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Voorwoord van de 

Globe 
Beste geografen en landmeters 

 

Ondertussen zijn de eerste lesweken van het academiejaar alweer 

voorbij. Het is dus tijd voor een nieuwe Globe! Nieuwe 

vriendschappen werden gesloten, vakantieverhalen werden 

gedeeld en activiteiten vonden plaats. De komende weken kunnen 

jullie ook weer genieten van een gevarieerd aanbod aan 

activiteiten. Op het einde van deze Globe staat een overzicht van 

de aankomende activiteiten. Je kan de kalender ook altijd 

raadplegen op onze website.  

 

Daarnaast zal ook de doop plaatsvinden. Zoals jullie al konden 

lezen op de titelpagina staat deze editie van de Globe in het teken 

van de doop. Afgelopen jaren kwam dopen nogal negatief in beeld, 

daarom proberen we hier duidelijk te maken waarom het een 

leuke ervaring kan zijn om je te laten dopen. Ikzelf heb namelijk 

alleen maar goede herinneringen overgehouden aan mijn doop. 

Persoonlijk zou ik zelf durven zeggen dat het de beste beslissing 

was in mijn hele studentencarrière. Als voormalige temmer kan ik 

jullie ook vertellen dat er heel veel regels zijn waaraan wij ons als 

vereniging moeten aan houden. Maar meer hierover verder in de 

Globe. 
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Dit jaar zal de doop plaatsvinden op 25/10.  

 

Op de voorpagina van deze Globe kunnen jullie een foto vinden 

van kalkterrassen in Pamukkale (Turkije), gefotografeerd door 

onze temmer Glenn Desplentere. Wil jij jouw (vakantie)foto op de 

volgende Globe zien? Stuur deze dan door naar 

globe@geografica.be ! 

 

Dan wens ik jullie enkel nog veel leesplezier!  

Doeidoei! 

Evert 

Globe 2022-2023 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:globe@geografica.be
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Voorwoord van de 

Praeses 
 

Beste commilitones, feuten/toekomstige schachten en 

sympathisanten, 

 

De eerste lesweken zijn alweer voorbij gevlogen! Dit academiejaar 

begon zoals gewoonlijk met enkele activiteit speciaal voor de 

nieuwe studenten. Na een geslaagde introductiedag in week 0, 

trakteerden we ze in week 1 opnieuw op een avondje springplezier 

in Jumpsky en daarna verwelkomden we iedereen opnieuw in onze 

geliefde Salto voor een gratis vat. In week 2 kreeg iedereen die dat 

wilde, op een ludieke manier een of meerdere peters en meters 

toegewezen op een gezellige croque-avond in de studententuin op 

Campus Sterre. Daarna was het tijd voor nog 2 belangrijke eerste 

keren van het jaar, namelijk ons openingsfeestje en onze 

openingscantus. Alle aanwezigen weten het zeker: afwezigen 

hadden ongelijk! Gelukkig zijn er de komende weken nog genoeg 

activiteiten om schade in te halen. Zo gaan we in de komende 

weken nog naar de Beiaardcantus, gaan we eens vegetarisch 

dineren, vieren we een heus Oktoberfest, trekken we naar Leuven 

om daar met onze collega-geografiestudenten op Halloweentocht 

te gaan, en organiseren we een leuke spelletjesavond! Ook op 

sportief vlak zijn we heel actief. Zin om de leukste ploeg van Gent 

en omstreken te versterken of heb je een individueel talent? 

Contacteer dan zeker Paulien voor meer info! 
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Tussen al deze activiteiten valt traditioneel ook onze doop. Heb je 

twijfels, vragen of bedenkingen? Aarzel dan zeker niet om een 

praesidiumlid of medestudent aan te spreken! Geografica hoopt 

jullie in grote getalen te mogen ontvangen in onze warme 

studentenfamilie <3  

 

Ut vivat, crescat et floreat Geografica! 

(Voor de niet-Latinisten zoals mezelf: Dat ze leven, groeien en 

bloeien!) 

