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Voorwoord van de Globe
Beste geografen en landmeters

Het is eind september en voor studenten betekent dat (jammer
genoeg) dat we weer aan het begin van een nieuw academiejaar
gekomen zijn. Hopelijk hebben jullie genoten van de prachtige
zomer, en waren de herexamens een succes voor wie er had. Vanaf
nu zullen we weer meer tijd doorbrengen in Gent, ofwel in de
leslokalen of in de vernieuwde Overpoort
.

Het studentenleven kan weer op gang komen. Voor sommige
onder jullie is het jullie eerste jaar als student. Eerst en vooral
welkom bij Geografica, de tofste studentenvereniging van Gent en
ver daarbuiten. Proficiat met de keuze voor geografie! Deze
fantastische richting zal jullie toekomst alleen maar positief
beïnvloeden. Mijn naam is Evert, en dit jaar schrijf ik de Globe. De
Globe is, zoals jullie op de volgende pagina’s zullen ontdekken, het
fantastisch kringblad van Geografica. Enkele keren per semester
zal een Globe gepubliceerd worden met daarin het doen en laten
binnen onze kring. Deze editie bevat ook extra info over studeren
in Gent en de eerstejaarsvakken.

In academiejaar 2022-2023 staat het praesidium ook weer klaar
om jullie een fantastisch jaar te bezorgen. Zo verkopen we weer
boeken, nemen we deel aan culturele activiteiten, organiseren we
feestjes, cantussen en nog veel meer. Om hier allemaal vanop de
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hoogte te blijven, volg ons op facebook, Instagram en word ook lid
van onze facebookgroep: geo/lmk. Daarnaast kan je ook lid
worden van Geografica, dan ontvang je iedere week een
nieuwsbrief met alle activiteiten van afgelopen en komende week.
Met je lidmaatschap krijg je ook korting op studieboeken,
activiteiten en bij sommige van onze sponsors.

Ik ben ervan overtuigd dat velen onder jullie ook deze zomer naar
fantastisch mooie plekken zijn geweest. Momenteel staat op de
voorpagina van deze Globe nog een foto van ergens online. Maar
heb jij een mooie foto die je op de voorpagina van de volgende
Globe wil zien, stuur deze dan door naar globe@geografica.be en
wie weet staat jouw foto volgde keer op de cover!

Om af te sluiten wil ik jullie allemaal heel veel succes wensen
komend academiejaar.

Veel leesplezier!
En zoals ze hier in Nederland zeggen: doeidoei
Evert
Globe 2022-2023
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Voorwoord van de Praeses
Het is weer zover! Na een welverdiende zomer vol ontspanning
en misschien wel de reis van je leven, is het moment (terug)
aangebroken waarop we onze rugzak klaarmaken voor onze
wekelijkse (of dagelijkse) reis naar de mooiste studentenstad van
het land: ons geliefde Gent! Het is weer tijd om onze breinen, en
misschien zelfs nog vaker onze lachspieren te trainen. Dit jaar
wordt niet zomaar een jaar vol studentikoos vertier, want
Geografica viert feest! De gezelligste studentenvereniging van de
stad bestaat dit jaar namelijk 40 jaar! Daarom zal dit jaar er niet
enkel een zijn van sport, cultuur en feestvertier, maar houden we
in het tweede semester ook een spetterende lustrumweek!
Aan alle nieuwe geografiestudenten: welkom! Hier begint voor
jullie het studentenleven, wat volgens velen de schoonste tijd van
uw leven zal worden. Bij Geografica zitten jullie daarvoor meteen
goed! Geografica helpt jullie graag op weg met jullie studies: wij
verkopen cursussen aan voordelige prijzen, verzamelen
examenvragen van voorgaande jaren en geven met plezier alle
tips & tricks mee die we zelf doorheen de jaren verzamelden.
Omdat student zijn meer is dan alleen studeren, organiseren wij
ook verschillende soorten activiteiten. We houden naar goeie
traditie cantussen en organiseren legendarische feestjes, maar
we genieten ook van culturele uitstapjes en geven zowel
individueel als in ploeg het beste van onszelf op sportcompetities
voor studenten!
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Eerst zien en dan geloven? Top: nu donderdag organiseren we
een activiteit voor alle nieuwe studenten, waarna we iedereen
van harte uitnodigen voor een GRATIS VAT in ons stamcafé de
Salto! Het praesidium kijkt er alvast heel hard naar uit om jullie te
ontmoeten!
Noor
Praeses 2022-2023
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Praesidium 2022-2023
Een nieuw academiejaar betekend ook een nieuw praesidium
voor Geografica. Het praesidium organiseert tal van activiteiten
voor iedere geograaf en geomaticus, dit gaat van het verkopen
van boeken tot een goed feestje. Om al deze zaken goed te
organiseren heeft ieder praesidiumlid zijn functie. Hieronder
ontdek je wie wat doet dit jaar en leer je hem of haar ook beter
kennen. Spreek ons gerust aan bij vragen of als je gewoon een
goede babbel wil!
Je kan Geografica ook altijd contacteren op volgende media:
www.geografica.be
Geografica
@geografica_gent
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Praeses: Noor Ghesquiere

Geboortedatum: 2 mei 2001
Woonplaats: Legem City (Ledegem)
Richting/jaar: 1ste master GIS en stadsgeografie
Relatiestatus: Al een vreemde vogel gevangen
Later word ik: Bel me eens binnen 10 jaar
Hobby’s en interesses: Wandelen, klimmen, muziek, wijn & bier
zijn altijd plezier en natuurlijk geografica in hart en nier!
Grootste angst: Mensen en het donker
Favoriete serie/film/boek: Outlander <3
Favoriete muziek: album: Parayayasygamberros (instant sfeer)
Favoriet eten: kip curry
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Favoriet drinken: WIJN of een Omerke
Favoriet cantuslied: Juchheidi
Favoriet (vakantie)land: Planeet Aarde
Mooiste herinnering bij Geografica: de weekends!!
Quote/levenswijsheid/levensvraag: Als je echt ergens over wilt
twijfelen, twijfel dan over de grenzen van je mogelijkheden!
Advies voor de eerstejaars: Een activiteit van geografica is een
betere investering in de toekomst dan een lesje wiskunde of
fysica
Hiervoor mag je mij wakker bellen: Liever niet eig
Wist-je-dat: Geografica dit jaar 40 jaar bestaat?!?
Dit wil ik nog kwijt: Het leven is 1 grote grap, dus lach!
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Vice: Bas Ponnet

