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Voorwoord van de 
Globe 

 

Hallo geografen, landmeters en sympathisanten 

 

Hier is alweer de laatste Globe van dit academiejaar 

(wenen). Wat is de tijd weer snel vooruitgegaan. Ik hoop dat 

jullie genoten hebben van onze activiteiten, gelachen 

hebben met de vele dixits, de hersenen gekraakt hebben in 

de spelletjeshoek en gesmuld hebben van de maaltijden uit 

de kookhoek. 

 

Het einde van het academiejaar betekent ook dat er een 

nieuw praesidium verkozen moet worden. Lees dus zeker 

verder om kennis te maken met de nieuwe kandidaten en 

check hun campagnes in onze Facebook groep. Info over 

waar en wanneer je kan stemmen, volgt nog. De uitslagen 

zullen bekend gemaakt worden op de Vlaamse kermis. Deze 

vindt plaats op 4 mei, dus zet deze datum alvast in het rood 

op je kalender! Ook de resultaten van de geopoll en de 

nieuwe Geografica Top 50 komen die dag nog online! 
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In de vorige twee Globes vroegen we aan de ouderejaars 

om wat info te geven over de keuzevakken die zij opnamen. 

Hiervan maakten we een overzicht, dat je zowel in deze 

Globe als op de website kan terugvinden. Op die manier 

proberen we de keuze voor onze derdejaars en 

masterstudenten iets eenvoudiger te maken. Verder vind je 

ook wat meer informatie over EGEA. Zij kwamen langs op 

onze Europarty om kennis te maken.  

 

Dit is misschien de laatste Globe, maar je hoeft Geografica 

zeker nog niet te missen. De komende weken staan nog 

volgepland met activiteiten: het galabal, sporttoernooien, 

de geobattle, de Vlaamse kermis, Salto-avonden, de 

jobbeurs en de ontgroenings- en zwanenzangcantus. 

Hopelijk zijn jullie talrijk aanwezig om het academiejaar in 

schoonheid af te sluiten! 

 

Tot binnenkort! 

 

Geogroetjes 

Maud, Globe 2021-2022  
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Voorwoord van de 
Praeses 

 

Vrienden van Geografica! 

 

’t Is zover, de laatste Globe van dit academiejaar en dus ook 

mijn laatste voorwoord. Wanneer ik door de eerdere Globes 

van dit academiejaar blader kan ik twee grote conclusies 

trekken: 

 1: Maud heeft dat zeer goed gedaan, bedankt Maud! 

 2: Het afgelopen academiejaar is tot nu toe echt geweldig 

geweest, bedankt Geografica! 

 

Na een periode van grote droogte in het studentenleven, 

hadden we nood aan een jaar vol sociaal contact, studentikoos 

vermaak en zonder online excursies. En zo vervoegde jong volk 

onze kring, beleefden we samen de tijd van ons leven en kwam 

oud geweld dikwijls terug om de opgelopen schade in te halen. 

Dankzij de inzet van het praesidium en jullie enthousiaste 

opkomst kon Geografica dit academiejaar haar doelstellingen 

behalen: opnieuw leeft, groeit en bloeit onze geliefde kring. Ik 

ben er rotsvast van overtuigd dat dit volgend jaar eveneens het 

geval zal zijn. 
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Getuige daarvan zijn de vele mooi activiteiten van het 

afgelopen semester. Zo begonnen we met een knaller van een 

nieuwjaarsreceptie, genoten we van een schuimend vat bier 

geschonken door Marijke, verkenden we Brûly-de-Pesche, 

scheerde onze minivoetbalploeg reeds hoge toppen en 

beleefden we de grootste cantus van Geografica die ik me voor 

de geest kan halen. Stuk voor stuk herinneringen die de enkele 

weken van het afgelopen academiejaar waarin het 

verenigingsleven stillag al gauw doen vergeten. 

 

Maar, vrienden, ’t jaar is nog niet om! Er staan nog enkele 

mooie weken op het programma. Zo zullen we komende weken 

de geologen tonen hoezeer nog steeds wij de beste geokring 

zijn, zal onze minivoetbalploeg nog hogere toppen scheren 

(blijkbaar is ’t met een vat bij eindwinst!) en zullen we na een 

veel te lang hiaat opnieuw genieten van een 12urenloop, 

Vlaamse Kermis en een spetterend Galabal der 

Wetenschappen. 

 

Binnen enkele weken duiken we uiteraard ook voor de volle 

honderd procent de boeken in, namens Geografica wens ik 

iedereen succes met de examens!  

Maar we gaan ons eerst nog goed amuseren hé ;) 

 

Jullie praeses, 

Klaas 
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Geografica-update 

 

Sport 

Het sportjaar en het academiejaar komt bijna ten einde, 
daarom blikken we nog eens terug op de voorbij 
sportactiviteiten. 

Op 28 maart vond er een drukke minivoetbal avond plaats. 
Voor het eerst waren de vrouwen door naar de 
kwartfinales, maar helaas konden ze dit niet verzilveren in 
een overwinning (ze verloren met 14-1). Dit is nog steeds 
een mooie prestatie, want ze namen het namelijk op tegen 
Hilok. Diezelfde avond was er ook minivoetbal voor de 
heren die wel met een spetterende overwinning naar huis 
kwamen, ze wonnen met 8-1 tegen VLK en zijn daarmee 
door naar de halve finales (de finale ligt binnen handbereik). 
Drie weken ervoor verloren we nog in het veldvoetbal tegen 
VLK, maar nu weten ze dus weer dat er met de Geografen 
niet te lachen valt! 

Op 29 maart zijn we met een delegatie geografen gaan 
muurklimmen, waarbij sommige onder ons wat spierpijn 
aan over hielden de dagen erna. Gelukkig was de bar voor 
de minder ervaren muurklimmers al tijdig open. 

Een dag later werd er gelopen met de wetenschappen, maar 
mede door het slechte weer en geen aanwezigheid van de 
andere wetenschapskringen werd het uiteindelijk een date 
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met Antoine en Glenn. De tweede sessie van lopen met 
wetenschappen (20 april) kende een iets grotere opkomst. 
Het loopteam werd versterkt door Emma, Ninke en Bas. 

Op paasmaandag werd de zwemmarathon georganiseerd, 
waar we samen met de andere wetenschapskringen een 
team hebben gevormd met goede en minder goede 
zwemmers. Na 3 uur zwemmen zijn we uiteindelijk als 7e 
van de 10 ploegen geëindigd met amper een halve baan 
voorsprong  (+/- 12 m) op de 8e plaats, het was dus een zeer 
spannende strijd waarbij de wetenschappen hun 
weerbaarheid hebben getoond! Ook de 6e plaats kwam 
dicht bij, maar dit leek net te hoog gegrepen. 

 

Bas en Glenn 

 

 

Vriendjes- en familiecantus 

 

Allerbeste, allerliefste commilitones  

 

Donderdag 31 mei vond met een vertraging van twee jaar 

eindelijk de Vriendjes- en familiecantus plaats! 

Geograficanen brachten massaal hun beste vrienden, liefste 

opa’s, grappigste mama’s en leukste studiegenoten mee en 
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dat zorgde voor een ongeziene opkomst! De 

capaciteitswetten van de kelder van de Delta werden getart 

en zelfs ruim overschreden. En dan moest de 

studentenfanfare er nog bijgepropt worden! Zij werden 

reeds in het eerste deel met open armen ontvangen en het 

duurde dan ook niet lang vooraleer het feest volledig 

losbarstte. Er wordt zelfs gefluisterd dan onze cantus die 

avond de gezelligste van Gent van omstreken was. Zo zijn 

de cantussen van Geografica terecht weer een beetje meer 

op de kaart gezet! De rest van de avond amuseerden de 

corona’s zich nog lang en gelukkig. 

