en geografica 

Grootste angst: ik heb het niet zo voor agressieve wespen 

Favoriete serie/film/boek: fresh prince of belair 
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Favoriete muziek: grunge en hardrock 

Favoriet eten: nen heten duvel 

Favoriet drinken: een verfrissende cola na een paar pilsjes 

Favoriet cantuslied: De slag om het gravesteen 

Favoriet (vakantie)land: maakt niet uit, als ik maar kan skiën 

Mooiste herinnering bij Geografica: doop en al de rest 

Quote/levenswijsheid/levensvraag: alcohol lost je problemen 

niet op, maar jah melk ook niet 

Advies voor de eerstejaars: zoek de juiste verhouding 

studeren/feesten en alles komt goed! 

Wist-je-dat: als je een pizza op een andere pizza legt je gewoon 2 

pizza’s op elkaar hebt, maar als je een lasagne op een andere 

lasagne legt je weer 1 lasagne hebt 

Ik wil nog iets kwijt: ik ben al slordig genoeg, dus ben al te veel 

dingen kwijt geraakt 
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Geografica-update 

 

Beiaardcantus 

Week 4 werd gestart met een evenement van jewelste: maar liefst 

28 geografen verzamelden onder de Schapenstal voor de tiende 

editie van de Beiaardcantus! Onder begeleiding van de beiaardier 

en de fanfare weerklonken de mooiste liederen uit de Gentse 

studentencodex door de stad, vlaggen wapperden en er werd 

genoten van liters bier uit potten, die met het leven beschermd 

werden! En ook de regen mocht natuurlijk niet ontbreken. 

   

   

Spot ons :D 
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Een anoniem gesprek op weg naar de Saleoy 
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Fluofuif – Openingsfeest 

Feestjes aan het woord: Heeyhoi beste globelezertjes! Oktober en 

november zijn voorbijgevlogen en zo ook de vele prachtige feestjes 

die er geweest zijn. Zo was er eind oktober de fluofuif met 

overheerlijke cocktails en mocktails. De dilemma (een eigen 

geheim recept) viel daar goed in de smaak en de ambiance werd 

nog meer de hoogte in getild door de vele fluorescerende 

accessoires die iedereen wist te dragen. Mercikes allemaal om 

daar met zo’n grote getale aan deel te nemen!  
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EINDELIJK was daar het openingsfeestje van Geografica! Op 

donderdag sprong de blacklight van de Salto aan en zakten we 

massaal af naar ons stamcafé. Al dansend in een fluokleurenpalet 

werd de nacht ingezet. De cocktails vlogen over de toog en het 

beloofde een eindeloze nacht te worden. Een werkelijk 

verblindende avond, waarop elk jaar veelvuldig vertegenwoordigd 

was! 

 

Doop & Doopcantus 

Dinsdag was het zover, de dag waarop 15 moedige feuten schacht 

werden. Na het doorstaan van het doopritueel, trokken ze fris 

gewassen (maar nog steeds stinkend) naar Het Gouden 

Mandeken, waar de doopcantus plaatsvond. Na de eedaflegging 

werden zij trotse schachten van Geografica en kregen ze hun lint 

overhandigd door hun peters en meters. 

 

Welkom Remi, Floris, Dries, Lennart, Kobe, Bas, Jana, Glenn, 

Yolan, Xander, Elias, Maurien, Armani, Emma en Joren.   
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Oktoberfest 

Feestjes aan het woord: De week daarna was het de beurt aan het 

enige echte Oktoberfest! Vele halve liters of rougekes werden 

besteld EN opgedronken op dreunende Duitse beats waardoor ook 

dit weer een geslaagde activiteit kan genoemd worden. 
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Throwback Party 

Feestjes aan het woord: Begin november was het dan eindelijk 

shotjes geblazen want toen stond de eerste editie van de 

Throwbackparty™® op de agenda! Enkele, maar voornamelijk 

dubbele jenevershots werden door menig persoon achterover 

gekapt op de beste beats van uit ieders jeugd. K3 en Spring terwijl 

je cactus- en vanillejenever aan het drinken was? Ja hoor, het was 

er allemaal aanwezig!  
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Schachtenconvent 