Geboortedatum: 12/03/2001
Woonplaats: Wereldstad Papegem.
Richting/jaar: 3e Bachelor geografie
Relatiestatus: 04873xxxxx Zou voldoende informatie moeten zijn,
als je het lief komt vragen krijg je misschien de rest.
Later word ik: Zien we dan wel.
Hobby’s en interesses: (Bas)gitaar, chiroleiding, geografica en af
en toe een beetje sporten.
Grootste angst: Amoureux met Glenn.
Favoriete serie/film/boek: Peaky Blinders
11

Favoriete muziek: Alles met gitaren in, behalve Ed Sheeran, want
die heeft maar een halve gitaar, dus dat trekt op niet veel.
Favoriet eten: ‘Eten duvel’
Favoriet drinken: Water, want alcohol is vies en slecht voor de
gezondheid! En als er geen water is, doe dan maar een pintje

.

Favoriet cantuslied: Black Velvet Band
Favoriet (vakantie)land: Maakt niet uit, zolang er maar bergen
zijn.
Mooiste herinnering bij Geografica: Doop en kampioen
minivoetbal worden als sport.
Quote/levenswijsheid/levensvraag: Waarom moest ik altijd
amoureux doen met Glenn?
Advies voor de eerstejaars: Laat u dopen bij de leukste kring van
Gent! Je krijgt er zoveel voor terug, je maakt vrienden voor het
leven en je mag cantussen! Stuur ook zeker ouderejaars als je
met vragen zit over de leerstof, we zijn een kleine richting en
helpen mekaar graag!
Hiervoor mag je mij wakker bellen: Nooit echt over nagedacht.
Als je mij echt wil wakker bellen, doe maar, we zien wel hoe ik
reageer
.
Wist-je-dat: als je een gat in een net knipt, er minder gaten in het
net zitten.
Dit wil ik nog kwijt: Geoweekend is een aanrader!
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Web: Timon Neels

Geboortedatum: 1 augustus 2002
Woonplaats: Brugge!
Richting/jaar: 3de bachelor geografie en geomatica
Relatiestatus: single
Later word ik: Geograaf (en geen landmeter)
Hobby’s en interesses: Muziek en gitaar spelen, op café met
vrienden, beetje sporten maar niet te veel, geïnteresseerd in van
alles en nog wat, Geografica
Grootste angst: Geen idee, moet ik nog eens ontdekken
Favoriete serie/film/boek: Interstellar, stranger things, The boy
who harnessed the wind, Captain Philips…
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Favoriete muziek: Alles, elke week wel iets anders, maar vooral
rock en pop
Favoriet eten: FRIETEN
Favoriet drinken: Ginger beer, cola en koffie
Favoriet cantuslied: Juchheidi
Favoriet (vakantie)land: Scandinavië (ik weet dat da geen land is,
maar ik kan nie kiezen)
Mooiste herinnering bij Geografica: Te veel om op te noemen
Quote/levenswijsheid/levensvraag: Yesterday is history,
tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called
present – Master Oogway
Advies voor de eerstejaars: Studeren is één ding, maar pauzeren
even belangrijk: Zeker eens naar activiteiten van Geografica
komen is de boodschap!
Hiervoor mag je mij wakker bellen: Alles, ik val waarschijnlijk toch
weer in slaap
Wist-je-dat: Hier is een lijstje met 100 wist-je-datjes (als je Engels
kan tenminste, zo niet dikke pech!) https://facts.net/did-youknow-facts/
Ik wil nog iets kwijt: Nee, danku!
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P.R. Gwendolyna Minnaert

Geboortedatum: 1995 (goed wijnjaar en ja ben de oudste, dank
u)
Woonplaats: Drongen
Richting/jaar: laatste jaar geografie
Relatiestatus: 8 jaar samen met mijn konijn
Later word ik: nog een grotere ambetanterik
Hobby’s en interesses: muziek, creatieve dingen, uitdagingen
Grootste angst: niet mogen bijleren
Favoriete serie/film/boek: momenteel Outlander,
Vikings/356/Perspectieven op het landschap
Favoriete muziek: alles met een viking vibe is goed
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Favoriet eten: Italiaans
Favoriet drinken: heb er een paar

despé, moscow mule, rum

Favoriet cantuslied: Hoooooome on the range! Where the deer
and the antelope pla a a ay! Where seldom is heard a
discouraging word!
And the skieeeees are cloudy all daaaaaay! NOG EEN KEER!
Favoriet (vakantie)land: Curaçao voor de feestjes en dieren en
alles met bergen voor de natuur en wandelingen
Mooiste herinnering bij Geografica: elke activiteit brengt een
mooie herinnering met zich mee, er zijn er teveel om te kiezen
Quote/levenswijsheid/levensvraag: “Yesterday is history,
tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called
the present!” Master Oogway
Advies voor de eerstejaars: Eens blijven botsen is niet erg, zolang
je blijft proberen en uit je fouten leert! PS: We zijn er om jou te
helpen!
Hiervoor mag je mij wakker bellen:
Wist-je-dat: Het kan sneeuwen in de Sahara-woestijn
Dit wil ik nog kwijt: Wijsheid komt met de jaren