 

Groetjes 

Lore 
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Cantus der Wetenschappen 

Aan het einde van een welverdiende paasvakantie (of -blok 

voor sommigen) kwamen alle wetenschapskringen samen 

in de karaoke om te zingen en zuipen: de Cantus der 

Wetenschappen! Er was enorm veel volk (met de 

bijbehorende chaos), en omdat elke kring zo wat zijn 

tradities en geliefde liedjes heeft, leerde je heel wat toffe 

dingen bij. In plaats van drie delen waren er vijf, die elk door 

een andere praeses en cantor werden geleid. Beginnen 

deden we zelfs met ons eigen cantor: Lore! Daarna was zij, 

samen met de andere cantuspraesidia, heel blij om eens in 

de corona te mogen zitten, volgens mij. Wat er verder in de 

donkere zatte uurtjes is gebeurd, weet ik niet, maar het was 

alleszins tof! 

 

Emma 
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Europarty 

De Europarty hadden jullie nog tegoed! Daarom werd het tweede 

deel van het semester ingezet met een feestje in de Delta, dat we 

samen organiseerden met EGEA (meer info over EGEA vind je 

verderop in deze globe). Er kon genoten worden van cocktails met 

een Europees kantje, gebrouwen door onze feestjes. Een toffe 

nacht om de laatste weken mee in te zetten! 
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MEET HET, een sponsor met ballen 

+ filmavond Belgica 

 

Donderdag werden we getrakteerd door onze sponsor 

Meet Het op een heus ballenfestijn! Vanaf 14u kon iedereen 

naar de S12 komen om te genieten van het prachtige weer, 

een drankje, een frituurhapje en veel ballen. Het was een 

zeer gezellige en sportieve namiddag. De foto’s zeggen 

genoeg! Na een overvloed aan frituurhapjes en pizza, 

trokken we terug naar het geokot, waar onze Cultuur nog 

een mooie film had klaarstaan: Belgica. Twee top 

activiteiten dus om het tweede semester mee in te zetten.  
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Verkiezingen 
 

Kandidaat Praeses 2022-2023 

 

Liefste geografen en landmeters  

Het is weer zover, het zijn verkiezingen. Opnieuw mogen jullie 

beslissen over een nieuw praesidium om een jaar, zelfs een 

lustrumjaar!, het beste van zichzelf te geven. Geografica bestaat 

volgend jaar 40 jaar en dat mag niet ongemerkt voorbij gaan. 

Daarom wil ik mij persoonlijk inzetten om het toekomstig 

praesidium met al hun jeugdig enthousiasme goed aan te sturen 

zodat Geografica tijdens dit lustrumjaar kan bloeien als nooit 

tevoren. Als u straks verder leest in deze globe, zal u zien dat de 

kandidaten een mooie combo zijn van jaren ervaring en jong 

geweld.  

Een klein woordje om mezelf voor te stellen? Ik ben Noor 

Ghesquiere, afkomstig uit het mooie West-Vlaanderen, ongeveer 

21 jaar en momenteel nog 3de bachelor. In mijn vrije tijd ga ik het 

liefst pintjes drinken met geografen en af en toe ga ik ook eens 

Boulderen. Ik startte mijn studentenleven zoals het hoort, namelijk 

als vuile schacht bij geografica. Het duurde dus ook niet lang voor 

ik de smaak te pakken kreeg en kwam in mijn 2de jaar dan ook op 

als Pers voor geografica. Dit was een ideale manier om rustig de 

werking van een goed praesidium te leren kennen. Na lang 

nadenken en veel overtuigende woorden, besloot ik daarna om op 

te komen als Vice voor geografica. Dit jaar langs Klaas zijn zijde 

heeft mij geleerd hoe schoon het kan zijn om te zien wat voor 
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plezier een studentenvereniging kan brengen aan zoveel  

studenten. Daar wil ik dus voor blijven gaan! Met Bas (hopelijk) als 

mijn rechterhand ben ik ervan overtuigd dat we de liefde voor het 

studentenleven goed zullen kunnen doorgeven aan alle nieuwe en 

iets minder nieuwe leden. Zoals ons kringlied het voorschrijft: 

Geografica in hart en nier! 

 

Kort gezegd, kziet zitten! Jullie ook?  

Stem dan Noor voor Praeses en Bas voor Vice-Praeses 2022-2023 

en vlieg mee met onze rode raceraket het lustrumjaar in! 

 

Met vriendelijke geogroet, 

Je kapoen, 

Noor Ghesquiere  

Pers 2020-2021 

Vice 2021-2022 

Kandidaat Praeses 2022-2023 
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Kandidaat Vice 2022-2023 
 

Beste Globelezers, 

 

Wat startte met ‘Nee, ik ga niet in het praesidium.’, 

veranderde in ‘Misschien is VM wel iets voor mij’ monde 

uiteindelijk uit in een glanscarrière als sport samen met 

Glenn. Na dit bewogen, maar mooie jaar, is het moment 

aangebroken waarop Glenne en ik elk onze eigen weg zullen 

inslaan. 

 

Maar wie is die veelbesproken sport 1 of 2 (afhankelijk van 

wat de geopoll uitwijst) eigenlijk? Ik ben Bas Ponnet, 

woonachtig te Papegem en loop al 21 jaartjes rond op deze 

planeet. Buiten het degusteren van één (of meerdere) 

biertjes met Geografica, vul ik mijn tijd met leiding geven bij 

de Chiro, gitaar spelen (ja, ook bassgitaar       ) en sporten.  

 

Maar huh, waarom stel jij je eigenlijk kandidaat voor vice-

praeses? Awel, als iemand mij zegt ‘Vul het rijtje aan: feut, 

schacht, VM, sport…’, dan lijkt vice mij zeker niet misplaatst. 

Ik heb mogen zien hoe Klaas bijstand kreeg van Noor in het 

jaar de geschiedenis zal in gaan als de herrijzenis van het 

studentenleven. Daarom wil ik samen met Noor Geografica 

onder mijn vleugels nemen, net zoals ik onze feestjes onder 
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mijn vleugels heb genomen! Daarnaast neem ik graag het 

organiseren van de bierbowl, de geoguidotour, de gotcha 

en zoveel andere leuke activiteiten voor mijn rekening. 

Stem dus zeker Bas voor vice-preases en Noor voor praeses 

en een prachtjaar voor Geografica is gegarandeerd!  
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Kandidaat Web 2022-2023 

 

Hoi!  

 

Ik ben Timon, afkomstig van het prachtige Brugge en zit 

momenteel in mijn tweede bachelor. Naast mijn 

geografische studies en een feestje meepikken van 

Geografica, ben ik bezig met muziek en gitaar spelen, zit ik 

in de jeugdbeweging JWR (Jeugd Werkgroep Ruimtevaart 

voor de onwetenden onder ons) en volg ik ook wekelijks de 

Quetelet colleges van de UGent. 

 

Maaaar ik heb nog tijd over! Daarom vind ik het dan ook een 

goed idee om mij te gaan inzetten als webber voor de tofste 

studentenvereniging van het land, waarvan ik al talloze 

fantastische activiteiten heb mogen meemaken. Maar dat 

kan natuurlijk alleen met jullie stem! 