Het schachtenconvent van maandag 8 november was een feestje 

waarbij de nieuwe schachten, waar ik onder val, enkele vaak 

voorkomende liedjes leerden zingen. Hierbij kregen we ook een 

leuke geschiedenisles over sommige liedjes en wat ze precies 

betekenden. Zo werd het liedje Molly Malone van een gewoon 

liedje dat een leuk ritme had een leuke inside joke. Maar er werd 

ook geschiedenis verteld dat zich wat dichter bij huis afspeelt met 

de Slag om het Gravensteen, dat nu wel mijn lievelingslied is 

geworden. De grappige documentaire die uitleg gaf rond de hele 

geschiedenis maakte het des te beter om te zingen. Het is dankzij 

hun moedig opstand dat wij vandaag de dag goedkoper bier 

kunnen drinken, wat wel heel belangrijk is als schacht. Maar 

gewoon de liedjes en hun geschiedenis leren was niet het enige 

dat we deden. Met begeleiding van de andere schachten die al 

eens naar cantussen zijn gegaan leerden we ook dansen en wat 

creatieve teksten die de liedjes nog meer leven gaven. 

Elias 
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Geoguidotour 

Op 10 november vond de meest voordelige kroegentocht van het 

jaar plaats, namelijk de Geoguidotour! Voor diegenen die deze 

topavond helaas moesten missen, maar volgend jaar zeker zullen 

meegaan: we gaan op bezoek in enkele toffe cafés die 

kortingsbonnen voorzien hebben in het Guido boek dat je bij 

inschrijving bij Geografica krijgt. Starten deden we in café Sunset. 

Voor velen een nieuw café, maar zeker niet te min. Gezellige 

zetels, gratis hoedjes en een aantal flügeltjes zorgden voor een 

goede start van een mooie avond. Na een kleine detour langs de 

Pi-nuts en Overpoort Bowl arriveerde de tocht in de volgende 

aangename verrassing: COER. Eerst en vooral ontdekten we dat 

wiskunde voor sommige leden nogal moeilijk is. Weten jullie wat 

8+7+8+4-2,5 is? Los van dit moeilijke raadsel bracht COER ons 

enkele zeer lekkere cocktails: echte aanrader dus! Afsluiten deden 

we met een superspontane karaoke in de Delta Lounge, wat 

iedereen enthousiast genoeg maakte om aan deze avond nog lang 

geen einde te maken. En ze zongen/dronken/dansten nog lang en 

gelukkig... 

xxx Noor 
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Lichtfestival 

11 november was geen reden om thuis te blijven. De aanwezige 

Geograficanen mochten genieten van een heus cultureel 

lichtspektakel in de Gentse binnenstad. Een wandeling van maar 

liefst 7 km bracht ons langs prachtige lichtkunstwerken. Kuierend 

door de straten genoten we van het aanwezige gezelschap. De 

massa aanwezigen hield ons strakke tempo niet tegen en zo 

konden we onze tocht net op tijd voltooien. Een activiteit die zeker 

voor herhaling vatbaar is! 

 

Geoverbroederingscantus 

Week 8 startte direct met een klepper: de verbroederingscantus. 

De S8-bewoners verzamelden talrijk in de kelder van de Delta en 

maakten er een stevige avond van. Wie nu uiteindelijk de beste 

kring is, werd uitgemaakt met een traditionele battle. Maar 

stiekem weten we daar allemaal het antwoord wel op. 
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Bierbowling 

Week 8 eindigde met de bierbowling. Vijf bowlingbanen werden in 

de Overpoort Bowl ingenomen door Geograficanen en er werd 

onderling gestreden om de titel van ‘beste bowler’. Al vlogen de 

ballen na enkele pinten steeds meer de  goot in...  
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Geografica quizt 

 

  

    

 

Maandag was het weer tijd voor de welgekende Geografica Quiz! 