16

Pers: Lennert Van de Vyver

Geboortedatum: 20 november 2000
Woonplaats: Kachtem City
Richting/jaar: Schakeljaar Geografie & Geomatica (schakelend
vanuit Landschaps- en Tuinarchitectuur (LTA) aan HoGent).
Relatiestatus: Op zoek
Later word ik: Oud
Hobby’s en interesses: Zwemmen, paardrijden, skiën, lezen,
muziek luisteren, Geografica en alles dat met tuinieren, LTA en
natuur te maken heeft.
Grootste angst: Doodgaan op een lompe en pijnlijke manier.
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Favoriete serie/film/boek: The Umbrella Academy / Cars en
Brother Bear / Aristotle & Dante Discover the Secrets of the
Universe
Favoriete muziek: Mijn favoriete artiesten zijn Imagine Dragons,
Bring Me The Horizon en Written By Wolves, maar ik luister
zowat alle genres graag.
Favoriet eten: Spaghetti van mijn mama
Favoriet drinken: Cola, cava en wijn (en een haat-liefde relatie
met vodka redbull)
Favoriet cantuslied: Molly Malone
Favoriet (vakantie)land: Malta en/of Spanje
Mooiste herinnering bij Geografica: Ongetwijfeld het
Geoweekend
Quote/levenswijsheid/levensvraag: “I would rather die of passion
than of boredom” -Vincent Van Gogh
Advies voor de eerstejaars: Goed studeren maar vergeet nie om
ook plezier te komen maken bij Geografica!
Hiervoor mag je mij wakker bellen: Voor een goedkope lastminute reis.
Wist-je-dat: ik onrechtstreeks via Grindr bij Geografica terecht
ben gekomen
Dit wil ik nog kwijt: Zeg eens “cheeeeese”
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Feest: Sarah Strickx

Geboortedatum: 08/05/2000
Woonplaats: Denderhoutem
Richting/jaar: Master Geografie & Geomatica
Relatiestatus: Single
Later word ik: Landmeter
Hobby’s en interesses: Geografica, tekenen, schaatsen, af en toe
eens uitgaan,…
Grootste angst: Spinnen
Favoriete serie/film/boek: the 100, Suits, La casa de papel,…
Favoriete muziek: een beetje van alles
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Favoriet eten: Scampi’s
Favoriet drinken: Cocktails, vooral zoete dingen
Favoriet cantuslied: The Black Velvet Band, Juchheidi…
Favoriet (vakantie)land: Portugal
Mooiste herinnering bij Geografica: Onmogelijk om te kiezen uit
zoveel mooie herinneringen!
Quote/levenswijsheid/levensvraag: A little party never hurt
anybody
Advies voor de eerstejaars: Kom zeker eens langs op de
activiteiten van Geografica om iedereen beter te leren kennen!
Studeren is veel meer dan alleen maar met je neus in de boeken
zitten, geniet dus van het studentenleven!
Hiervoor mag je mij wakker bellen: Voor een feestje!
Dit wil ik nog kwijt: Ik heb heel veel zin in dit lustrumjaar!
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Feest: Emiel Verté

Geboortedatum: 9 juni 2003
Woonplaats: Brugge, schoonste stad van’t land
Richting/jaar: 2e Bachelor Geografie en geomatica
Relatiestatus: Zie: “Cantor”
Later word ik: “Als je het toch allemaal zo goed kan uitleggen, zou
je beter politieker worden.” (Wekelijkse quote van mama xp)
Hobby’s en interesses: Judo, KSA, fietsen/mountainbiken,
wandelen in de stad of in de natuur
Grootste angst: Niet meer kunnen spreken ;)
Favoriete muziek: Arctic Monkeys, 100%
Favoriet eten: Ongeveer alles met courgette in, veruit de beste
groente ooit! ( En ja ik ben vegetarisch, vroeger had ik hier
21

sowieso kapsalon van pita Yasin geschreven. De beste pitaman
van Brugge.)
Favoriet drinken: Je kunt me altijd een plezier doen met een
frisse Stella of een glas melk!
Favoriet cantuslied: De slag om ’t Gravensteen, De Blauwvoet
Favoriet (vakantie)land: Stad? Bratislava is een echte aanrader!
Friesland is ook erg ondergewaardeerd.
Mooiste herinnering bij Geografica: Geoweekend 2022, mijn
eerste echte ervaring met Geografica en ik was op slag verkocht!
Quote/levenswijsheid/levensvraag: It's a little embarrassing that
after 45 years of research & study, the best advice I can give
people is to be a little kinder to each other. (Huxley)
Advies voor de eerstejaars: Kom naar activiteiten van Geografica!
Ikzelf ben pas in het tweede semester van mijn eerste jaar
beginnen komen. Daar heb ik achteraf gezien wel een beetje spijt
van ja!
Hiervoor mag je mij wakker bellen: Oei, nooit over nagedacht.
Mijn gevoel zegt dat als ik je goed genoeg ken je me voor alles
kan bereiken. ;)
Wist-je-dat: Wist je dat het woord stewardess het langste woord
is dat je enkel met je linkerhand kan typen op de linkerkant van je
toetsenbord?
Dit wil ik nog kwijt: Groene pesto is voor in pasta, rode is om op
croques te doen. Iedereen die iets anders beweert, is fout.
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Cursus: Matthias Barbier

Geboortedatum: 18/07/1998
Woonplaats: Eke
Richting/jaar: Afgestudeerd in Geografie, postgraduaat weather
and climate modeling
Relatiestatus: In vrede
Later word ik: Clichévraag waar ik na 10 jaar nog geen antwoord
op heb
Hobby’s en interesses: Het weer
Grootste angst: Voorlopig onbekend
Favoriete serie/film/boek: Netflix
Favoriete muziek: SHEPPARD
Favoriet eten: Italiaanse gerechten
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Favoriet drinken: Alcohol, duh, maar géén Martini
Favoriet cantuslied: Io vivat aja
Favoriet (vakantie)land: Italië
Mooiste herinnering bij Geografica: Zatte feestjes
Quote/levenswijsheid/levensvraag: Wie ben ik, wat ben ik?
Advies voor de eerstejaars: Voldoende studeren en je komt er
wel!
Hiervoor mag je mij wakker bellen: Try me, maar mijn gsm staat
in de nacht uit
Wist-je-dat: Vraag me er persoonlijk naar
Dit wil nog iets kwijt: Nope
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Cultuur en milieu: Emma Bekaert