 

Dus, kijk jij elke week uit naar het moment dat er een mail 

van jouw geliefde Web in je postvak verschijnt, zodat je 

weer op de hoogte bent van al het interessante nieuws en 

alle sappige roddels binnen Geografica? 
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Wil je daarnaast ook nog eens een prachtige website zien 

waar alle informatie perfect te vinden is om jouw 

geografisch studentenleven zo geweldig mogelijk te 

maken!?  

 

Kies dan voor Timon als Web!!  

En denk eraan: That’s one small step for Timon, one giant 

leap for Geografica!! 
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Kandidaat Cultuur 2022-2023 
 

Goeiendag! 

Mijn naam is Emma, ik zit in de derde bachelor, je hebt mij 

misschien al gezien       . Ik ben al twee jaar met veel plezier Feest 

bij Geografica, en nu kandidaat Cultuur voor het volgende. Het 

praesidium is voor mij een vriendengroep, een groep ambitieuze 

en creatieve mensen die leuke activiteiten organiseren voor een 

grotere groep van al even fantastische mensen: alle leden van 

Geografica!  

Ik heb er dus enorm veel zin in om voor jullie opnieuw activiteiten 

te organiseren, maar dan van culturelere aard deze keer. Cultuur 

en activiteiten organiseren is niet nieuw voor mij: ik heb al menig 

museum en toneelvoorstelling bezocht en heb vijf jaar ervaring als 

animator op de speelpleinwerking. Ik ben er dus zeker van dat ik 

jullie geslaagde quizzen, weekends, culturele uitstapjes en 

filmavonden kan bezorgen, als je mij verkiest     . 

Stem dus op Emma voor Cultuur 2022-2023! 
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Kandidaat Lustrum 2022-2023 
 

Gegroet allerliefste geografen en landmeters, aka de tofste leden 

die een kring zich kan wensen! 

 

Jullie kennen me waarschijnlijk wel al van mijn naam die nu en dan 

op zondag in jullie (spam)mailbox verschijnt. Nu, helaas mag ik niet 

meer webben want ik zou dit jaar moeten afstuderen. Wat ik 

gelukkig wel nog mag doen is feesten, en laat dat nu iets zijn wat 

ook onze kring als de be(e)sten kan!!! 

 

Mijn liefde voor Geografica laat me geen andere keuze dan me 

voor het tweede jaar op rij kandidaat te stellen voor een 

praesidiumpostje, waarbij ik heel hard op jullie steun reken!  

 

Ik hoop dat jullie ondertussen weten dat Geografica in 2022-2023 

een lustrumjaar beleeft en 40 JAAR jong wordt!!!!! Voor wie zich 

afvraagt of en hoe we dat gaan vieren, ik heb alle antwoorden 

want ik stel me kandidaat voor lustrum!  

 

Wie nog nooit van deze functie gehoord heeft, een beetje uitleg: 

de lustrum maakt iedere vijf jaar deel uit van het praesidium om 

Geografica’s vijfjaarlijkse verjaardag te vieren. De lustrum 

organiseert allerlei festiviteiten, activiteiten en alle andere soorten 

-teiten die je maar kan bedenken om van het verjaardagsjaar een 

onvergetelijk jaar te maken! 
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In ruil voor jullie stem en steun beloof ik van het komende jaar een 

jaar te maken dat 

nimmer uit mensenheugenis zal verdwijnen en dat alle charmes, 

liefde, vriendschap, pracht en praal uit hun fundamenten verheft 

en naar een hoger niveau zal tillen, een kring als Geografica 

waardig! 

 

Als je nu ook al helemaal enthousiast bent, stem dan Jana voor 

lustrum 2022-2023!!! 

 

Jana Verdoodt 

Web 2021-2022 

Kandidaat lustrum 2022-2023 
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Kandidaat Feest 2022-2023 

 

Lieve Geograficanen 

 

Jullie natste dromen komen mogelijks uit. Jaja, Sarah en Emiel 

stellen zich kandidaat als feestjes.  

Nu ons powerkoppel feestjes op pensioen gaat (voor deze functie 

althans) en een vacuüm achterlaat staan wij klaar als nieuwe 

kandidaten om jullie avonden/uitstelgedrag te vullen/voeden. 

Kijk uit naar DRANK aan INTERGALACTISCHE PRIJZEN met 

alcoholpercentages die in dit universum nog niet waargenomen 

zijn. Nooit eerder geziene zwarte gaten zullen zich ontwikkelen én 

we verzekeren jullie dat het Oppenheimer-Volkofflimiet verlegd 

zal worden. Tropo-, strato-, meso-, thermo- én exosfeer worden 

overstegen. Wetenschappers zullen verdorie een nieuwe sfeer 

moeten benoemen om onze grandioze feestjes te kunnen 

omvatten.  

 

Kritische vraag uit het publiek: “Wie is die Emiel zelfs?” 

Wel, dat is geen slechte vraag. Jullie zullen me vast nog niet veel 

gezien hebben op activiteiten (BOEEE), maar sinds ik mee ben 

geweest op geoweekend heeft de Geografica-microbe me zwaar 

te pakken gekregen. Ik heb van horen zeggen dat er weinigen zijn 

die zo los durven te gaan als mezelf. Soit, om mijn onder-de-radar-

blijven-methode van het eerste semester helemaal goed te maken 

én na uitnodiging van mijn medekandidaat feest, sta ik te popelen 
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om samen met Sarah van jullie komende werkjaar ÉÉN GROOT 

FEEST te maken. 

 

Minder kritische vraag uit het publiek: “Wie is Sarah?” (We weten 

allemaal dat jullie Sarah al kennen.) 

Wel jullie zullen mij vast en zeker wel al eens gezien hebben op 

één van de activiteiten van Geografica, al dan niet met de camera 

in de hand. Na twee jaar in het praesidium te zitten als pers en tal 

van leuke activiteiten te mogen vastleggen, dacht ik wel dat het 

eens tijd was voor iets anders. Aangezien ik ondertussen wel weet 

hoe een goed feestje eruit moet zien en de Overpoort mij na vier 

jaar in Gent te studeren niet meer onbekend is, leek feest wel eens 

een goede optie te zijn. Dus ging ik op zoektocht naar een 

medekandidaat feest en al snel bleek dat Emiel wel zeer 

enthousiast was om samen deze functie uit te voeren en er 

fantastische feestjes van te maken volgend academiejaar. 

Geografica heeft al gezorgd voor een fantastische studententijd en 

dat zou ik dan ook graag willen verderzetten als feest en dat samen 

met Emiel.  

 

“Waarom zouden wij op jullie stemmen?”, weerklinkt opnieuw 

een kritische stem uit het publiek. 

Hou je van feesten? 

Heb je zin om van je studententijd de beste periode van je leven te 

maken? 

Heb je nood aan een uitlaatklep? 

Zet je al eens graag de bloemetjes buiten? 
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Heb je zin om vrienden én herinneringen voor het leven te maken? 

Waar wacht je dan nog op?  

STEM SARAH EN EMIEL VOOR FEEST 2022-2023!! 

Dikke kussen  

Sarah en Emiel 
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Kandidaat PR 2022-2023 
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Kandidaat Cantor 2022-2023 

 

Gegroet Geograficanen! Beste commilitones! 