 

Noor 

Praeses 2022-2023 
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Praesidium 2022-2023 
 

Sinds de vorige editie van de Globe bestaat het praesidium niet 

meer uit 13 maar uit 15 leden. Gil Glorieus en Paulien D’Hondt 

werden intern verkozen tot respectievelijk penning en sport. Op 

de volgende pagina’s kunnen jullie net zoals in de eerste Globe ook 

kennis maken met hen.  
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Penning: Gil Glorieus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geboortedatum: 03/08/2001 

Woonplaats: Zwalm 

Richting/jaar: 1ste master geografie en geomatica 

Relatiestatus: single 

Later word ik: ouder 

Hobby’s en interesses: films, wandelen, reizen 

Grootste angst: de kas kwijtraken 

Favoriete serie: Schitt’s Creek 

Favoriete muziek: rock 

Favoriet eten: pizza 
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Favoriet drinken: Fanta 

Favoriet cantuslied: De Slag om het Gravensteen 

Favoriet (vakantie)land: Italië 

Mooiste herinnering bij Geografica: Geoweekend 

Quote/levenswijsheid: Money isn’t everything, but everything 

needs money 

Advies voor de eerstejaars: Studeren is meer dan alleen met je 

neus in de boeken zitten. Kom eens af naar een activiteit van 

Geografica! We zijn een kleine, maar heel gezellige kring waar je 

in geen tijd nieuwe vrienden maakt en gegarandeerd veel 

onvergetelijke momenten beleeft. 

Hiervoor mag je mij wakker bellen: liever niet bellen, ik heb mijn 

slaap nodig 

Wist-je-dat: als je volledig rond de wereld zou wandelen, zou je 

hoofd meer afstand afgelegd hebben dan je voeten 

Ik wil nog iets kwijt: vooral niet de kas 
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Sport: Paulien D’Hondt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geboortedatum: 19/04/2000 

Woonplaats: Lede 

Richting/jaar: 1e Ma stads en gis 

Relatiestatus:   

Later word ik: mama van veel poesjens 

Hobby’s en interesses: Sport in het algemeen, voornamelijk 

volleybal en voetbal, vliegtuigjes, treintjes en poesjens 

Grootste angst: heel veel dingen 

Favoriete serie/film/boek: The Office UK en US, Principles of 

databases  
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Favoriete muziek: Toto, War on Drugs, Sammeke Fender, 

Coldplay 

Favoriet eten: Italiaans en chips (Balsamicoazijn en zeezout van 

Kettle zijn de beste)  

Favoriet drinken: IPA’tjes 

Favoriet cantuslied: The Black Rover Band 

Favoriet (vakantie)land: Zuid-Afrika 

Mooiste herinnering bij Geografica: KAMPIOEN MINIVOETBAL 

<33 

Quote/levenswijsheid/levensvraag: Kan je poesjens ooit beu 

geraken? 

Advies voor de eerstejaars: Maak het beste van je 

studentenjaren, je gaat nooit meer zo op je gemak zijn 

Hiervoor mag je mij wakker bellen: om op poesjens te letten 

Wist-je-dat: ik graag van poesjens hou? 

Dit wil ik nog kwijt: kom sporten voor geografica! 

 

 

 

  



13 
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Afgelopen activiteiten 

Introductiedag 

Op 23 september maakten de nieuwe lichting geografen en landmeters 

kennis met onze richting en onze campus. Na een overload aan informatie 

in de Ledeganck, gidsten we de nieuwe lichting naar de S8, waar er nog wat 

informatie werd gegeven. Daarna gingen we gezamenlijk gaan eten in de 

S5. In de namiddag werd er nog een rondleiding gegeven op de Sterre. 

Achteraf werd er uitgebreider kennis met elkaar gemaakt. 

 

Succes aan de nieuwe studenten! 
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Jumpsky 

Op donderdag van week 1 vond het ideale moment plaats voor de 

eerstejaars om zich beter te leren kennen. Toen gingen we met zen allen 

naar Jumpsky. Een traditie die zich al enkele jaren doorzet. Na een uurtje 

zweten en een spel Kiekeboe op het scherpst van de snee, gingen we ons 

lichaamsvocht weer gaan opschalen naar de Salto. Waar een gratis vat 

werd gezet. Het café stroomde al snel vol, ook met ouderejaars, waar 

iedereen wel zijn vakantieverhalen wou delen. 
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Croque- en meter- en peteravond 

 

 

In week 2 vond de peter en meter avond plaats. Daar konden de eerstejaars 

een peter en meter toegewezen krijgen, die de nieuwe studenten tijdens 

hun geografie carrière zullen helpen. De maag en de blaas konden gevuld 

worden met (vegetarische) croques en de nodige dranken. Een voor één 

werden de nieuwejaars naar voor gevraagd, waar ze zichzelf voorstelden. 