21 deelnemende teams verzamelden in de S9 om hun hersenen te 

kraken. De vragen werden opgesteld door onze geliefde Cultuur en 

verbeterd door een vakkundige jury. Na een lange spannende 

avond mocht het team ‘Als we nie winnen slaan we de cultuur an 

fritn’ zich niet alleen kronen tot winnaars van de quiz, MAAR 

namen ze ook de bierprijs mee naar huis en daar kwam heel wat 

emotie bij los. Van een zotte combo gesproken en een geluk voor 

onze Cultuur. Bedankt voor jullie talrijke aanwezigheid! 
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Last minute Kringavond @'t Krawietelke 

Feestjes aan het woord: Eind november stond dan normaal het 

afscheidsvat van Marijke op de planning, maar een vies virusje 

strooide helaas roet in het eten waardoor we moesten downscalen 

naar een gezellige kringavond. Het afscheidsvat zal sowieso 

volgend semester nog plaatsvinden, maar deze leuke avond in het 

Kawietelke kan ons alvast niet meer afgenomen worden! 

Kortom, het was alweer een geniale feestperiode die we hopelijk 

volgend semester meermaals kunnen recreëren en overtreffen! 

Liefdevolle groetjes van jullie feestjes 

Emma en Lennard xoxo 

 

Ouwezakkencantus 

Waarde Geograficanen! 

 

Jaarlijks nodigt Geografica haar veteranen uit om nog eens terug 

te blikken op die schonen studententijd. Na een tussenstop bij 

Prima Donna, waar we ons van - mamma mia wat een - heerlijke 

pizza’s hebben voorzien, waren we klaargestoomd voor het Io 

vivat. Massaal en dorstig als een kudde onstuimige gnoes baanden 

de werkmenschen zich een weg naar de kelder van de Delta, die 

andermaal dienstdeed als oase van bier. Dat de ouwezakken veel 

te lang niet meer gecantust hadden, was al snel duidelijk. Dat ze 

het daarbij op de hoofdtafel gemunt hadden en geen genade 

zouden kennen evenzeer. Er vielen gesneuvelden à la Mufasa, die 

evenmin opgewassen was tegen een kudde gnoes. Naast gnoes 



22 
 

passeerden ook andere dieren de revue, zoals salamanders, 

Lennard en later ook enkele mannelijke katten. 

 

Er werd opnieuw uitgemaakt welke corona de beste is. Ik kan u 

vertellen dat het zeker niet de Delta-variant was, want die is 

gewoon heel erg kut, maar welke was het dan wel? Daar zullen 

alleen de aanwezigen die het langer dan twee delen uitgehouden 

hebben een antwoord op kennen. De schachten kregen het 

overigens bijzonder onhard te verduren. Na een lange zoektocht 

bleef de teller op nul schaamteloze schachten steken, wat zowat 

een dieptepunt in de gehele Geograficaanse geschiedenis moet 

zijn. Van medeleven van de ouwezakken uit was er bijgevolg niet 

echt sprake. Na een snelle terugkoppeling naar het begin van dit 

verslag begrijpt u nu waarschijnlijk ook waarom de hoofdtafel niet 

gespaard bleef: op wie zouden de ouwezakken anders hun 

werkfrustraties kunnen uitwerken? Desalniettemin was dit een 

geslaagde cantus, legendarisch ook. Zodanig legendarisch dat ik er 

wel zes dagen van moest bekomen! 

 

Met bijzondere dank aan MEET HET voor de sponsoring van stylo’s 

en andere verrassingen.  

 

xxx jullie Cantor 
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Poppentheater Pierke Pierlala 

Op zondag 28 november trokken we met 

een aantal cultuurliefhebbers naar de 

Minard voor een echt Gents volkstoneel: 

Pierke Pierlala. Het Gents was in het 

begin wat moeilijk te ontcijferen en de 

gemiddelde leeftijd van het publiek was 

toch wel 30 jaar ouder dan de onze, maar 

toch voelden we ons op ons plaats. Dit 

heb je allemaal gemist: een pop die in een 

antieke poppenkast een liedje over 

bloemen zingt, enkele sketches met 

onschuldige humor, de grote 

travestietenshow met een opgesmukte 

zeventiger en acteurs die uit hun rol 

vallen omdat Jeanine van het publiek iets naar hen roept. Achteraf 

hebben we in de foyer een colaatje gedronken, zeer gezellig. 