 

Ik ben Lore en ik zing graag. Ik hou van cantussen en mijn 

stem kan - na een jaar trainen - bijna tippen aan die van mijn 

goede vriend Helmut Lotti. De Gentse liedercodex is het 

boek dat ik het best ken in mijn universitaire carrière en ik 

sta steeds klaar om bij te springen bij andere activiteiten. Ik 

heb enorm genoten van mijn debuutjaar als Cantor van 

Geografica en heb dan ook besloten om me kandidaat te 

stellen voor een vervolg daarvan. Als een vrolijke spons aan 

de zijde van Klaas absorbeerde ik niet alleen gieters bier, 

maar ook (en vooral! ) alle kennis en expertise die nodig is 

om er als Cantor te staan op een cantus. Ik voel dat het 

moment gekomen is om nu mijn eigen pad te verkennen en 

daar neem ik jullie graag bij mee! 

 

Een nieuw jaar met mij als Cantor zal jullie naar hogere 

sferen brengen. Ik werk graag verder aan mijn kennis van de 

Gentse liedercodex om vervolgens die kennis aan jullie over 

te brengen. Bovendien train ik mijn kristalzuivere 

engelenstem nóg meer om Helmut te evenaren. Zo kunnen 

jullie astronomisch veel van mijn entertainment genieten 

en hoeven jullie bovendien geen veel te dure tickets meer 
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te kopen voor concerten van mijn goede vriend. Kort 

samengevat: ik wil opnieuw het beste van mezelf te geven, 

voor jullie en voor Geografica! Ik ben alvast klaar voor de 

lancering van komend lustrumjaar! Jij ook?  

 

 

Ik hoop op jouw stem! 

 

Groetjes 

 

Lore Lamote 

Cantor 2021-2022 

Kandidaat Cantor 2022-2023 
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Kandidaat Cursus 2022-2023 
 

Beste geografen en landmeters  

 

Na een jaartje cursus heb ik de smaak volledig te pakken en 

wil ik me nog een jaar 200% smijten voor cursus én voor 

Geografica. Jullie zullen mij dus (hopelijk!) zien tijdens de 

permanenties in het eerste en tweede semester. De 

cursussen blijven we natuurlijk aan democratische prijzen 

aanbieden!  Laten we ook met zijn allen het komende jaar 

een fantastisch Lustrumjaar 

maken, zodat we op eender 

welke manier van de grond 

komen! WANT GEOGRAFICA 

IN HART EN NIER!!!  

 

 

Matthias Barbier 

Schachtentemmer 2020-2021 

Cursus 2021-2022 
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Kandidaat Schachtentemmer 2022-2023 
 

Beste Geograficanen! 

Na een jaar in het praesidium en een jaar 

op de schachtenbank is mijn vuur voor 

Geografica nog lang niet uitgeblust! Het 

afgelopen jaar heb ik ontdekt hoe tof 

een cantus eigenlijk wel is, daarom wil ik 

graag de cantusmicrobe doorgeven aan 

de toekomstige studenten Geografie. Dit 

is één van de redenen waarom ik me 

kandidaat heb gesteld als 

schachtentemmer.  

Natuurlijk draait het niet allemaal om 

cantussen, maar het is ook belangrijk dat 

nieuwe geografen zich welkom voelen 

bij ons en ik hoop daarvoor te zorgen. 

Eén van mijn belangrijkste taken is natuurlijk de doop. De doop 

zorgt voor een versterkt groepsgevoel door het samen afzien. Na 

mijn fantastische doop van dit jaar, hoop ik om volgend jaar terug 

een spetterende doop te organiseren met veel nieuwe (of ervaren) 

studenten. 

Zo wil ik er een fantastisch jaar van maken met veel plezier en 

ambiance! 

 

Glenn 

Kandidaat Schachtentemmer 2022-2023  
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EGEA 

Wat is EGEA nu precies? 

EGEA staat voor European Geography Association for students and 

young geographers. Het is een netwerk dat ongeveer 5000 

geografiestudenten en jonge geografen verenigt uit bijna 100 

steden in meer dan 30 landen in heel Europa. Wij organiseren 

congressen, uitwisselingen en andere evenementen. Kortom: hou 

je van goedkoop reizen, plezier hebben en nieuwe mensen leren 

kennen? Dan is EGEA zeker iets voor jou! EGEA Gent is de Gentse 

entity van EGEA. De laatste jaren waren we wat minder actief maar 

daar hopen we nu verandering in te brengen. In België kun je EGEA 

ook vinden in Brussel en Leuven! 

Meer info: 

Surf naar https://egea.eu/ of contacteer mij (Constantijn Cuypers). 

Nog geen plannen deze zomer? Bekijk dan zeker eens de kalender: 

https://egea.eu/events/ 

Lid worden kan (gratis) op volgende manier: 

1. Surf naar https://egea.eu/egeaadventure/ en registreer je, 
gebruik als Registration Code ‘OPENBETA’ 

2. Wacht je approvement af. 
3. Als je account approved is log je in en ga je naar 'My EGEA' --

> 'EGEA Bodies'. Daar zoek je naar EGEA Gent en klik je op 
'join group'. 

4. Ga naar 'My EGEA' --> 'My Profile' en vul je profiel aan. 
 

See you somewhere in Europe! 

Constantijn, CP EGEA Gent 

https://egea.eu/?fbclid=IwAR1agUoPJpNGpODyeHfD3dDg3Vb9hLCIRn1l-0dcNaHx4zgCTqo4d2IJzqA
https://www.facebook.com/groups/124067814316160/user/100001351296754/?__cft__%5b0%5d=AZVl16iz4KFPnWbW-EJRVkxYlvaOwSuioWKId6rbi7Jidozjm3mAmYVCFa9AkwPe02R0lN2eWzQUCn4TcsJD7mTcDwTXfuNdetZc3qXj_em6hDesFmhp3JC8ElOqZS502f4SDox8Rz4yAWM4fdOmjPYyNVqg13jecKgnjgSFDKrODRVprw5Iv3Y80-vXGV2k1jo&__tn__=-%5dK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fegea.eu%2Fevents%2F%3Ffbclid%3DIwAR2ngIrSKVTzl1IFpsoJa_4bLXxMj7_j7yL8WxmBJeDFPDkTXM3Bt7E3Y6M&h=AT2kTuFI-eIR5Q1pJhLotHXZWydaffcDEzXB4v_Mgc7cJJ_mfTIGOsOpucwDt-wQD9WIMkJO-RgodWu6uHZcrjwjh3NiF_v-9G4Q3kLl_vgFzffDy7-EzXXvMYoU07ftA55OTHFVlvl-m3nTu5A8&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3AggM8Wb5Uv9ufZ8Zuk6RtsjFbS45H4OQIYK_L-2lXNmGIam94YdtTJJ41-Lsu-eIZZNoSNLVw-r75EJ9CnzcimhiTBohtVD5ZABjVpfw3SrFVH11JQSFsw5m_4miQ9tZEChFc53kWQZ40hLakL5X9odDdpdwlFZq59P0OJMhF9q-lzX1Fud-1Jq19Q7e4D7m1nk-b6PMB-WzRBPo
https://egea.eu/egeaadventure/?fbclid=IwAR1J_O1757lvxa9d_nqpYSk7w5bu0i6YJfdN0HRJXt242scZcIMoHvjZvUQ
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Keuzevakken kiezen 
 

Als je naar de derde bachelor gaat, moet je enkele keuzevakken kiezen. Om 

jullie een beetje te helpen, vroegen we de afgelopen maanden aan de 

ouderejaars om een korte vragenlijst in te vullen in verband met hun 

gekozen vakken. We maakten een klein overzichtje van de meest gekozen 

vakken. In de masteropleiding kan je ook keuzevakken opnemen, deze 

volgen ongeveer dezelfde ideeën. 