Zo werden ze aan een peter of meter toegewezen. 
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Openingsfeestje 

Op 6 oktober trokken we allemaal onze pyjama iets vroeger aan 

dan normaal en gingen we in onze comfortabele nachtkledij de 

overpoort onveilig maken.  
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Openingscantus 

Beste Geograficanen! 

 

De start van het nieuwe academiejaar gaat al sinds mensengeheugenis 

gepaard met opnieuw cantussen. Om deze traditie in ere te houden, vond 

op dinsdag 11 oktober wederom de Openingscantus van Geografica plaats. 

Kielen, linten en codices werden van onder het stof gehaald om zich – 

samen met hun rechtmatige eigenaar – te verenigen in de welriekende 

kelder van de Delta. Stembanden werden opgewarmd, kelen gesmeerd en 

vaten aangesloten om te doen wat we graag doen: als vrienden onder 

elkaar broederlijk zingen! Enkele nieuwkomers op de schachtenbank 

maakten kennis met de schoonheid van het cantussen, anderen konden 

voor het eerst plaatsnemen in de corona als commilitoon. Dit was, in 

combinatie met de aanwezigheid van de ‘anciens’, een succesrecept voor 

een mooie avond!  

Laat het startschot gegeven zijn van een jaar vol prachtige cantussen! En 

dan rest me juist nog het volgende te zeggen: heel graag tot 25 oktober op 

de Doopcantus! 

 

Lore 

Cantor 2022-2023 
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De Doop 

De schachtentemmer aan het woord 

 

Beste eerstejaars, schakels en niet gedoopte ouderejaars!! 

 

De tijd van het jaar is terug aangebroken, de doop komt eraan! Op 

25 oktober krijgen jullie de kans om zich allemaal te laten dopen. 

Amper een jaar geleden werd ik zelf gedoopt en daar heb ik nog 

geen enkel moment spijt van gehad. Als jullie schachtentemmer 

wil ik jullie dan ook graag overtuigen om zich te laten dopen. De 

doop is een onvergetelijke avond, waar veel verhalen uit 

voortvloeien. Soms zul je wel eens gedoopte oudejaars horen 

terugkomen op hun doop of worden hierover enkele anekdotes 

aangehaald. Zo creëert een doop ook vriendschappen.  

 

De doop is de laatste tijd jammer genoeg slecht in het nieuws 

gekomen, maar als Geografica bewijzen wij al jarenlang het 

tegendeel. Wij maken er al jarenlange een toffe doop van, ik heb 

nog niemand horen klagen. Ook wordt elk jaar het doopdecreet 

ondertekend door Geografica, waarbij we verplicht zijn door de 

stad Gent om een aantal regels te volgen. Zo mogen we jullie 

bijvoorbeeld niet verplichten om alcohol te drinken. Als jullie het 

doopdecreet willen lezen, wil ik die gerust eens geven. 
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Geografica is een kleine en familiale kring, waarbij bijna iedereen 

elkaar kent. Contacten met andere jaren worden bijvoorbeeld nog 

meer bevorderd door zich te laten dopen. Zich laten dopen heeft 

namelijk ook als voordeel dat je mee kan gaan cantussen, hier 

wordt er samen gezongen terwijl er bier (of water) wordt 

gedronken. Vraag maar eens aan de aanwezigen op de 

openingscantus hoe tof het wel is.  

 

Zich in groep laten dopen creëert een onvergetelijke band tussen 

elkaar en kan leiden tot vriendschappen die levenslang blijven 

bestaan, probeer dus ook elkaar te overtuigen om zich te laten 

dopen. Onze doop is heel schappelijk en duurt ook maar één 

avond, terwijl dit in andere richtingen zelf een week kan duren. 