Behalve Eva, Eva moest nog een paper schrijven tot half vijf.  

#levenvanderdebachelor #help 

#maarpierkepierlalawasechtwelnice #zegmaarmasnaas #vreewijs 

Groetjes van je kapoen Emma (met Ninke in gedachten RIP 

cultuur)  

 

 



24 
 

Sport 

Ook op sportief vlak hebben we niet stilgezeten. In de zware 

poulefase van het IFT voetbal hebben we getoond dat Geografica 

heel wat in haar mars heeft. De wedstrijd tegen VTK verloren we 

met 1-3, maar door een mooie overwinning op Hermes en VLK 

behaalden we toch de tweede plaats in onze poule. In de volgende 

testwedstrijd namen we het op tegen Dentalia. Met een enorme 

overwinning van 12-1 was het duidelijk dat ze, ondanks een tandje 

bij te steken ;) , tekort kwamen om het blauw-rode gevaar te 

verslaan en plaatsten we ons voor de kwartfinales.  

 

 

 

Op het IFK Baksetbal speelden we tegen VGK. Helaas waren zij een 

maatje te sterk voor ons en konden we ons niet plaatsen voor de 

finales. Ook in het volleybal konden we jammer genoeg niet 

doorstoten naar de volgende ronde.  
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In het minivoetbal daarentegen konden we meerdere keren 

scoren. Het werd 10-3 tegen de A-ploeg van Moeder Lies en VEK 

in de achtste finale. De volgende wedstrijd is tegen Hilok2. Ook de 

damesploeg won eens met 7-0 en eens met penalty’s en stoot zo 

door naar de kwartfinales. Een unicum in onze sportgeschiedenis!  

 

 

 

 

  



26 
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Fotogenieke fotohoek 

 

Zoek de 7 verschillen. 
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29 
 

Dixits (1)  
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Spelletjeshoek  

Op vraag van de trouwe globelezers, een extra grote 

spelletjeshoek deze keer! 
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Nonogram: Je hebt een rooster van vierkantjes, die ofwel zwart of met een X gemarkeerd moeten 

worden. Naast elke rij van het rooster wordt de lengte van het aantal zwarte vierkantjes in die rij 

getoond. Boven elke kolom van het rooster wordt de lengte van het aantal zwarte vierkantjes in die 

kolom getoond. Jouw doel is om alle zwarte vierkantjes te vinden. 
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Zelfde regels als Sudoku, alleen meer chaos       
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38 
 

De geografen waren talrijk aanwezig op de Beiaardcantus en daar 

zijn de foto’s het bewijs van. Waar is vlaggy? 
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Dixits (2)   

Is da mijn 

mondmasker? Ja 

dast mijne want het 

riekt naar alcohol 

Klaas B  
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UGent Deelt 

 

https://deelplatform.ugent.be/  

https://deelplatform.ugent.be/
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Het magische avond-

Landschap van Gent 

 

Nood aan een wandeling na een vermoeiende blokdag, of een 

loodzwaar examen? Heb je genoeg zitten staren op je vier muren? 

Misschien is een avondwandeling wel de ontspanning die je nodig 

hebt. Wandel langs de higlights van de Gentse stadsverlichting. 

Meer info en route op https://visit.gent.be/nl/zien-doen/het-

magische-avondlandschap-van-gent 

 

  

https://visit.gent.be/nl/zien-doen/het-magische-avondlandschap-van-gent
https://visit.gent.be/nl/zien-doen/het-magische-avondlandschap-van-gent
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Luchtige 

wetenschapslectuur 

 

Hoe planten ons kunnen beschermen 

tegen de zee 

Door klimaatverandering neemt de kans op zeespiegelstijging en zware 

stormen toe. We kunnen onszelf beschermen tegen het water door 

steeds grotere dijken en stormvloedkeringen van steen en beton te 

bouwen. Maar er lijkt een groenere, meer natuurlijke oplossing: 

golfdempende planten. 