Heel veel dank aan iedereen die de tijd heeft genomen om zijn/haar 

keuzevakken in te vullen. Wij hebben de ambitie om dit overzicht aan te 

vullen doorheen de jaren, en dit op de website van Geografica te plaatsen. 

 

Aan de vakgroep Geografie: dit puur wetenschappelijk fantastisch onderzoek dient te 

worden voorzien van degelijke bronvermelding bij gebruik, want zoals u weet is 

plagiaat strafbaar aan de UGent       : 

Bekaert, E. Vervaet, M. et al. (2022). Keuzevakjes kiezen. Globe – tijdschrift van 

Geografica, 11(6), 41-54. Geraadpleegd via www.geografica.be. 

 

 

 

Dit zijn de regels: 
 

Je moet voor 10 studiepunten (3BA) keuzevakken, waarvan je moet 

voldoen aan de begincompetenties, uit alle Vlaamse universiteiten kiezen.  

Q: Mag je een vak aan een hogeschool nemen? 

A: Nee, elke universiteit van Vlaanderen is oké (zolang je het vervoer en 

communicatie kan fiksen). 
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Q: Mag je meer dan 10 studiepunten opnemen, bijvoorbeeld een vak van 

5 en 6 SP? 

A: Jups, dat kan. Maar als je in principe een vak kan laten vallen 

(bijvoorbeeld: je neemt drie vakken van 4, 6 en 3 studiepunten op, 

waardoor die van 4 en 6 al voldoende waren voor 10 SP), noemen ze dat 

surnumerair en ga je dat eens moeten vragen aan Beata. 

Q: Moet dat passen bij mijn richting? 

A: In principe wel, maar dat is heel breed. Als je dus Japans wil gaan leren 

kan dat, maar soms wordt er dan gevraagd om je keuze te argumenteren 

(meestal niet). Ook heb je universiteitsbrede keuzevakken, die zijn sowieso 

in orde. 

Q: Moet het passen in mijn semester/week/examenplanning? 

A: Dat hoeft niet, sommige mensen kijken daar naar, sommige mensen 

niet. Afhankelijk van je semester, de zwaarte van je vakken en je 

persoonlijkheid is het wel doenbaar. Natuurlijk ga je altijd moeten rekening 

houden met andere examens, maar dat is best flexibel. De uurroosters van 

het afgelopen academiejaar van alle jaren en richtingen kan je terugvinden 

via Centauro ‘Roosters bekijken’. Dit kan natuurlijk wel veranderen van jaar 

tot jaar. 

Het is normaal verplicht voor de lesgever van je keuzevak om een 

alternatieve datum te geven voor een examen, als het op dezelfde datum 

valt als een normaal vak. Je moet het wel zelf vragen. 

Q: Mag ik nog veranderen van keuzevak? 

A: Ja, tot ergens in oktober (datum kan veranderen) kan je keuzevakken 

veranderen van het eerste semester, en tot eind februari vakken van het 

tweede semester. 

Q: Hoe duid je aan welk keuzevak je wilt? 

A: Je gaat naar je OASIS, naar ‘Mijn curriculum’ – ‘Curriculum bewerken’ 

(van het juiste academiejaar), waar je in een tabel onder ‘Acties’ op 

‘Curriculum’ kan drukken. Daar kan je vakken toevoegen en verwijderen 
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(kijk in de studiegids voor informatie), en uiteindelijk ‘Bewaren en 

afsluiten’ en ‘Voorleggen ter goedkeuring’. 

Q: Mag je als bachelorstudent een mastervak nemen en omgekeerd? 

A: Ja, zolang je aan de begincompetenties voldoet en eventueel kan 

beargumenteren waarom je hiervoor hebt gekozen.  

 

 

Keuzevakken die ooit werden gekozen 
 

 

Bedrijfskunde 
SP: 
4 

Semester: 
2 

Code: 
F000845 

Opleiding: 
Handelsingenieur/TEW/EW 

Lesgever: 
Mirjam 
Knockaert 

Wij 
deden 
dit vak: 

Een zuiver inleidend theorievak dat wel boeiend gegeven wordt. 
Het is heel inleidend en is een goede springplank naar latere vakken 
- er zijn een 15-tal hoofdstukken die allemaal redelijk van elkaar los 
staan (strategie, soorten management, leiderschap, HR, ...). Geen 
taken of werk tijdens het jaar. Examen: vooral meerkeuze met 
hogere cesuur (een heel lang examen, je krijgt een hele bundel van 
wel 10 volle pagina's). Werklast: gemiddeld, aan te raden om het 
wat bij te houden maar niets over the top. Nut: geeft een zeer 
goede inleiding op hoe het bedrijfsleven echt werkt in al zijn 
facetten. Ik kan het aanbevelen als het onderwerp je interesseert!  

Per 
Favoreel 

Academic English 

SP: 
3 

Semester: 
1 

Code: 
A003001B 

Opleiding: 
Universiteits-
breed keuzevak 

Lesgever: 
Afhankelijk 
van je groep 

Wij deden 
dit vak: 

Er is geen examen. Je moet leren lezen, schrijven, presenteren 
en discussiëren met academisch Engels. Afhankelijk van je 
startniveau is dat dus niet moeilijk. Ze geven hele goede 
ondersteuning en je maakt het zo makkelijk/moeilijk als je zelf 
wil. 

Noor 
Ghesquiere 
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Biologie, hersenen en gedrag 

SP: 
5 

Semester: 
2 

Code: 
A002326 

Opleiding: 
Sociologie 

Lesgever: 
Robrecht Raedt, 
Jeroen Stevens, 
Marie-Anne 
Vanderhasselt 

Wij deden 
dit vak: 

Examen met open vragen, geen taken of groepswerken, valt 
mee qua studeren. (Wannes) 

Wannes Van 
de Weghe 

  

Biogeografie 

SP: 
5 

Semester: 
2 

Code: 
C001796A  

Opleiding: 
Biologie 

Lesgever: 
Elie 
Verleyen & 
Bjorn Tytgat 

Wij deden 
dit vak: 

Voor de biologen is dit het eerste vak waar ze een paper 
moeten schrijven en je wordt daar heel gemakkelijk stap voor 
stap begeleid dus is dat niet zoveel werk. Daarnaast moet je 
ook een aantal papers samenvatten op punten en enkele 
practica doen, maar deze vergen ook niet zo’n grote 
inspanning. Het examen zelf is gewoon vanbuiten blokken en 
is ook niet super moeilijk aangezien er een grote overlap is met 
geologie en ecologie. Wel een interessant vak voor de rest. 
(Lennard) 
 
25% van de punten staan op een verslag dat je doorheen het 
jaar moet maken. Dit houdt in dat je vier artikels samenvat en 
staaft waarom ze relevant zijn bij een onderwerp dat je in het 
begin van het jaar toebedeeld krijgt. Het klinkt groter dan het 
is. De theorie is van een zwaarder kaliber en is een beetje een 
combinatie van geologie, plantkunde en ecologie. Dit is 
eigenlijk de plantkunde die je verwacht dat een geograaf in zijn 
of haar opleiding zou krijgen. Je leert er onder andere over 
platentektoniek, hoe organismen geïsoleerd raken en er zo 
nieuwe soorten ontstaan, verspreiding van organismen 
doorheen de geschiedenis, soorten vegetatie, werking van 
gletsjers in ijstijden, ... Het is best wel interessant! (Lore) 