Geboortedatum: 01/01/2001
Woonplaats: West-Vlaamse metropool Kanegem
Richting/jaar: 1e Master Geografie en Geomatica
Relatiestatus: Relatie hebbende
Later word ik: Professioneel spinnendoodster, kaartjesmaakster
en codetjesschrijfster (en volgens sommigen mama van 3
jongens)
Hobby’s en interesses: Lopen, wandelen, creatief bezig zijn,
gezelschapsspelletjes, series kijken, Geografica en bellenblaas
Grootste angst: Bij elke brug: dat ik mijn gerief in het water laat
vallen
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Favoriete serie/film/boek: The Name of the Wind – Patrick
Rothfuss (boek), How I Met Your Mother (serie)
Favoriete muziek: Cantusliedjes als iedereen nog nuchter genoeg
is, Paul Simon, Duitse en Belgische bands
Favoriet eten: zoete patat, wortels maar ook chocolaaa
Favoriet drinken: thee (vooral Marokko munt en witte thee),
warme chocomelk en apple tiser
Favoriet cantuslied: Jan Klaassen de Trompetter (ook: De slag om
het Gravensteen)
Favoriet (vakantie)land: Scandinavische landen (staan op mijn
bucketlist)
Mooiste herinnering bij Geografica: Een geslaagd Galabal der
Wetenschappen maakte mij heel trots
Quote/levenswijsheid/levensvraag: Zelfkennis is het begin van
alle wijsheid
Advies voor de eerstejaars: Je gaat dat goed doen! Vergelijk je
punten niet te veel met andere mensen, want je bent slimmer
dan wat je onder druk in 3 uur op een papiertje moet
neerschrijven (ik vergeet dat ook vaak). Geniet van uw
studentenleven!
Hiervoor mag je mij wakker bellen: goeie warme chocomelk,
spontane (nuchtere) avonturen, als mijn vrienden in de
problemen zitten
Wist-je-dat: België is, na Frankrijk, de belangrijkste
witloofproducent ter wereld.
Dit wil ik nog kwijt: Ik heb er zin in dit jaar
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Cantor : Lore Lamote

Geboortedatum: 09 oktober 2001
Woonplaats: Ee-uh-luo
Richting/jaar: 1ste Master
Relatiestatus: ik heb maar ¾ van m’n bed voor mezelf :((
Later word ik: Electricien
Hobby’s en interesses: lomp zijn, fietsen, luchthockey, wandelen,
mooie landschappen, weer & klimaat, het heelal
Grootste angst: mannen, geen mop
Favoriete serie/film/boek: Nonkels & Eigen Kweek toestanden /
Interstellar / boeken zie ik al genoeg doorheen het academiejaar
Favoriete muziek: Arctic Monkeys
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Favoriet eten: alles met kaas
Favoriet drinken: augurkenjus afgekruid met wat citroensap en
pompbakbrokjes
Favoriet cantuslied: Jan Klaassen de trompetter (p. 214)
Favoriet (vakantie)land: Meetjesland
Mooiste herinnering bij Geografica: Geoweekend! En naar ’t
schijnt ook de Brood- en biercantus!
Quote/levenswijsheid/levensvraag: Zeg eens wat meer “Hallo!”
tegen onbekenden op straat en je zal vanzelf vrolijker worden :))
Advies voor de eerstejaars: Leef je leven, maar vanaf week 8 met
mate(n). Kom ook eens je leven leven op enkele leuke
Geografica-activiteiten en – vooral – de Openingscantus op
dinsdag 11 oktober!!
Hiervoor mag je mij wakker bellen: alles, als je denkt dat het je uit
de nood zou kunnen helpen, als je denkt dat het een bijdrage zou
kunnen leveren aan mijn dromenarsenaal en als je denkt dat m’n
geluid aanstaat
Wist-je-dat: Als je in een zwart gat valt, word je uitgerokken als
spaghetti. Gelukkig geldt dit niet voor de zwarte gaten die je
(mogelijks) tegenkomt in je huidige leven. Zou anders wel nog
een vibe zijn, eigenlijk
Dit wil ik nog kwijt: Een (groot) stukje van mijn lompheid
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Lustrum: Jana Verdoodt

Geboortedatum: 11 september 1997
Woonplaats: Opwijk City
Richting/jaar: Afgestudeerd in GIS/Landmeetkunde
Relatiestatus: Gelukkig
Later word ik: Vakgroepvoorzitter
Hobby’s en interesses: Officieel: GIS en Landmeetkunde /
Officieus: wodka drinken, rum lusten, wandelen en fietsen
Grootste angst: Een spin in mijn bed
Favoriete serie/film/boek: Rudi’s lesopnames op x2,7
Favoriete muziek: MAROON 5
Favoriet eten: Kaaskroketten van Stefano’s
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Favoriet drinken: Witte Martini
Favoriet cantuslied: De Slag om ‘t Gravensteen
Favoriet (vakantie)land: Oostenrijk, IJsland
Mooiste herinnering bij Geografica: De doop!!!!
Quote/levenswijsheid/levensvraag: "Everything is related to
everything else, but near things are more related than distant
things." – Waldo R. Tobler
Advies voor de eerstejaars: Geniet van het studentenleven, want
alleen maar studeren is ook niet plezant
. Wij organiseren
laagdrempelige en zeer leutige activiteiten, waarbij je in een
mum van tijd de leukste geografen en landmeters (en ander
gespuis) leert kennen!
Hiervoor mag je mij wakker bellen: Liever niet, i need sleep
Wist-je-dat: “Lustrum” afkomstig is van het Latijnse luere
(zuiveren), en dit een zoenoffer en zuiveringsritueel was van de
Romeinen na elke volkstelling (die elke vijf jaar plaatsvond)?
(danku Wikipedia)
Dit wil ik nog kwijt: Proficiat, uit het tachtigtal studierichtingen
die de Ugent aanbiedt heb je de leukste en mooiste uitgekozen!
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Globe: Evert Van Bever

Geboortedatum: 16/03/2000
Woonplaats: Sint-Lievens-Houtem, maar officieel ook Amstelveen
Richting/jaar: 2e (en laatste