Genoeg redenen dus om zich te laten dopen! Als er nog vragen zijn, 

kan je mij zeker contacteren via messenger of 

glenn.desplentere@ugent.be. 

 

Groetjes van jullie temmer! 

Glenn Desplentere 
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Getuigenissen over de doop  

Op de volgende pagina’s kan je enkel getuigenissen lezen van 

studenten die zich vorig jaar hebben laten dopen. Deze verhalen 

geven een inzicht in waarom zij zich uiteindelijk lieten dopen. 

 

De getuigenis van Armani: 

Naar aanleiding van de choquerende dooppraktijken van 

Reuzegom, die heel de studentenwereld, en daarbuiten, op zijn 

kop zette, heb ik zelf heel lang getwijfeld om me al dan niet te laten 

dopen. Je denkt toch al gauw: “Dat gaat sowieso niks voor mij zijn, 

en bovendien is het veel te extreem”. Voordat ik naar de 

universiteit ging, had ik weinig belangstelling voor het 

studentenleven; ik had ook nooit in een jeugdbeweging gezeten, 

dus stond aansluiten bij een studentenvereniging totaal niet op 

mijn to-do-lijst. Achteraf gezien bleek de keuze om mij te laten 

dopen de beste te zijn die ik kon maken.  

Iets dat mij erg geruststelde, was dat Geografica de doopdecreten 

tekende, wat inhoudt dat er duidelijke regels zijn waaraan ze zich 

moeten houden. Uiteraard moest ik tijdens de doop regelmatig 

buiten mijn comfortzone treden, maar tegen alle verwachtingen 

in, vond ik het één van de leukste ervaringen van het jaar. Het 

creëert een enorm gevoel van samenhorigheid onder de 

schachten die je niet kan beschrijven als je er niet bij was. Dan nog 

niet te spreken over het geweldig gevoel dat je krijgt als je op het 

einde van de avond uiteindelijk je lintje in ontvangst mag nemen.  

Het enige wat ik eraan over heb gehouden is een gezonde afkeer 

van knoflook ;) 
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De getuigenis van Maurien:  

In het begin was ik heel erg aan het twijfelen om mij al dan niet te 

laten dopen, door de negatieve verhalen die verschenen in de 

media. Ik zag er ook niet direct het voordeel van in om mij te laten 

dopen, omdat ik eigenlijk niet veel (bijna nooit, oeps) uitga.  

Maar na het overladen van de toenmalige schachtentemmer 

(sorry, Evert) met al mijn vragen over de doop begon ik meer en 

meer gerustgesteld te worden dat zo een doop toch niet zo erg is 

als wat je ziet in de media. Ook het feit dat Geografica de 

doopdecreten ondertekende vond ik al een hele geruststelling, 

omdat daar duidelijk in staat wat wel en niet mag. Een van de 

belangrijkste zaken voor mij was dat we niet verplicht konden 

worden om alcohol te drinken en ook dat je eigenlijk op elk 

moment van de doop kan stoppen. 

Uiteindelijk heb ik besloten om mij te laten dopen en keek ik er zelf 

naar uit. Mijn ingesteldheid was toen ook dat als de doop 

uiteindelijk niets voor mij bleek te zijn, het toch maar één avond 

was. Zo kon ik er later ook geen spijt van hebben dat ik het niet 

had gedaan. 

Op 26 oktober was het dan eindelijk tijd om ons te laten dopen. 

Vanaf het begin tot het einde van de doop heb ik er geen seconde 

spijt van gehad. Het leuke aan de doop is dat je het samen doet 

met je vrienden, wat nog een betere band schept, aangezien je 

allemaal in hetzelfde schuitje zit. Het praesidium lette er ook op 

dat iedereen zich goed voelde en ze vroegen ook of alles nog oké 

was tijdens de doop, wat ik heel fijn vond. Het was een 

onvergetelijke avond met veel goede herinneringen en ik zou het 

zonder twijfel opnieuw doen! 
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Na de doop was er natuurlijk de doopcantus, waar we een 

volwaardig schacht werden en ons lint in ontvangst mochten 

nemen. Je wordt direct met open armen ontvangen in de 

vereniging en zo leer je nog meer mensen kennen, zowel oudere 

studenten als afgestudeerden. Mijn lint draag ik nog altijd met 

trots, maar nu niet meer als een schacht maar een volwaardig 

commolito.  