Lennard 
Derudder, 
Lukas Vincke, 
Lore Lamote, 
Antoine 
Anneessens 
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Bosexploitatie 

SP: 
3 

Semester: 
1 

Code: 
I001946 

Opleiding: 
Bio-Ingenieurs 

Lesgever: 
Joris Van 
Acker 

Wij deden dit 
vak: 

De punten worden verdiend op het examen. Het is een 
blokvak, werk valt mee. Het gaat eigenlijk over hoe je bomen 
moet kappen en hoe je daarna het hout ruimt enzo. Er is één 
practicum 'kettingzaag', waarin je in campus Gontrode wat 
gaat zagen. Normaal mag je ook zelf zagen, maar ik heb dit 
niet mogen doen vanwege corona. (Arne) 

Arne Degrave 

 

Climate Change 

SP: 
4 

Semester: 
2 

Code: 
C003320A 

Opleiding: 
Mastervak Bio-
Ingenieurs 

Lesgever: 
Dirk 
Verschuren 
en nog 5 
anderen 

Wij deden dit 
vak: 

Schriftelijk examen, met 1 groepswerk, 1 practica en mini mini 
literatuurstudie. (Kiara) 

Kiara 
Haegeman 

 

Demografie 
SP: 
5 

Semester: 
2 

Code: 
K000193 

Opleiding: 
Sociologie 

Lesgever: 
John Lievens 

Wij deden dit 
vak: 

Schriftelijk examen met theorie vragen en oefeningen. Heel 
makkelijk, weinig werk dus makkelijk te verdienen. Overlapt 
voor een deel met het vak stadsgeografie in de bachelor 
geografie, maar gaat uiteraard dieper in op het demografie 
gedeelte. Interessant vak als je geïnteresseerd bent in thema’s 
omtrent bevolking, bevolkingsgroei, migratie en dergelijke. 
(Lucas) 
 
Enkel een schriftelijke examen met open vragen (keuzevakje 
voor de studenten die zo weinig mogelijk werk willen hebben) 
(Arthur) 

Lucas Van 
den 
Meersschaut 
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Financiële en kostprijsrapportering in ondernemingen 
SP: 
6 

Semester: 
1 

Code: 
E076930 

Opleiding: 
Faculteit 
economie 

Lesgever: 
Mario 
Dekeyser 

Wij deden 
dit vak: 

Examen met vooral oefeningen, en een kleiner deel multiple 
choice en theorie vragen. Er zijn twee delen: boekhouden 
waarin je een boekhouding leert doen. En een deel 
kostprijsberekening waarin je de kostprijs van de productie van 
een product of dienst leert te berekenen, beslissingen tot 
investeren, outsourcen enz. leert te nemen. Het vak is vooral 
interessant voor wie later ooit een bedrijf zou willen starten of 
in een positie komt waar wat financieel inzicht een 
meerwaarde levert. Je hebt geen economische voorkennis 
nodig, de meeste medestudenten zijn ingenieurs en 
wetenschappers. Het is best een moeilijk vak, dat je regelmatig 
doorheen het jaar moet herhalen, en je moet zien dat je de 
oefeningen ook goed meemaakt. Maar als je je er mee bezig 
houd, dan ga je heel goed scoren op het examen. De 
oefeningen die op het examen worden gevraagd, zijn geen 
speciallekes, er wordt echt naar de basis gepolst zoals je die in 
de les ziet. (Lucas) 
 
Speciaal voor wetenschappers zonder economische voorkennis 

Lucas Van 
den 
Meersschaut 

 

Duurzaamheidsdenken 

SP: 
5 

Semester: 
Jaarvak 

Code: 
K001339 

Opleiding: 
Universiteitsbreed 
keuzevak 

Lesgever: 
Thomas 
Block 

Wij deden dit 
vak: 

Je leert verschillende visies over duurzaamheid en gaat dan 
aan de slag met een jaarthema aan de hand van experimenten 
en eigen ondervindingen. In de cursus is het niet de bedoeling 
je te overtuigen van een mening maar wel om het breed 
aanbod van visies te geven. Er zijn ook lessen waar je 
discussieert met je medestudenten wat interessant is, want 
iedereen komt uit andere richtingen. Niet super veel werk en 
aangezien het een jaarvak is wordt de werklast verdeeld over 
het hele jaar. (Ninke) 

Ninke Fant 
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Historische Inleiding tot de Wijsbegeerte 

SP: 
3 

Semester: 
1 

Code: 
A001082 

Opleiding: 
Faculteit Letteren 
en Wijsbegeerte 

Lesgever: Johan 
Braeckman 

Wij 
deden dit 
vak: 

Goede inleiding tot de westerse filosofie, heeft mijn perspectief 
op veel vlakken verbreed. Lessen zijn heel boeiend, maar coveren 
wel niet de volledige leerstof. Handboek is toegankelijk, maar 
vereist wel concentratie. Examen: meerkeuze - 40 sets van vijf 
stellingen waarvan er één incorrect is. Geen werk tijdens het jaar, 
wel mogelijkheid tot proefexamen. Werklast: zwaar voor een vak 
van 3sp, voelt eerder als een vak van 5sp - bv. een handboek van 
400 pagina's. 

Per 
Favoreel 

 

Inleiding in Stadsanalyse en – ontwerp  
SP: 
4 

Semester: 
1 

Code: 
E084550 

Opleiding: 
Ingenieur 
Architect 

Lesgever: Michiel 
Dehaene 

Wij 
deden dit 
vak: 

Het vak is vrij vaag en in de les heb je niet echt de structuur door, 
maar op een manier is het wel zeer interessant. Je krijgt info over 
actueel stadsontwerp en de historische achtergrond, en er is een 
kleine overlap met het vak Bevolkings- en stadsgeografie in onze 
richting. Op Ufora staat een reader waarvan de eerste pagina's ook 
een soort cursus zijn. Dit had ik pas laat door maar heeft wel heel 
veel verduidelijkt! (Maud) 

Maud 
Vervaet, 
Gil 
Glorieus 

 

Inleiding tot de criminologie 
SP: 
3 

Semester: 
2 

Code: 
B000930A 

Opleiding: 
Rechten 

Lesgever: Marc 
Cools 

Wij 
deden dit 
vak: 

Heel weinig leerstof, je krijgt een lijst met begrippen en namen van 
criminologen die je moet kennen. De cursus is niet uitgebreid, dus 
lesnotities nemen is zeer handig. Bereid de vragen voor, werk ze 
desnoods uit samen en je slaagt wel voor dit vak. Veel termen uit 
het vak sociologie komen terug in dit vak als leerstof (bvb deviant 
gedrag). Zorg wel dat je het vak van 3 in plaats van 5 studiepunten 
opneemt (5 is voor de criminologen zelf en is veel uitgebreider) 
Voor als je nog 3 studiepunten moet vullen en iets wil dat 

Robin 
Ghekiere 
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makkelijk is en eens iets anders, goed keuzevak. Gastles ging over 
de cocaïnehandel in Antwerpen, interessant. (Robin) 

 

Inleiding tot de geografie en Archeologie van Afrika 
SP: 
5 

Semester: 
1 

Code: 
A005315A 

Opleiding: 
Afrikaanse talen 
en culturen 

Lesgever: 
Rudi 
Goossens 
en Els 
Cornelissen 

Wij deden 
dit vak: 