) Master Geografie en Geomatica

Relatiestatus: single - beschikbaar
Later word ik: laat ons hopen succesvol en niet arm
Hobby’s en interesses: wandelen, uitgaan, fitnessen
Grootste angst: spinnen en alleen sterven
Favoriete series: Grey’s Anatomy, Glee, Drag R
Favoriete muziek: vooral pop, soms country
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Favoriet eten: frieten, macaroni, (bijna) alles wat mijn moeder
maakt en alle zoete dingen
Favoriet drinken: kriekbier, witte martini, mojito
Favoriet cantuslied: Jan Klaassen de Trompetter
Favoriet (vakantie)land: Italië maakte me in het verleden al heel
blij. Een trektocht door Europa staat op de planning
Mooiste herinneringen bij Geografica: mijn doop, geoweekend,
boekenverkoop en schachtentemmer mogen zijn van fantastische
schachten
Quote/levenswijsheid/levensvraag: neem uzelf niet te serieus en
probeer van alles te genieten.
Advies voor de eerstejaars: het zal waarschijnlijk niet allemaal
even gemakkelijk zijn in het begin, maar zolang je uw best doet
kan je jezelf niet verwijten. Studeer in het eerste semester extra
hard (maar vergeet ook zeker niet te ontspannen!), nadien weet
je hoe hard je moet werken en hoe studeren aan de universiteit is
en kan je beginnen spelen met je studeertijd.
Hiervoor mag je mij wakker bellen: gratis alcohol of een crisis.
Maar mijn geluid staat meestal toch uit of ik slaap door lawaai
door, dus succes met me wakker te bellen
Wist-je-dat: ik dit semester vertoef in het mooie Amsterdam.
Dit wil ik nog kwijt: ik kijk ernaar uit om jullie in het 2e semester
allemaal terug te zien, of je te leren kennen.
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Schachtentemmer: Glenn Desplentere

Geboortedatum: 07/12/2002
Woonplaats: Roeselare
Richting/jaar: 3e bachelor geografie en geomatica
Relatiestatus: single
Later word ik: eeeeuuuhhh
Hobby’s en interesses: fietsen, koers kijken, geografica
Grootste angst: elke amoureux
Favoriete serie/film/boek: fc de kampioenen !!
Favoriete muziek: van alles buiten rap
Favoriet eten: boere teten
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Favoriet drinken: e goe fris pintje
Favoriet cantuslied: black velvet band
Favoriet (vakantie)land: IJsland
Mooiste herinnering bij Geografica: teveel om uit te kiezen
Quote/levenswijsheid/levensvraag: ontspanning is belangrijker
dan inspanning!
Advies voor de eerstejaars: kom zeker naar de activiteit van
geografica en laat je zeker dopen! Je krijgt er zoveel voor terug.
Plus goed leren da we jullie volgende jaren terug zien!
Hiervoor mag je mij wakker bellen: voor nie teveel, alst is om weg
te gaan zal ik misschien eens openemen
Wist-je-dat: ik weet ni veel
Dit wil ik nog kwijt: laat je dopen bij Geografica !!!
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Studeren in Gent
Studeren in Gent betekent voor velen een nieuwe stad ontdekken.
Of je Gent nu al kent of niet, er blijven altijd nieuwe plekjes over
om te ontdekken. Ga daarom zeker eens op ontdeekingstocht. Om
toch niet verloren te lopen de eerste weken wordt er hier wat info
gegeven over enkele belangrijke plaatsen.
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Campus Sterre

De Sterre, de beste, tofste, schoonste campus van de UGent. Al
vertel ik jullie niet alleen daarom over deze campus. Als geograaf
in opleiding zal je de meeste van je dagen doorbrengen op deze
groene campus.
In het begin lijkt de campus en de binnenkant van de gebouwen
een doolhof, maar je zal snel doorhebben dat er toch een beetje
logica achterzit.Zo zijn de gebouwne genummerd, probeer niet op
zoek te gaan naar S6 en S7 niemand heeft deze ooit al gevonden.
De S5 bevat een studentenrestaurant waar je over de middag
maaltijden kunt vinden aan een klein prijsje. Daarnaast bevat dit
gebouw ook een bibliotheek om te studeren of enkele
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documenten af te drukken. De UGent gebruikt voor het betalen
van de kopietjes een eigen betaalsysteem gekoppeld aan je
studentenkaart, hiermee kan je ook je maaltijden betalen. Meer
hierover kan je vinden op https://helpdesk.ugent.be/epurse/.
Een ander gebouw op de sterre dat zeer belanrijk is als
(toekomstig) geograaf is de S8. Dit is niet alleen de uitvalsbasis van
Geografica, hier is ook de vakgroep geografie gehuisvest. Dat kans
dat je in het gangencomplex van dit gebouw verlorenloopt is
99,99%, maar maak je geen zorgen iedereen geraakt uiteindelijk
op de juiste bestemming. Op de benedenverdieping als je de deur
tussen lift en trap neemt en vervolgens naar rechts gaat kan je het
geokot vinden. Dit lokaal delen we samen met de geologen en
bevat enkele tafels, stoelen en zetels om tussen de lessen te
vertoeven. In het geokot vinden ook de permanenties plaats
waarop boeken worden verkocht.

Eten? Eten!
Naast de studentenresto kan je in de omgeving van de sterre
enkele etensverzieningen vinden. Zo is er rechttegenover de S4/S3
een Pizza Hut en Lunchgarden. Aan de andere kant van het
kruispunt de sterre kan je ook een Delhaize vinden. Daarnaast kan
je in de straten rondom de campus nog andere voedingszaken
vinden, zo is er in de Voskenslaan een pizzeria, frietuur, pastazaak
en zoveel meer.
Niet in de buurt van de Sterre en toch een hongerke? Gent bied
heel veel aan qua eten, van ongezonde tot supergezonde zaken.
Kijk rond of open google en je verbaasd zijn van het aanbod. Geen
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zin om te koken op kot? Geen probleem, Deliveroo, Takeaway en
Uber Eats zorgen ervoor dat jij niet sterft van de honger. Daarnaast
kan je in de avond ook nog terecht in studentenresto De Brug in de
Sint-Pietersnieuwstraat.

Sport!
In het GUSB en de Blaarmeersen, gelegen aan de Watersportbaan,
kan je verschillende sporten beoefenen. Elk jaar is er een
sportaanbod voor studenten dat je hier terug vindt:
https://www.ugent.be/student/nl/meer-danstuderen/sport/aanbod Ideaal om wat nieuwe sporten te
ontdekken of je oude hobby’s te onderhouden. Doorheen de stad
zijn er nog verschillende andere zwembaden zoals Rozebroeken,
Van Eyck en Strop. Andere sportclubs en fitnesszalen liggen
verspreid over Gent. Op de Sterre kan je ook rondjes lopen, ideaal
om te ontspannen na de lessen. Ook de Coupure en het Zuidpark
zijn populaire plekjes voor lopers. Doorheen het jaar worden er
ook verschillende tornooien georganiseerd voor studenten. Meer
info hierover vind je bij onze sportjes.