Nederland staat bekend om haar waterbouwprojecten. Om ons lage land 

te beschermen tegen de zee bouwen we sterke verdedigingssystemen, 

zoals de Afsluitdijk en de Deltawerken. De laatste jaren blijkt dat 

natuurlijke, zachte oplossingen, zoals drassige, begroeide gebieden voor de 

dijken, ons ook kunnen beschermen. De planten dempen de golven en 

remmen de stroming voordat het woeste water onze dijken of bewoonde 

gebieden kan bereiken. 

Stugge planten met veel blaadjes 

Onderzoekers van de Amerikaanse tech-universiteit MIT hebben dit 

gunstige effect van kust- en moerasplanten nu in meer detail onderzocht. 

Ze keken wat het effect is van het aantal blaadjes en de flexibiliteit van 

planten op de golfdemping. Dat deden ze met kunstmatig nagemaakte 

grasachtige sprieten die ze in een testgoot – een soort golfslagbad – 

blootstelden aan realistische omstandigheden met golven en stroming uit 

verschillende richtingen. Deze labexperimenten combineerden ze met 

uitgebreide computersimulaties. 

Het blijkt dat – zoals verwacht – stugge, stijve planten met veel bladeren 

efficiënter zijn in golfdemping, mailt Heidi Nepf van MIT. Maar deze stijve  
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begroeiing houdt niet overal stand. Bij sterkte golven breken ze. 

Daarom vind je in natuurlijke kwelders of moerasgebieden het verst bij de 

dijk of kust vandaan de meest flexibele planten. Die vangen de klappen van 

de golven op door mee te bewegen. Verderop, dichter bij de kust, vind je 

iets stuggere planten met meer blaadjes. Hoe dichter je bij de dijk of het 

land komt, hoe stugger en stijver de planten zijn en hoe meer blaadjes ze 

hebben. Daar is de beste golfdemping. 

Nepf: ‘Ten slotte is het aantal planten van belang. Meer planten per gebied 

zorgt voor een grotere golfdemping.’ 

Model voor kustplanners 

Met de experimentele en simulatie-informatie hebben de onderzoekers 

een model ontwikkeld dat kustplanners kan helpen om dezelfde 

strategische keuzes te maken als de natuur. Met het model kun je bepalen 

welke plantensoorten op welke manier geplaatst kunnen worden om in 

een bepaald gebied de schade door stormvloed of zeespiegelstijging te 

verminderen. Nepf: ‘Ik hoop dat dit model zal worden geïntegreerd in 

kustmodellen die worden gebruikt voor het herstel van de oorspronkelijke, 

natuurlijke omgeving. Bijvoorbeeld bij het in verval geraakte moerasgebied 

in de Mississippi Delta.’ 

‘Dit onderzoek is een mooie stap vooruit voor het vakgebied’, zegt Bas 

Borsje, kustwaterbouwkundige aan de Universiteit Twente. Hij was niet 

betrokken bij het MIT-onderzoek, maar kent de auteurs door zijn eigen 

werk aan natuurlijke kustbescherming. ‘Hoe nauwkeuriger we weten hoe 

begroeiing, golven en stroming kan remmen, hoe beter we in staat zijn om 

wetlands te ontwerpen die voldoen aan de veiligheidseisen die we stellen 

aan onze kustbescherming.’ 

‘Het MIT-model is zeker ook relevant voor de Nederlandse kustgebieden, 

zoals in Zeeland en bij het waddengebied. Het geeft een realistischer beeld 

van de begroeiing in onze kwelders en schorren dan de meeste modellen 

die we nu gebruiken. Ik heb de onderzoekers meteen gemaild en ze 

uitgenodigd om hun model ook toe te passen op de situatie in Nederland.’ 