Een vak over een continent waar we soms weinig over horen. 
Het geografie-deel gaat vlot binnen voor geografen, maar let 
op: al is het deel archeologie maar vier lessen, er wordt veel 
informatie op korte tijd uitgelegd. De punten komen van een 
examen en een presentatietje (denk aan je middelbare 
presentaties). (Emma) 
 
Dit is een leuk vak met weinig werk. Omdat Rudi niet enorm snel 
gaat is de leerstof relatief weinig. Dit wil niet zeggen dat je niet 
naar de les moet gaan natuurlijk. Rudi is een gepassioneerde 
verteller en maakt wel eens graag mopjes met als doel: zijn 
publiek aan het lachen brengen. Er is overigens een presentatie 
op punten die je in groep gaat moeten geven. Er is de andere 
vier weken blijkbaar ook een deeltje archeologie met een 
mevrouw en dat is iets minder chillen. Voor het examen moet 
je niet zo veel dagen rekenen. Als je zin hebt in een drietal 
uurtjes chillen en een klein beetje lachen per week is dit het 
geknipte vak voor jou! Er is wel overlap met het vak databanken 
waardoor je hoogstwaarschijnlijk enkele/vele lessen minder 
kan chillen. (Lore) 

Emma 
Bekaert, 
Lore 
Lamote, 
Ninke Fant, 
Sarah 
Strickx, 
Eva De Mits 

 

Inleiding tot de wereldgeschiedenis 

SP: 
3 

Semester: 
2 

Code: 
A000455 

Opleiding: 
Geschiedenis 

Lesgever: 
Eric 
Vanhaute 

Wij deden dit 
vak: 

Er is enkel een gesloten boek examen met open vragen. 
(Maarten) 

Maarten 
Verschaffelt 

 



49 
 

Inleiding tot de Wereldpolitiek 

SP: 
6 

Semester: 
2 

Code: 
K000967 
 

Opleiding: 
Politieke 
wetenschappen 

Lesgever: 
Thijs Van de 
Graaf 

Wij deden dit 
vak: 

Leuk en leerrijk vak voor iedereen die geïnteresseerd is in 
Politiek. Vak vraagt geen werk doorheen het semester, buiten 
het volgen van de lessen (die wel belangrijker zijn dan de 
cursus). Het is een redelijke hoeveelheid leerstof maar valt 
goed mee als je kan studeren. (Seppe) 
 
Examen met open vragen, geen taken of groepswerken. 
(Wannes) 
 
Dit keuzevak was vroeger 5 studiepunten, met code 
K001064A. 

Seppe De 
Wit, Wannes 
Van de 
Weghe, 
Hannelore 
Fossaert, 
Seppe De 
Wit, Wander 
Demuynck, 
Gilles Poilvet 

 

Juridische aspecten 
SP: 
5 

Semester: 
1 

Code: 
E084910 

Opleiding: 
Rechten, 
ruimtelijke 
planning 

Lesgever: 
Tom De 
Waele 

Wij deden 
dit vak: 

Schriftelijk openboek examen waarin je casussen moet 
behandelen. Super interessant vak, en zonder twijfel een van 
mijn favoriete die ik al gedaan heb. De wetgeving van de 
stedenbouw wordt uitgelegd op een boeiende en komische 
manier, met heel veel praktijkvoorbeelden. Je gaat eindelijk 
begrijpen hoe de wetgeving in elkaar zit waar je als geograaf 
later wss heel vaak mee geconfronteerd gaat worden. Al die 
ingewikkelde procedures waar je in de krant over leest, of die 
random gele aanplakkingen die je over straat ziet, ga je 
allemaal snappen na dit vak gevolgd te hebben. Ik zou geen 
enkel keuzevak meer kunnen aanraden dan dit! (Lucas) 

Lucas Van 
den 
Meersschaut 
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Milieu-economie 

SP: 
5 

Semester: 
1 

Code: 
F000543 

Opleiding: 
Economie en 
Bedrijfskunde 

Lesgever: Johan 
Albrecht 

Wij 
deden dit 
vak: 

Interessant vak om je kennis over milieubeleid te verruimen. 
Doorheen het semester moet je 1 paper schrijven over een boek. 
De hoeveelheid leerstof die je moet studeren tijdens de examens 
valt zeer goed mee, gewoon de slides met nota's zijn voldoende. 
(Seppe) 
 
Het vak bestaat uit een kleine cursus (40-tal pagina's) en twee 
boeken (Material Matters & Doughnut Economics). Het eerste 
boek wordt digitaal in pdf aangeboden en het tweede boek moet 
je aankopen. In de eerste twee tot drie lessen wordt de cursus zelf 
gegeven (actuele milieuvraagstukken, externe effecten, markt- en 
overheidsfalen, economische en regulerende instrumenten in het 
milieubeleid,...). Het is een korte en bondige cursus. Vervolgens 
wordt verondersteld dat je telkens een paar hoofdstukken uit de 
boeken voorbereid tegen de volgende lessen. De boeken lezen 
vlot (PS: van het tweede boek staan er filmpjes online die elk 
hoofdstuk kort samenvatten op de officiële website van het boek). 
Material Matters gaat voornamelijk over de kringloopeconomie of 
circulaire economie. Dit boek is in het Nederlands geschreven. 
Doughnut Economics gaat over de donuteconomie als alternatief 
voor de huidige economische modellen. Dit boek is in het Engels 
geschreven. Tijdens de lessen bespreekt de prof de belangrijkste 
zaken en is er ruimte om te discussiëren over de visies van de 
auteurs. Het examen is schriftelijk en het vak bestaat enkel uit 
hoorcolleges. Als je de boeken aandachtig gelezen hebt en goed 
oplet tijdens de hoorcolleges, dan valt de werklast voor dit vak 
goed mee. Als je interesse hebt in duurzaamheid, 
milieuvraagstukken en milieubeleid, dan is dit vak zeker de moeite 
waard om eens te bekijken. (Caroline) 
Interessant en actueel vak dat niet veel tijd in beslag neemt. Het is 
maar 1 lesblok per week en je moet 2 boeken lezen en over 1 
hiervan een paper schrijven, maar dat valt echt goed mee. Perfect 
voor combinatie met 6SP vak in 2de semester. (Simon) 

Seppe De 
Wit, 
Caroline 
Beckers, 
Simon 
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Mobiliteitsinfrastructuur en ruimte m.i.v. verkeerskundige ontwerpaspecten 

SP: 
3 

Semester: 
1 

Code: 
E086611 

Opleiding: 
Ingenieurs 

Lesgever:  
Filip Boelaert 

Wij deden 
dit vak: 

Er is een schriftelijk examen maar het grootste deel van de 
punten staat op een groepsproject waar je een stuk 
verkeersinfrastructuur moet ontwerpen. Interessant vak voor 
de stadsgeografen die meer over mobiliteit nog willen leren. Je 
leert op een heel lokale schaal verkeersinfrastructuur 
ontwerpen. Voor de 3SP kruipt wel heel veel werk in dit vak. 
Met het groepswerk ben je het hele semester door bezig, en 
ook voor het examen (dat niet moeilijk is, maar je moet er wel 
voor gestudeerd hebben) moet je wat tijd voorzien. (Lucas) 

Lucas Van 
den 
Meersschaut 

 

Natuurbehoud 
SP: 
4 

Semester: 
1 

Code: 
I002691 

Opleiding: Geografie/Bio-
ingenieurswetenschappen 
(bos & natuurbeheer) 

Lesgever: 
Lander 
Baeten 

Wij 
deden 
dit vak: 

Lessen zijn boeiend, enthousiaste lesgever maar wel hoog tempo. 
Leerstof is redelijk toegankelijk en vereist weinig voorkennis (bv. 
middelbare schoolniveau biologie). Ondersteunend materiaal: een 
vrij korte cursus + slides. Interessante leerstof, maar examen wordt 
wel vrij streng verbeterd. 