Als je nog twijfelt om je te laten dopen, zou ik zeggen om het 

gewoon te doen (want er is eigenlijk ook geen nadeel aan). En als 

je nog met vragen zit kan je ze altijd stellen aan de leden van het 

praesidium, maar ook aan ons (commolitones     ). 
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Doopflyer Faculteitenkonvent  
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Dixits (1) 
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De Campus Cup 
Sommigen onder jullie zullen het programma al kennen, voor 

anderen is het waarschijnlijk onbekend, maar er is dus zoiets als de 

“Campus Cup”. Voor degene die het niet kennen: het is een tv-

programma waar twee teams van studenten (een team bestaande 

uit studenten uit dezelfde richting) het tegen elkaar opnemen. De 

quiz wordt gepresenteerd door Otto-Jan Ham en wordt 

uitgezonden op Eén. Hoe het programma exact in elkaar zit kan je 

nalezen op de Wikipediapagina. Ik hoor jullie nu al denken 

“Waarom zit staat dit nu in de Globe?”. Wel beste student (sorry 

aan de anderen), het is ondertussen al twee jaar geleden dat de 

Campus Cup gewonnen is door studenten uit Gent en daar moet 

verandering in komen. Zie jij het zitten om aan heel Vlaanderen te 

tonen dat geografen en landmeters de slimste van het land zijn? 

Ga dan snel op zoek naar drie medestudenten en schrijf je zo snel 

mogelijk in (opgelet een team mag maximum twee mensen 

hebben van hetzelfde geslacht (M/V/X)).  

 

Meer info https://vrtmax.be/doemee  

 

 

 

 

 

In 2019 namen Lennard, Wander, Lukas en Paulien al deel.          

Zij geraakten in de halve finale.  

https://vrtmax.be/doemee
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Eat for the planet 
In elke globe (vanaf nu, de vorige was een uitzondering     ) schrijft 

de milieu enkele tips voor jou om een impact te maken op het 

klimaat, waarbij ze ook zal aanduiden hoe gemakkelijk en 

impactvol ze zijn. Thema deze keer: eten. 

Wat eten? 

Zoals je waarschijnlijk al gehoord hebt is er een groot verschil 

tussen dierlijk en plantaardig voedsel qua CO2-uitstoot en 

watergebruik: dieren hebben veel plaats en voeding nodig en 

stoten methaangas uit tijdens het verteren. Nu hoef je niet per se 

full on vegetariër te worden om rekening te houden met het 

klimaat in je voedingsgewoonten: probeer eens een plantaardige 

maaltijd van de resto, of één van de talloze recepten online (of hier 

in de globe). OF kom gewoon af naar het vegetarisch etentje van 

Geografica! 

(Impact: 8/10, Moeilijkheid: Gemakkelijk) 

Door globalisering zijn we allemaal gewend dat (exotische) 

producten op elk moment van het jaar beschikbaar zijn. Het is 

echter beter voor het milieu om rekening te houden met wat er in 

het seizoen is en te kopen van lokale oorsprong. Dit zorgt voor 

minder transport, minder intensieve landbouw en gelukkige 

Belgische boeren! Het is ook extra leuk om te kunnen uitkijken 

naar het eten van het volgende seizoen (meloenen in de zomer, 

appels en pompoenen in de herfst, …). 

(Impact: 7/10, Moeilijkheid: Gemiddeld) 
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Voedselverspilling 

Vaak gooien we nog perfect eetbaar voedsel weg, omdat het over 

datum is (of lijkt), we te veel hebben gekookt of we gewoonweg 

niet weten dat iets eetbaar is. Probeer daarom eens je restjes in te 

vriezen, samen met vrienden te koken, de overschot van je 

avondeten de middag erna mee te nemen als lunch (je kan 

opwarmen in de resto) of er iets anders te maken (wentelteefjes, 

soep, snoep van citrusschillen, …). Vaak zijn producten die over 

datum zijn nog perfect eetbaar, er is immers een verschil tussen 

TGT (te gebruiken tot) en THT (ten minste houdbaar tot): dat 

eerste slaat op dingen die na die datum niet meer gezond zijn om 

te eten en dat laatste op dingen die misschien van ’kwaliteit’ (lees: 

smaak) kunnen veranderen na die datum. Hieronder een kort 

overzicht om te weten of je nog iets kan eten, maar in het 

algemeen geldt: kijk, ruik en proef. 