Cultuur!
Gent is een culturele stad, maak maar eens een wandeling door
het centrum en je weet genoeg. Achter de deuren van het
Gravensteen, het Belfort, de Sint-Pietersabdij… schuilt er een hele
geschiedenis. Ook zijn er tal van musea. Aan het Citadelpark vind
je het S.M.A.K. met hedendaagse kunst en het Museum voor
Schone Kunsten aan de overkant. Ook is er het STAM aan de Bijloke
waar je alles te weten komt over Gent. Daarnaast heb je nog het
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Design Museum, het Industriemuseum… Doorheen het jaar zorgt
Geografica ook voor culturele activiteiten. Meer info zal volgen via
onze Cultuur.

Feestvertier!
Of je nu enen wilt gaan drinken, of wilt gaan feesten de Overpoort
is the place to be. De Overpoort is straat vol cafés en late-nightsnack-gelegenheden aan het Sint-Pietersplein. Ben je in de buurt?
Kom zeker eens naar de Salto, het stamcafé van Geografica, waar
we tal van feestjes organiseren. Ook richting Korenmarkt, SintJacobs en Vrijdagsmarkt vind je gezellige cafés. In de Charlatan en
de Vooruit kan je vaak terecht voor optredens van bekende en
minder bekende artiesten.
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Peter en meterformulier
Voornaam en naam:
Geslacht:
Geboortedatum:
Sterrenbeeld:
Adres:
Kotadres:
GSM:
Burgerlijke stand:
Dit wil ik later worden:
(Corona) Hobby’s:
Favoriete sport:
Favoriete radiozender:
Favoriete partynummer:
Grootste idool:
Favoriete one-night-stand:
Lievelingseten:
Lievelingsalcoholvrijedrank:
Favoriete film:
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Favoriete acteur/ actrice:
Het meeste hou ik van:
Ik hou helemaal niet van:
Mijn beste eigenschap:
Mijn slechtste eigenschap:
Waarom ben jij het ideale pete- of metekindje?
Wat verwacht je van je peter of meter?
Wat heb jij in petto voor je peter of meter?

41

Vakken van het eerstjaar
Student zijn betekent ook studeren. Hier wordt ieder
eerstejaarsvak overlopen, dit is geschreven vanuit eigen ervaring.
Vraag dus gerust ook advies en hulp bij andere leden van het
praesidium, ouderejaars en je peter/meter. Voor fysica, wiskunde
en chemie kan je ook terecht bij het monitoraat, als je voelt dat
het wat minder gaat of je graag wat extra uitleg wilt:
https://www.ugent.be/we/nl/onderwijs/monitoraat/studiebegel
eiding.htm
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Eerste semester
Wiskunde 1: Prof. dr. Koen Thas geeft dit vak, hij is niet meteen
het stereotype beeld dat je hebt van een prof, maar je zal hem
leren appreciëren. De leerstof sluit voornamelijk aan bij de 6u
wiskunde uit het middelbaar. Zelf had ik slechts 4u gevolgd en
waren er dus veel zaken nieuw voor mij. Onderschat het vak zeker
niet, maar weet dat het haalbaar is! Wat in de theorielessen aan
bod komt, staat zo goed als allemaal in de cursus. De
oefeningensessies zijn echt een must. En vragen kan je altijd na de
les nog stellen. Het is nog veraf maar geef er zeker genoeg tijd aan
in je examenplanning.
Fysica 1: Fysica wordt gegeven door 2 proffen en gaat aan een
sneltempo. Dit merk je niet als je in de les zit, tot je beseft dat je
plots al 5 hoofdstukken gezien hebt. Het is zeer veel leerstof en ik
raad je aan om voor de blok toch alle hoofdstukken eens goed door
te nemen. Zelf las ik na het hoorcollege het aansluitende
hoofdstuk. Hierdoor ben je tegen de examens toch door dit
gigantische boek geraakt. Er zijn ook enkele practica, die op punten
staan. Ga zeker naar de oefenpractica en probeer deze zo goed
mogelijk voor te bereiden. Als je dit goed doet, zijn het echte
puntenpakkers.
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Inleiding geologie: Ook dit vak wordt gegeven door 2 proffen. In
het eerste deel leer je over het ontstaan en de evolutie van de
aarde en haar planten en dieren. Ga toch naar deze lessen (ook al
zijn ze misschien een beetje saai). Qua structuur wordt de cursus
namelijk niet echt gevolgd en je krijgt nog extra info. Het tweede
deel gaat meer over platentektoniek en hemellichamen, dit deel
heeft een meer gestructureerdere cursus. Voor dit vak ga je zeer
snel op excursie, een ideale manier om je nieuwe medestudenten
te leren kennen. Neem zeker notities tijdens de excursie,
aangezien je verslag op punten staat.

Economie: Dit vak is een inleiding van de belangrijkste
economische begrippen, concepten en actuele gebeurtenissen.
Het is een interessant vak en een haalbare kaart, maar onderschat
het zeker niet. Schrik niet wanneer je in een aula komt met
allemaal oudere onbekende studenten, dit vak wordt namelijk aan
meerdere richtingen gegeven.
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Geografische informatiesystemen: ookwel afgekort als GIS.Dit
was mijn favoriete vak in het eerste semester van mijn
studentenleven. Je leert er de basis van het verwerken van
geografische data en hoe kaarten gemaakt worden. Het handboek
is in het Engels maar in de lessen wordt alles duidelijk in het
nederlands toegelicht. Je krijgt ook wekelijks practica waar je leert
om met GIS-software te werken. Ga hier zeker naar toe en houd je
niet tegen om vragen te stellen. Het is belangrijk dat je de basis
mee hebt want dit vak wordt gebruikt doorheen de opleiding in
verschillende andere vakken.

Sociale en economische geografie: vaak wordt er gesproken over
SEG. Dit is een zeer interessant vak. Er wordt nauw ingespeeld op
de actualiteit en je maakt kennis met de sociale en economische
aspecten van geografie. Ook moet je enkele papers schrijven voor
dit vak. Heb je hier nog geen ervaring mee, dan leer je het wel al
doende maar begin er gewoon op tijd aan. Verder moet je ook alle
landen en hoofdsteden van de wereld kennen. Begin ook hier op
tijd aan. Verschillende apps kunnen je hierbij helpen.