Per 
Favoreel 

 

Paleoclimatologie 
SP: 
6 

Semester: 
1 

Code: 
C002473 

Opleiding: 
Geologie 

Lesgever: Dirk 
Verschuren, 
Marc De Batist 

Wij deden 
dit vak: 

Het vak bevat twee groepswerkjes en een gesloten boek 
examen.  (Maarten) 

Maarten 
Verschaffelt 

 

Programmeren in Java 

SP: 
6 

Semester: 
1 

Code: 
C003770A 

Opleiding: 
Informatica 

Lesgever: 
Kris Coolsaet 

Wij deden 
dit vak: 

In dit vak leer je programmeren in objectgerichte 
programmeertaal Java. Er is veel werk tijdens het jaar 
(vergelijkbare werklast met programmeren in Python), maar de 

Emma 
Bekaert, 
Lennard 
Derudder, 
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punten worden volledig verdiend bij het examen. Leuk vak, je 
leert flappy bird maken en zo. (Emma) 

Céline Van 
Migerode, 
Wander 
Demuynck, 
Lukas 
Vincke 

 

Python for Scientists 
SP: 
5 

Semester: 
1 

Code: 
C004212 

Opleiding: 
Physics and 
Astronomy 

Lesgevers: 
Toon 
Verstraelen, 
Jonathan 
Leliaert 

Wij deden 
dit vak: 

50% theory (end-of-term evaluation) 50% active project 
participation (permanent evaluation). Interessant en nuttig vak, 
maar aangezien er elke week een nieuw project werd gevraagd 
was het wat te veel werk in combinatie met de andere vakken 
voor mij. (Eva) 

Eva De Mits 

 

Soil water management 

SP: 
5 

Semester: 
2 

Code: 
I002708 

Opleiding:  
Bio-
ingenieurswetenschappen 

Lesgever: 
Wim 
Cornelis 

Wij 
deden 
dit vak: 

Enkele taken tijdens het jaar, duidelijke uitleg in de les en al het 
materiaal dat je nodig hebt wordt gegeven. Er zit wat formuleleer 
in, die de studenten bio-ingenieur reeds gezien hebben, maar dat 
valt echt goed mee. Wim Cornelis nam zelfs de tijd om de formules 
voor de mensen die het vak als keuzevak namen even uit te leggen. 
Als je alles rondom waterbeheer een interessant thema vindt, is 
het een heel interessant vak. Tijdens het jaar heb je er wel wat 
werk aan. Programma's zoals Hydrus en vooral Aquacrop leer je 
mee werken. Vorig jaar was op dit vak niemand gebuisd. 
Mastervak! (Robin) 

Robin 
Ghekiere 
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Sustainable Energy and Rational Use of Energy 

SP: 
4 

Semester: 
2 

Code: 
E039060A 

Opleiding:  Lesgever:  
Jeroen 
Beeckman 

Wij 
deden dit 
vak: 

Punten worden enkel verdiend op het examen in de 
examenperiode. Je hebt geen werk in het semester, buiten de 
lessen die telkens op woensdagochtend van 8:30-13:00 
plaatsvinden. Er zijn twee of drie excursies waar je vrijblijvend aan 
deel kunt nemen. Dit jaar is dit naar de Ham power plant (Luminus) 
in Gent en naar de Zonneberg. De professor is zeer tof en verder 
is het ook zeker een interessant vak. Voor het examen stelt de prof 
al een paar oude examens ter beschikking en deze bestaan 
voornamelijk uit oefeningen (combinatie van wat fysica, chemie 
en een beetje wiskunde). (Eva) 

Eva De 
Mits 

 

Transporteconomie 

SP: 
6 

Semester: 
2 

Code: 
F000627A 

Opleiding: 
Handelswetensch. 

Lesgever: 
Jochen Maes 

Wij deden 
dit vak: 

Dit is een echte aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is 
in transport. Je leert de economische kant kennen achter 
allerhande transportmodi en de globale transportmarkten. De 
prof geeft ook super goed les en er komen enkele gastsprekers 
vertellen over hun specialiteit. Je hebt een kleine economische 
basis nodig om dit vak te kunnen volgen, maar hier moet je 
zeker geen schrik voor hebben. Het mondelinge examen 
bestaat uit 3 vragen waarvan er 1 gaat over een paper die je 
moet schrijven. Deze gaat over een zelfgekozen artikel dat met 
transport te maken heeft (zeer breed dus) en moet 10 pagina’s 
lang zijn. Hier kruipt dus best wel wat tijd in zeker in 
combinatie met je bachelorproef enzo, maar het is echt een 
superinteressant vak. Ik ben heel blij dat ik het gevolgd heb. 

Maud 
Vervaet, Gil 
Glorieus 
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Webdevelopment 

SP: 
6 

Semester: 
2 

Code: 
C003779 

Opleiding: 
Informatica 

Lesgever: 
Ruben Verborgh 

Wij deden 
dit vak: 

50% van de punten staan op 3 leuke groepsprojecten doorheen 
het jaar en de overige 50% op een mondeling open boek/internet 
examen. Ze verwachten wel dat je al een basis HTML/CSS/JS 
hebt. Maar de lessen worden echt heel goed verzorgd. (Rien) 

Rien 
Boydens 

 

Wijsgerige ethiek: Systematiek 

SP: 
5 

Semester: 
1 

Code: 
A001452 

Opleiding: 
Moraalwetenschappen 

Lesgever: 
Sigrid 
Sterckx 

Wij deden 
dit vak: 

Enkel schriftelijk examen dat zeker te doen is, leerstof ook niet 
overdreven veel (correct voor 5SP). Wel heel erg interessant: je 
krijgt een basis van verschillende stromingen in ethiek, je leert 
nadenken en een standpunt innemen over zwaardere thema’s. 
Kan ook wel nuttig zijn voor de geograaf om ethischer na te 
denken over maatregelen en standpunten die je in papers of 
projecten inneemt. (Lucas) 

Lucas Van 
den 
Meersschaut 
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Spelletjeshoek  
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Dixits (2)   

Timon tegen Lore: 

Ik ga je nog krijgen 

Antoine: Zorg 

maar dat je spel 

verder schiet dan 

Ma ik zit altijd 

in kakhouding 

Lore 
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Het is nog lang maar hierbij toch al wat toepasselijke examen-

memes (op een waslijst aan deadlines zijn ze ook wel toepasselijk) 
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Dixits (3)   

De keeper zit in 

quarantaine dus 

alles kan 

Noor 
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6 mei 
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Kalender 

 

Di 26/04 Geoquiz (Geobattle) 

Wo 27/04 12-urenloop 
Deadline kandidaturen 

Do 28/04 Geobattle @Porters 

Vr 29/04 Opening verkiezingen 

Di 03/05 Sporttoernooi der Wetenschappen 

Wo 04/05 Vlaamse kermis 

Do 05/05 Salto-avond 

Vr 06/05 Galabal der Wetenschappen 

Di 10/05 Sponsordag 

Do 12/05 Gratis vat nieuw praesidium 

Ma 16/05 Ontgroening & zwanenzang 

Do 19/05 Salto-avond 
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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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