Product Na openen Over datum 
ongeopend 

Verse vis, vlees en 
kipfilet 

Dezelfde dag 
opeten 

Niet meer 
eetbaar  

Charcuterie 4 dagen in koelkast Niet meer 
eetbaar 

Voorverpakte 
gesneden groente 

Één dag in de 
koelkast 

Niet meer 
eetbaar 

Gerookte zalm 2 dagen in koelkast Niet meer 
eetbaar 

Yoghurt en verse 
kaas 

 Twee tot drie 
weken na 
vervaldatum 
(slecht als 
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brokken, zuur of 
bitter is) 

Melk 3 tot 7 dagen in 
koelkast  

Tot drie 
maanden na 
datum 

Brood Tot een week (al 
kan het droog 
worden) of 
ingevroren tot een 
maand (kijk wel 
voor schimmel) 

 

Koekjes 4 tot 6 weken in 
een afgesloten 
trommel 

Tot twee 
maanden na 
datum 

Frisdrank Maximaal één dag 
in koelkast 

Tot één jaar na 
datum 

Bier (pils) Maximaal één dag 
in koelkast 

Zes tot negen 
maanden na 
datum 

Zwaar bier Maximaal één dag 
in koelkast 

Tot één jaar na 
datum 

Suikerrijk 
broodbeleg 
(choco, confituur) 

Drie maanden in de 
koelkast 

Tot één jaar na 
datum 

Pasta, rijst, suiker 
en bloem (droog) 

Tot één jaar Tot één jaar na 
datum 

Gekookte pasta  Twee dagen in de 
koelkast 

 

Groenten uit blik  Drie dagen in bakje 
in koelkast 

Tot één jaar na 
datum 

 

(Impact: 7/10, Moeilijkheid: Gemiddeld) 
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Er zijn trouwens ook heel wat andere alternatieven om 

voedselverspilling tegen te gaan: denk misschien eens aan Too 

Good To Go, de app waarmee je overschot van winkels en 

restaurants aan een gunstige prijs kunt kopen. Of neem je 

overschot van op restaurant mee naar huis voor later. Als je dan 

toch etensresten weggooit, doe het dan zeker in de GFT of 

compost! 

Verpakking 

Je voeding komt ook meestal in een verpakking: plastic schaaltjes, 

bokalen, blik, … Eenvoudige dingen die je kan doen om te 

reduceren wat je wegsmijt, zijn herbruikbare zakken gebruiken 

voor je groenten te nemen en je boodschappen in te doen, je eigen 

koffiebeker, boterhamdoos, bestek en drinkfles meehebben, te 

kiezen voor ergens te eten in plaats van take away te doen (of je 

eigen potje meenemen), … Ook kan je eens een verpakkingsvrije 

winkel uitproberen, zoals OHNE in Gent. Daar neem je je eigen 

potjes mee en vul je die met wat je nodig hebt, wat ook eens een 

leuke ervaring is! Over verpakkingen en recyclage zal er verder 

gesproken worden in een volgende globe. 

(Impact: 6/10, Moeilijkheid: Gemiddeld-Moeilijk) 

TIP: Wil je zwarte schimmelplekken tegengaan in je drinkfles? 