45

Tweede semester
Chemie: Voor de meesten zal dit gewoon herhaling zijn van de
chemie uit het middelbaar. De lessen zijn vrij saai en theoretisch,
maar ik raad je toch aan om te gaan. Prof. Katrien Strubbe geeft
graag onverwachts wat oefeningen mee en op het examen krijg je
alleen maar oefeningen. Onderschat ook dit vak niet ook al lijkt het
gewoon herhaling.

Wiskunde 2 en Fysica 2: Hier geldt hetzelfde als voor Wiskunde 1
en Fysica 1. Ga naar de oefenlessen en onderschat het niet. Het
zijn niet voor niets buisvakken. Neem het boek van Fysica zeker
door voor de blok.

Fysische geografie: vorming van het reliëf: Hier krijg je een
inleiding over fysische processen die plaatsvinden op de aarde. Je
leert er over rivieren en erosie. Het vak wordt duidelijk gegeven en
je hebt een goede cursus.

Topografie: Dit zal jullie eerste vak in de landmeetkunde zijn. Je
krijgt enkele chaotische theorielessen maar het is hem om de
praktijk te doen. Dit helpt om de theorie te begrijpen en je komt
buiten, wat zorgt voor een leuke afwisseling. Ja, jullie worden die
mensen met fluohesjes, die op de Sterre rondlopen met gekke
toestellen, waar niemand voorbij durft te lopen. Een grote tip
hiervoor: zorg dat je een goede regenjas hebt, de toestellen
kunnen tegen regen, dus het practicum zal ook doorgaan bij een
regnbui.
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Geodesie: Geodesie is geen makkelijk vak maar wel interessant. Je
leert er over de vorm van de aarde, kaartprojecties en
coördinaten, getijden, sterren… eigenlijk alle basiskennis om een
goede geograaf te worden. Er horen ook enkele oefeningen en
practica bij die helpen om de theorie te verduidelijken. Spendeer
er voldoende tijd aan want er komt ook wat wiskunde aan te pas.
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Aan de schachten
De cantus, hoogmis der studenten, is de studententraditie bij
uitstek. Getooid in kiel en lint en met de codex op zak begeeft de
échte student zich een aantal keer per semester naar één der
talrijke cantuszalen die onze studentenstad rijk is. Op zo’n cantus
wordt er gezongen en verbroederd, dit met de hulp van een
bodemloos vat goudgeel gerstenat. Om dit gebeuren toch een
beetje ordentelijk te laten verlopen gelden er op zo’n avond
enkele ludieke regels, die je gaandeweg wel zal leren kennen ;)

De cantus wordt in goede banen geleid door de praeses (Noor),
die op de cantus aangesproken wordt als Senior. Dit is echter
voor jullie niet van belang, aangezien jullie de Senior niet mogen
aanspreken op de cantus, om alvast één cantusregel mee te
geven. Jullie staan op de cantus onder het bevel van onze
schachtentemmer Glenn, die lief en leed met jullie zal
delen. Verder wordt de Senior bijgestaan door de vice (Bas) en de
cantor (Lore), die tracht het muzikale niveau op peil te houden,
wat naar het einde van de avond steeds moeilijker wordt.
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Wil je weten wat salamanders, vleermuizen en zeehonden met
zingende studenten te maken hebben?
Kom dan op dinsdag 11 oktober naar de kelder van de Delta en
beleef de eerste Geograficacantus van het academiejaar 20222023. Als je nog vragen zou hebben, aarzel dan zeker niet om
iemand van het praesidium aan te spreken, ze zullen je met veel
plezier te woord staan!
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Dixits (1)
“Een dixit, wat is dat?” hoor ik de nieuwe studenten onder jullie
al denken. Wel een dixit valt niet te beschrijven met een zin of
een definitie. Het kan een schuchtere uitspraak zijn van een van
je medestudenten of professoren. Maar het kan evengoed een
uitspraak zijn die in de context volledig logisch was, maar zonder
context heel erg verkeerd is. Doorheen de Globe kan je
verschillende pagina’s vinden met deze uitspraken of situatie.
Denk jij dat je een dixit gehoord hebt, stuur deze dan door via de
website https://www.geografica.be/over/globe/ of via de QR
code.
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Get to know: prof. Dr.
Haosheng Huang
Op de vakgroep lopen verschillende mensen rond. De ene zal je al
sneller leren kennen dan de andere. Daarom kan je sinds dit
academiejaar weer interviews vinden met personeel van de
vakgroep Geografie. Om te beginnen kunnen jullie kennis maken
met prof. Dr. Huang. Aangezien de professor van andere origine
is zal dit interview in het engels zijn.

Where are originally from?
I am from China.
Are you married, and do you have
children?
Yes, I am married. And I have two
children, a girl and a boy.
Now you are a professor at Ghent University, but where and how
did your academic career evolve after high school?
After high school, I studied computer science at South China
Normal University for my Bachelor (2004) and Master (2006)
degrees. After obtaining my master degree, I went to TU
Wien (Austria) for my PhD studies. During my PhD studies, I
focused on Geographic Information Science (GIScience).
After that, I continued to work there as a University
Assistant. In July 2016, I joined University of Zurich
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(Switzerland) as a Senior Lecturer and a research group
leader. I stayed there until I joined UGent on February 2020.

Why did you choose to go towards geography – geomatics?
I have been fascinated with the links between human social
systems and the geographical environments. The
combination of geography (contributing to know the
problems) and geomatics (helping to solve/address the
problems) can prepare me to tackle interesting issues in this
domain.
What is your ultimate dream- goal as an academic?
When I retire (it will still take quite some time), I hope
people can say: this guy is not bad as a teacher and a
researcher. Research content-wise, I hope to contribute my
research to strengthen the relevance of geography (or more
precisely spatial thinking) in science and society. I believe
that geography is the key to our future.
What is your favorite colour?
Light blue. It always calms me down and gives me a good
mood.
What sports do you like to watch and/ or play?
I like Badminton and Basketball. I also enjoy playing them.
Recently, I also start to enjoy watching football matches.

