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VOORWOORD 

 
Beste iedereen, 
 
Welkom in mijn laatste editie van het jaar. Na vandaag stop ik vier maanden 
met bestaan, dan ga ik in mijn diepe zomerslaap, onder de grond bij de 
konijnen en de vossen, de slakken en de mollen, de vogels en de vleermuizen, 
hoog in de lucht. Zoals je wel hebt kunnen zien, ben ik deze keer van kleur 
veranderd. Waarom ik mezelf heb geverfd? Tgoh ja, ik wou het unieke 
karakter van mezelf nog eens in de verf zetten. Want dat ben ik, uniek. Bij 
alle andere studentenverenigingen heb je overzichten, Bakskes en hele 
tijdschriften. Op dit laatste ben ik wel jaloers, dat zou ik later ook wel willen 
worden. Een boekje in kleur, vol met interviews,… Ah, een verre droom, maar 
wie weet, ooit word ik misschien wel zo groot.   
 
Voor nu, geniet van deze laatste editie! Vergeet ook zeker niet het standje 
van de maand te bekijken. Speciaal voor de examens heeft een 
gastschrijfster, die anoniem wenst te blijven, deze nuttige bezigheid netjes 
visueel uitgetypt. Zeker de moeite om eens te bekijken dus!  
 
 Veel plezier! 
 
De fabertjeskrant 
 Een jaar 
 vol gestaar 
 365 dagen 
 zien vervagen 
 actie 
 passie 
 zien passeren 
 zonder proberen. 
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   Mei 

                           dinsdag 14 mei:      - Laatste Apolloonsche cantus 

 woensdag 15 mei: - IFB finales 

                          woensdag 22 mei:      - Games Day! 

               Juni 

! Examens ! 

 woensdag 26 juni: - Beachvolleybal tornooi 

  - Eind TD 

! Zomer ! 
 

                                  

  

  

Programma 
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PRAESES EN VICE-PRAESES AAN HET WOORD 
                                                                                                                 praeses@apolloon.org 
                vice-praeses@apolloon.org 

Geliefde leden 
 
Het is gebeurd.  
Het is voorbij. 
Het was een eer. 
Aan alle mooie liederen komt een 
einde.  
 
Het was ongelofelijk om jullie zo’n spetterend jaar te mogen geven. 
Graag willen wij jullie bedanken voor een jaar dat wij nooit meer zullen 
vergeten! Wij hebben het beste van onszelf gegeven en jullie hebben 
hetzelfde gedaan! Het was ongelofelijk om jullie te mogen 
vertegenwoordigen in het afgelopen jaar. 

 
Dank jullie om ons te 
verkiezen,  
 
Dank jullie om ons te volgen, 
 
Dank jullie om met ons te 
feesten, 
 
Dank jullie om voor ons de 24-
urenloop te winnen! 
 

 
Het leven gaat verder, voor ons, voor jullie, maar ook voor Apolloon. Wij 
geven immers de fakkel door aan het o-zo-geweldige volgende praesidium. 
Een praesidium dat Apolloon niet alleen een Turbo-versnelling hoger kan 
doen schakelen, net als ons, maar een praesidium dat Apolloon zal tonen dat 
het leven vol kleur zit! 
Vol energie!  
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In het volgende jaar zal er 
namelijk niet alleen een 
Spectrum van kleur zijn, 
maar ook een Spectrum 
van feesten,  
een Spectrum van 
cultuuravonden,  
een Spectrum van 
Apolloon!  
 
 
 
 
 
 
Graag ontmoeten wij jullie in het volgende academiejaar. 
Voor opnieuw een frisse pint, in een dan hernieuwde Zak. 
Opnieuw zullen wij dan samen met jullie genieten van een schitterend jaar! 
 
Dank jullie! 
 
Gilles & Nina 
Praeses & Vice-praeses 2012-2013 
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GILLES’ & ROB’S TIPS & TRICKS IN HOW TO SCORE CHICKS 
 

THE FALL IN LOVE 

Slaagpercentage:                                   95% 

Aantrekking:                                                                                    Alle types 

Benodigdheden:                               Geduld, open oren en een open hart                                    

Voorbereidingstijd:                     Een paar maanden tot een jaar                          

Bummers:                                   Vraagt veel tijd, potentieel heel duur         

 

THE PLAY 

1. Benader je target en introduceer jezelf. 

2. Praat over koetjes en kalfjes en wissel jullie contactinformatie uit. Op deze 
wijze kunnen jullie later die week nog eens afspreken. 