Bewaar hem zo droog mogelijk en zonder dop. Spoel hem ook 

grondig na als er iets anders in je fles heeft gezeten dan water. Als 

er toch zwarte vlekken zijn, kan je die wegkrijgen door er een 

bruistablet voor een kunstgebit in te doen (vind je in de Kruidvat) 

en goed te schrobben. 
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Emma  

Milieu 2022-2023 

 

 

 

 

Seizoen oktober-november 

Groenten: Aardappel, Andijvie, Artisjok, Aubergine, Bloemkool, 

Boerenkool, Broccoli, Chinese kool, Courgette, Ijsbergsla, Knolselderij, 

Koolrabi, Kropsla, Paddenstoelen, Paksoi, Pastinaak, Peultjes, Pompoen, 

Prei, Raapjes, Radijs, Rode biet, Rode kool, Rucola, Savooikool, 

Schorseneren, Spinazie, Spitskool, Spruitjes, Ui, Veldsla, Venkel, Witte 

kool, Witloof, Wortels 

Fruit: Appel, Braam, Druif, Framboos, Kiwi, Mango, Mandarijnen, Meloen, 

Peer 

Inspiratie: 

OHNE Gent, scrappy cooking, Too Good To Go 



37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



38 
 

Welke 

Lenn(a)(e)r(d)(t)     

ben jij? 

Er zitten veel Lenn(a)(e)r(d)(t)s in onze richting, misschien is het je 

al opgevallen. Hebben mensen met deze naam een speciale aanleg 

voor Geografie, zijn ze voorbestemd om elkaar hier te leren 

kennen of zijn hun ouders gewoon lukraak op dezelfde pagina 

gestopt in het jongensnamenboekje? Het antwoord op deze 

vragen zul je hier niet vinden, maar je kan wel ontdekken welke 

Lenn(a)(e)r(d)(t) jij bent. 

Omcirkel gewoon welk antwoord jij het meest mee eens bent, en 

kijk met welke Lenn(a)(e)r(d)(t) jij overeenkomt op de volgende 

pagina. 

 

1.  Deze aspecten van Geografie & Geomatica doe ik het liefst: 

A.  Ruimtelijke planning 

B.  Landschapskunde 

C.  Landmeetkunde 

D.  Fysische geografie  

 

2.  Hoe zou je jezelf omschrijven? 

A.  Amusant      

B.  Gevoelig, impulsief, seksueel gefrustreerd 

C.  Een krullige adonis uit de Westhoek (edit: niet bescheiden 

dus) 

D.  Ne hoek af 
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3.  Deze rubrieken in de Globe lees ik het liefst: 

A.  De kalender, dan weet ik wanneer de activiteiten zijn! 

B.  De spelletjeshoek (al zijn die van de Metro beter…) 

C.  De dixits. 

D. Ik lees de Globe niet zo vaak. 

 

4.  Mijn stiekeme guilty pleasure is … 

A.  Ik kan echt energie halen uit het volgen van drama en 

mensen judgen, niet echt een vriendelijke eigenschap, maar 

het is zo! 

B.  Videos kijken van een oorarts die oorsmeer en andere 

rommel uit mensen hun oren haalt (Durham Hearing) 

C.  Trailer park boys kijken  

D.  Lessen van Alain DW. 

 

5.  Hier kan je mij meestal vinden: 

A. In de salto. 

B. In mijn tuin. 

C. Op mijn werk. 

D. In mijn bed. 

 

6.  Ik kan echt niet tegen … 

A.  Commentaar. 

B.  Tindergesprekken met mensen die een IQ hebben zo groot 

als hun schoenmaat. 

C.  Spinnen. 

D.  Les hebben om 8u30. 
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7.  Mijn hobby’s zijn … 

A.  Talen leren (ik kan zelfs wat Roemeens en Russisch). 

B.  Zwemmen, paardrijden, skiën maar VOORAL in de tuin 

werken. 

C.  Lopen, lezen en gamen. 

D.  Voetballen. 

 

8.  Ik ben bang van … 

A.  Insecten met een lichaam groter dan 1 cm. 

B.  Het spooklicht (Cars). 

C.  SPINNEN. 

D.  De dood. 

 

9.  Deze reisbestemming staat op mijn bucketlist: 

A.  Dubai, een hypermoderne grootstad met veel luxe. 

B.  Antarctica, om te socializen met de pinguïns. 

C.  Noorwegen, voor de prachtige natuur. 

D.  Timboektoe, omdat het kan. 

 

10. Ik zou wel nog mee kunnen doen met dit tv-programma: 

A.  Blokken, de vragen zijn altijd zo gemakkelijk. 

B.  Als figurant die in de eerste 10 minuten van een 

apocalyptische film sterft. 