If you had to choose one thing in your life, that would be your
biggest achievement. What would you choose?
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This is a difficult question. If considering my life until now, I
would say I seem to have found my true interest and has
been working towards that.
What are your hobbies?
As mentioned earlier I like sports. I also enjoy cooking,
especially Chinese cooking. One of the items in my to-do list
after retire is to run a Chinese restaurant in Gent where I act
as the chief.
Are there any series you love and recommend watching?
I have been enjoyed watching “Journey to the West” (in
Chinese 西游记;
https://en.wikipedia.org/wiki/Journey_to_the_West) since
childhood. It is a popular Chinese TV drama series, based on
a Chinese novel published in the 16th century. Every Chinese
knows this TV series. I especially like the 1986 edition
(https://en.wikipedia.org/wiki/Journey_to_the_West_(1986
_TV_series)). It illustrates a traditional Chinese spirit on “You
reap what you sow” (in Chinese, “善有善报，恶有恶报”).
What is a place you loved visiting, and which countries do you
have on your bucket list?
Guangzhou, China. It is the place where I met my wife. I can
also find different kinds of delicious Dim Sum there. Each
time I visit the city for some days, I always need to worry
about my weight
.
The top-3 countries in my travem list include: China,
Switzerland, and Greece.
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What music do you like to listen to (bands, songs, genres)?
I like folk music (I know I am quite old style), especially those
without lyric (pure music only).
How long did it take you to find your way in the S8?
Surprisingly, it was easy for me. I am quite good at
orientation and remembering the routes. This might be
partially due to my interests in geography/cartography.
What do you think about the Dutch language?
For me, it is a difficult language. I am still working on that. If
you speak slowly to me (“maar geen dialect"), I might be
able to understand a big part of it now (?). I think it will take
forever until I can freely use the lanaguage like a native
speaker. Trouwens, waarom weet je altijd wanneer je “het”
of “de” moet gebruiken?
Any advice for the people that are reading this?
Find your own interest (for your career or your private life),
and work for it!

A special thank you towards prof. Dr. Huang for wanting to
answer these questions.
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Spelletjeshoek
Help jij Jan naar zijn eerste les?

S8, leslokaal 2.3
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Dixits (2)

Eva, strontwijf!

Ninke
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Lustrum: Geografica 40
jaar
Dag rumlustigen!

Ik ben Jana en de lustrum van dienst voor dit jaar. Het is me een
hele eer, omdat deze functie slechts elke vijf jaar het Geograficapraesidium vervoegt.
Ik hoor de meesten onder jullie al denken “Lustrum, wat is dat nu
voor een functie????”. Neen, het is geen functie waarvoor je enkel
graag rum moet drinken, ook al zou ik daarvoor eveneens zeer
geschikt zijn.
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Als je weet dat Geografica is ontstaan op 25 november 1982 en
kan berekenen hoe oud de vereniging in 2022 is, ben je geslaagd
voor het ingangsexamen Geografica. Inderdaad, dit jaar zijn we 40
jaar jong en dat gaan we vieren! Onze prachtige vereniging komt
op deze relatief korte tijd namelijk al van ver, in vroegere jaren
waren we zelfs samengevoegd met de geologen (eeeeeeeih) en
hebben de geografen (en landmeters) deel uitgemaakt van
verschillende andere verenigingen. Als je hier graag wat meer over
leest, kan ik je aanraden om eens te snuisteren op onze website.
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Gelukkig zijn we vandaag al 40 jaar lang de gezelligste
studentenvereniging van Gent, tijd dus voor enkele weetjes over
dit mooie getal dat jullie dit gehele jaar samen met mij met volle
overgave zullen aanbidden:
Veertig is een octagonaal getal, en als de som van de eerste…
(lees
verder
op
Wikipedia:
https://nl.wikipedia.org/wiki/40_(getal)) 1.
Veertig is het atoomnummer van het scheikundig element
zirkonium 2.
Veertig is het landnummer
telefoongesprekken naar Roemenië.

voor

internationale

Veertig is het aantal rovers waar Ali Baba mee af moest
rekenen.
Mozes verbleef veertig dagen en nachten op de Sinaï om er
de Tien geboden te ontvangen.
-

VEERTIG IS HET AANTAL JAAR DAT GEOGRAFICA BESTAAT

Mijn functie is dus niet om elke week een weetje over het getal 40
los te laten op jullie, maar wel om spetterende, onvergetelijke,
fenomenale, sublieme activiteiten te organiseren ter gelegenheid
van onze verjaardag, en dit samen met het lustrumcomité. Ik ga
hierover nog een beetje mysterieus doen, maar wat jullie wel
mogen weten is dat er dit jaar een lustrumweek plaatsvindt waarin
je alles moet laten vallen en samen met ons Geografica’s
verjaardag moet komen vieren! Er is buiten deze week ook al wat
gepland, mails zijn verstuurd en ideeën zijn uitgewisseld (meer dan
40
).
1
2

Als dit je heel erg interesseert moet je misschien eens nadenken om toch de MSc in de Wiskunde te volgen
Als dit je heel erg interesseert moet je misschien eens nadenken om toch MSc in de Chemie te volgen
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Als je heel graag wil weten wat er te gebeuren staat, kan je
misschien proberen om me dronken te voeren want dan vertel ik
gewoonlijk al eens iets meer. Ook het lustrumcomité kan je aan de
tand voelen, maar wel opletten dat ze niet bijten. Gewoon
afkomen naar de activiteiten kan natuurlijk ook nog steeds en raad
ik het meeste aan.
Ik zie jullie allemaal heel graag op en rond de S8 (zeker naar zo veel
mogelijk lessen gaan!!!!) maar ook in de Salto, het Geokot en in
het bijzonder op de lustrumactiviteiten.
Veel groetjes, maak er een onvergetelijk jaar van!

Jana Verdoodt
Webje 2021-2022
Lustrum 2022-2023
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Dixits (3)
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Dixits (4)
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Kalender
Wo 28/09 Student Kick-Off
Do 29/09

Ontmoetingsactiviteit eerstejaars

Do 29/09

Gratis vat

Ma 03/10 Peter-meteravond
Do 06/10

Openingsfeestje

Di 11/10

Openingscantus

Do 13/10

Salto-avond

Wo 19/10 Beiaardcantus
Do 20/10

Oktoberfest

Di 25/10

Doop & doopcantus
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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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