3. Na een aantal weken tot een aantal maanden probeer je te ontdekken 
welke waarden en interesses jullie gemeenschappelijk hebben. Tegelijkertijd 
probeer je te ontdekken hoe je haar kan doen lachen en haar kan opbeuren. 

4. Wanneer jullie intiemer en intiemer worden, kan het zijn dat je jezelf 
betrapt aan haar te denken op de raarste momenten of dat je iets voor haar 
koopt omdat je weet dat ze zal lachen omdat het zo’n stom cadeau is. Dat is 
volledig normaal. 

5. Nu dat jullie ‘in love’ zijn: heb seks met haar en herhaal tot in de 
oneindigheid.  
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FEEST 
                                            feest@apolloon.org 

Er was eens… een cantus. Wij waren nog maar eerstejaars, maar wisten al 

wat feesten bij Apolloon inhield. Op die cantus werd er op zatte wijze 

gesproken over het praesidium. Een jaar later was het plots zo ver. Wij 

kwamen met z’n vijven op voor feest en werden verkozen. Na wat 

herschikkingen bleven de 4 feestjes over en zijn we dit jaar vol overgave 

begonnen. Een jaar is kort in een mensenleven, maar wij staan er versteld 

van hóe snel een jaar kan gaan. Het lijkt alsof het gisteren was, het 

organiseren van onze eerste TD  

en cantus voor Apolloon. In rap 

tempo volgden de evenementen 

elkaar op en zo was het eerste 

semester een feit. Halfweg 

alweer, zo jammer! Na de 

examens gingen we vol 

enthousiasme terug de party 

wereld in. TD’s, cantussen en 

natuurlijk met als kers op de taart 

het Galabal! Het was een geweldige tijd.  

Een korte tijd terug beseften we dat het einde naderde. Spectrum kwam met 

een prachtige kiesweek op de proppen met een scala aan feestjes! Wij, 

feestjes, hebben deze week ten volle genoten van hun werk. 3 à 4 dagen non-

stop feest, continu 1,5 promille alcohol in je bloed. Onze lever zei dat het 

goed was. En zo denken wij er ook over. We zullen met enorm veel plezier 

terug kijken op een geweldig jaar TURBO, maar geven uiteindelijk ons 

praesesschap voor festiviteiten met een gerust hart uithanden voor onze 

enorm zalige opvolgers!  

Desondanks is het nog niet helemaal gedaan! De examens zijn dan wel niet 

meer ver, maar ze zijn er nog niet. De zomervakantie staat voor de deur, 
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hartstikke tof. Maaarrrr, veel vriendjes en vriendinnetjes uit Leuven gaan we 

eventjes moeten missen. Kortom, er moet nog eens gefeest worden!!  

 

14 mei is er de laatste Apollooncantus van dit academiejaar. Het moment om 

nog eens met volle borst mee te brullen met dé topschijven uit de codex. Het 

moment om onze topcantoren van dit jaar de hand te schudden en te 

genieten van hun geniale performance als cantusleiders.  

Naar’t schijnt zijn er in de maand juni belangrijke dingen te doen, maar de 

26e juni is dat gezever gedaan! Voordat iedereen de valies inpakt om op reis 

te gaan, feesten we nog eenmaal totdat de  ochtendstralen van de zon ons in 

de ogen schijnen. Dit staat te gebeuren in Montreal tijdens de eind-TD van 

Apolloon!  

Met traantjes in de ogen zullen we jullie dan een laatste 

groet/kus/knuffel/lebber/smakkerd geven en zien we jullie graag terug 

volgend jaar! Om dan zelf, samen met jullie, te feesten en goed te drinken. 

Verantwoordelijkheden zijn immers niet permanent :)  

Zoentjes van de feestjes, 

Lore Vos, Charlotte van der Auwera, Ansofie van Speybroeck en Bernd 

Vermorken.  
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SPORT 
          sport@apolloon.org 

Liefste sportievelingen, 
 
Wij als sportpresides van TURBO hebben nog drie geweldige activiteiten voor 
jullie in petto. 

 
Allereerst is er Games Day: 
 
Wanneer? 
22 mei 2013 om 14u  
Waar? 
Sportvelden aan Gebouw De Nayer  
Teams? 
6 tot 8 personen. 
Inschrijven? 
10 euro per team, inschrijven op het 
secretariaat van Apolloon. 
 