Bron: New Scientist, D. Schenk, 27.10.2021  
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Dixits (3)  
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Wat bepaalt of je een ochtend- of 

avondmens bent? 

De een staat het liefst om zeven uur ’s ochtends al in de sportschool, 

terwijl de ander graag tot diep in de nacht doorwerkt. Wat is de oorzaak 

van die verschillen? 

Ochtendmensen staan vroeger op en liggen eerder in bed dan 

avondmensen. Ochtendmensen zijn ook liever aan het begin van de dag 

actief. Avondmensen gaan juist het liefst later op de dag sporten, studeren 

of werken. Naast ochtend- en avondmensen zijn er ook ‘extreme’ ochtend- 

en avondtypes en mensen zonder duidelijke voorkeur. Zo’n zestig procent 

behoort tot dat ‘tussentype’.  

Of je een ochtend- of avondmens bent, hangt af van het zogenoemde 

circadiaanse ritme. Dat is een biologisch ritme dat zich elke dag herhaalt. 

Allerlei genen bepalen dat ritme door op verschillende tijdstippen tot 

expressie te komen en te zorgen voor de aanmaak van eiwitten, hormonen 

en andere signaalstoffen.  

Bij avondmensen is dat ritme als het ware vertraagd ten opzichte van 

ochtendmensen. Avondmensen maken bijvoorbeeld pas later op de dag 

het slaaphormoon melatonine aan, waardoor ze zich later slaperig voelen.  

Ook de omgeving heeft invloed op het circadiaans ritme. (Zon)licht, 

sporten, voeding en blootstelling aan geluid, bijvoorbeeld. ’s Ochtends in 

de zon zitten helpt om eerder naar bed te gaan, net als vroeg op de dag 

sporten. Ook iets eten maakt je wakkerder, al helemaal als je koffie of 

producten met suiker nuttigt.  

Of je een ochtend- of avondmens bent, hangt daarnaast deels af van je 

leeftijd en geslacht. Adolescenten en jongvolwassenen zijn vaker 

avondmensen. Net als mannen. Jonge kinderen zijn vaker vroege vogels.  

Plan geen examens in om negen uur ’s ochtends 

Muzikanten, kunstenaars en mensen die met een depressie of andere 

psychische stoornis kampen, hebben meer kans om een avondmens te zijn. 
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Waarom dat zo is, weten we nog niet. Mogelijk beïnvloedt het circadiaanse 

ritme ook onze gemoedstoestand. Avondmensen blijken bijvoorbeeld 

meer geneigd tot piekeren, en ze geven vaak zichzelf ergens de schuld van. 

Als het over ochtend- en avondmensen gaat, duikt de term ‘sociale jetlag’ 

vaak op. Avondmensen hebben daar vaak last van, omdat de klassieke 

school- of kantooruren niet bij hun biologisch ritme passen. Ze staan 

vroeger op dan ze zouden willen. Daardoor zouden ze minder slapen en 

minder goed in hun vel zitten. Toch is het verband tussen die sociale jetlag 

en depressies nog onvoldoende bevestigd door wetenschappelijk 

onderzoek. Avondmensen halen hun slaap bovendien vaak in het weekend 

in.  

De wetenschap is er nog niet uit of en hoe schadelijk die sociale jetlag is. 

Maar de meeste experts zijn het er wel over eens dat we meer rekening 

kunnen houden met avondmensen. Bijvoorbeeld door geen examens meer 

om negen uur ’s ochtends in te plannen. Het zal wat vragen van 

leerkrachten, maar zo kunnen adolescenten wel iets meer hun biologische 

ritme volgen. 

Niki Antypa is universitair docent aan de Universiteit Leiden en psycholoog. 

Ze onderzoekt onder meer het verband tussen het circadiaanse ritme en 

depressie en zelfmoord. Daarnaast zit ze in het bestuur van het 

onderzoeksconsortium BioClock. Wetenschapsjournalist Anouk Bercht 

legde haar deze vraag voor en tekende haar antwoord op. 