C.  Taskmasters, lijkt me nog leuk om die vage opdrachten te 

doen. 

D.  De mol. 
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11. Wat is het beste vak in ons richting? 

A.  Geodesie, niet moeilijk, interessant en het is met Haosheng! 

B.  Elk vak met de tweedejaars, want die zorgen voor ambiance 

C.  Elk vak waar Alain niet aan heeft meegewerkt. 

D.  Klimatologie en meteorologie. 

 

12. Deze prof/assistent zou wel nog familie van mij kunnen 

zijn: 

A.  Geen enkele, ze wijken allemaal af van mij. 

B.  Veerle, ik denk echt dat zij een heel goede moeder zou zijn. 

C.  Ben Derudder, want wij hebben helemaal toevallig 

dezelfde achternaam :O. 

D.  Lars de Sloover. 

 

13. Welke geometry ben jij? 

A.  Een netwerk! Ik wil graag veel weten over vanalles en over 

mensen, ik weet dan ook alle drama! 

B.  Een puntvormig klein landschapselement, meer bepaald 

een solitaire boom en bij voorkeur een zomereik, geen 

verdere uitleg. 

C.  Een polygoon, want ik ben veelzijdig     .  

D.  Een ingewikkeld netwerk. 

 

14. Welke bioom vind je het leukst? 

A.  Diepzeebiomen, ik duik graag en het leven in de zee 

fascineert me. 

B.  Mediterraan, daar lopen de knapste jongens :P 

C.  Bergen, want die zijn zo mooi. 

D.  Een ijswoestijn. 

 

15. Met welke geograaf in de geschiedenis zou je eens willen 

babbelen? 
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Meestal A: 

Jij bent net als Lennart 

Freriks, tweedejaars en altijd 

ready to party! Jullie zijn 

beiden sociale beesten, dus 

als je hem wat beter wilt 

leren kennen, kan je hem in 

de salto vinden! 

Meestal B: 

Jij en Lennert Van de Vyver 

zijn als twee druppels water! 

Onze pers is net als jij een 

natuurmens, en ben je 

misschien al tegengekomen, 

want hij schakelt tussen 

verschillende jaren. 

A.  Ken er geen, maar vraag me wel af hoe ze alles van 

binnenin de aarde zijn te weten gekomen. (edit: een geoloog 

dus?) 

B.  Carl Troll, om wat bij te praten over landschapsecologie. 

C.  Petrarca, die als eerste persoon een landschapsbeschrijving 

maakte van de Mont Ventoux, dan kunnen we samen een 

bergwandeling maken.  

D.  Friedrich Ratzel. 

 

 

 

 

 

 

 

Meestal C: 

Ben jij een werkmens met 

krullen en een angst voor 

spinnen? Want je lijkt sprekend 

op Lennard Derudder! Hij zat 

tot vorig jaar in het praesidium, 

als Globe, Cultuur, Milieu en 

Feest. 

Meestal D: 

Schakelstudent Lennert De 

Corte en jij hebben veel 

gemeen! Deze blonde keeper 

heeft al een diploma voor 

leerkracht op zak en zal je 

zeker op saltoavonden en 

voetbalmatchen zien. 
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Dixits (2)   

Geen katje om 

zonder handen 

vast te pakken 

Lennert  
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Spelletjeshoek 

 
 

 

 

 

 

 

 

Start 
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Kalender 

 

Wo 19/10 Beiaardcantus 

Do 20/10 Oktoberfest @Salto 

Di 25/10 Doop + Doopcantus 

Do 27/10 Vegetarisch etentje 

Do 27/10 Salto-avond 

Ma 31/10 Verbroedering Mercator Leuven 

Do 03/11 Salto-avond 

Di 08/11 Feestje 

Do 10/11 Spelletjesavond met EGEA 

Ma 14/11 Geoverbroederingscantus  

Do 17/11 Salto-avond 

Za 19/11 Geohappening 

Di 22/11 Geoguidotour  

Vr 25/11 Lustrumcantus  

Di 29/11 Quiz Geografica 
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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! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