Bron: Eos Wetenschap, A. Bercht, 04.11.2021 
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Dixits (4)   
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Kookhoek 

Omdat de blok er bijna aankomt, wordt de kookhoek deze week 

voorzien van een paar lekkere bloksnacks. Als het studeren niet 

lukt kan je op z’n minst wat lekkers eten/drinken boven je boeken. 

Succes! 

 

Hartige popcorn 

 

Nodig voor 2 personen: 

- 1 handje pofmaïs 

- 1 el zonnebloemolie 

- 1 tl kruiden naar keuze (paprika, Italiaanse…) 
 

1.  Doe de olie in de pan en laat heet worden. Zodra de olie 
heet is, doe je de maïs erbij. Zet het deksel op de pan. 

2. Wacht tot alle maïs gepoft is en haal het deksel van de pan. 
3. Doe de kruiden bij de popcorn en meng goed. 
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Groene smoothie 

Nodig voor 4 personen: 

- 50g spinazie 

- 50g snijbiet 

- 1l amandelmelk 

- 3 el agavesiroop 

- 25 blaadjes basilicum 

- Ananas 
 

1. Maak alle groenten en het fruit schoon. Mix alles samen in 
de blender tot een smoothie en serveer. 

 

Smoothie met havermout 

Nodig voor 4 personen: 

- 3 el havermout 

- 250ml melk 

- 150 ml yoghurt 

- 100g frambozen 

- 1 rijpe peer 

- 100g blauwe bessen 

- (honing) 
 

1. Spoel de bosbessen en de frambozen. Schil de peer en 
snijd in blokjes. 

2. Mix het fruit met de havermout, melk, yoghurt in de 
blender. Voeg eventueel honing toe. 
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Crackers van courgette en 

rozemarijn 

Nodig voor 15 stuks: 

- 100g courgette (in stukjes) 

- 1,5 el verse rozemarijn (fijngehakt) 

- 30g geraspte parmezaan 

- 2 el sesamzaad 

- 50g pompoenpitten 

- 60g noten (gemengd) 

- 1 kl Provençaalse kruiden 
 

1. Verwarm de oven voor op 180°C. Mix de pompoenpitten 
en noten in een blender. Voeg de courgette toe en mix. 
Voeg alle andere ingrediënten toe en mix opnieuw. 

2. Stort het beslag uit op een bakplaat met bakpapier. Leg er 
een vel bakpapier bovenop en strijk uit tot een dikte van 
3mm. 

3. Verwijder het bovenste vel bakpapier. Snijd in stukken en 
bak 20 minuten in de oven. Mochten ze te bruin kleuren, 
leg er opnieuw een vel bakpapier op. Laat afkoelen op de 
bakplaat.  
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Dixits (5)   

We zullen 

Marie wel laten 

komen 

Bas  
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Kalender 

(onder voorbehoud van eventuele coronaregels) 

 

Ma 14/02 Nieuwjaarsreceptie Geografica 

Wo 16/02 Heropeningscantus 

Do 24/02 Gratis vat 

Ma 28/02 Feestje 

Do 03/03 GUM Nocturne 

Vr 04/03 Galabal 

Do 10/03 Brood- en biercantus 

Di 15/03 Shots en scheef 

Do 17/03 Filmavond 
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Kringlied 

 

Wij zijn nooit het noorden kwijt 

ook al zien we sterren op z’n tijd 

met kaart en baken in de hand 

zijn wij bekend in ’t Gentse land. 

De Aarde is ons werkterrein 

vooral als we op excursie zijn 

ze eindigt meestal in de kroeg 

en duurt meestal tot ’s morgens vroeg. 

Maar in juni ligt alles plat 

niemand die feest, niemand is zat 

en zijn d’ examens gene lol 

zeggen wij: “doe de glazen nog eens vol”. 

Heel het jaar ist ambiance 

met nieuwjaar weg met d’ambulance 

sport-cultuur en feestvertier 

Geografica in hart en nier! 
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