 

 
Ten tweede is er nog het Beachvolleybaltornooi:  
 
Wanneer? 
26 juni om 14u  
 
Meer info komt later,  
maar hou deze dag alvast vrij 
om het einde van de examens 
te vieren!  
Geniet van zon, beachvolley, 
drankjes en geweldig leuk 
gezelschap. 
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Als laatste is er de surfreis. Dit is een geweldige afsluiter van het zalige 
TURBO-jaar. Dus hou allemaal de eerste week van juli vrij om mee te gaan 
naar Moliets. 
 
Wanneer? 
28/06-07/05 
Waar?  
Moliets, een surfoord in Frankrijk.  
Prijs? 
€289 
Inschrijven? 
www.surfblend.be/apolloon 
of op het secretariaat! 
 
 
 
Dit zijn de laatste activiteiten die wij zullen organiseren, en dan geven we de 
fakkel door naar onze opvolgers: Thomas Lauwers en Maarten Dewaele.  
Zij gaan hun best doen om er volgend jaar een geweldig sportief jaar van te 
maken!  
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IFB FINALES 

Het ganse academiejaar hebben meer dan 100 ploegen gestreden in 8 
verschillende competities naar de eindtitel. En jawel, na 16 speelweken, 
kwart en halve finales zijn we gekomen tot het eindresultaat. Apolloon is 
oververtegenwoordigd op deze finaledag. Nu, de spelers kunnen al deze 
finales uiteraard niet alleen winnen, zij hebben jullie steun nodig! Kom hen 
dus massaal aanmoedigen!  
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Voorstelling basketbalploeg

Bovenste rij: Yannick v.D., Ben D., Gorik O., Toon v.T., Roel B.,Toon 
v.H.,Arnout P., Robrecht C. 
Onderste rij: Jonathan B., Daniel A., Ruben F., Jeroen D., Tim B., Gilles L. 

 
Naam: Daniel Appiah 
Ik speel al van mijn 5 jaar basket en ik speel 
momenteel bij Oxaco in 3de nationale. Basketbal is 
iets dat ik super graag doe. My Spalding bal and me , 
we go way back. She was like my first love ! 
 
Naam: Jonathan Bizindavyi 
We wilden en zouden het beter doen als vorig jaar, 
waar we jammer genoeg de finale met  1 punt 
verloren. Geïnspireerd door de quote:  “Fall down 
seven times stand up eight”,  staan we terug in de 
finale. Same place, same story, different ending… 

 
Naam: Ruben Francq  
Daarom dat we onze mede-apolloniërs oproepen om 
massaal te komen supporteren op 15 mei om 21:00 
in de KBC! We maken er een rasechte blowout van op 
onze home court! Be there!  
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Zak Zak ZakZakZak ZakZakZakZak Zak Zak! 
               sportzak@apolloon.org 

Vrienden, vriendinnen, Zakgangers. 
 
De maanden van het tweede semester zijn verstreken aan een tempo die ons 
nog steeds doen verstommen met ongeloof. Het leven gaat toch snel. Hier 
staan we dan: het laatste tekstje dat door het turbo Zakteam zal worden 
neergeschreven. Ik durf bijna niet verder schrijven, want ik wil niet aan het 
eind komen.  
Maar ik moet toch schrijven over de 
gekke zotte en legendarische avonturen 
die het tweede semester ons weer 
gebracht heeft. Cantussen waarbij de zak 
op stelten werd gezet, Basement beats, 
waarbij we de twee fakbars voor een hele 
nacht met elkaar verbonden. Een ancien 
avond waar alle veteranen van Apolloon 
nog eens lieten zien dat zij er ook nog 
altijd wat van konden. Een beachparty, 
waarbij we van Zakkegem een heus 
strand maakten, en de zomerse sfeer 
al gerust in ons lijf pompten.   
 
Natuurlijk was er ook de kiesweek. Een week waarin we de zak een week lang 
in de handen lieten van gemotiveerde mensen die onze taak wouden 
overnemen. En dat deden zij goed. Na een zotte, knalgekke en goed 
beschonken overdracht was het duidelijk: Onze opvolgers zijn er klaar voor. 
En wij maken ons ook stilaan klaar om die fakkel met trots door te geven. Zij 
zullen ervoor zorgen dat jullie volgend jaar even zotte feestjes zullen beleven, 
en nog met veel plezier en bier zullen cantussen in onze geliefde charmante 
fakbar op de kelderverdieping. 
  
Natuurlijk waren al deze avonturen niet mogelijk geweest zonder het 
belangrijkste: Jullie!  
Dank jullie om in ons te vertrouwen, om steeds terug te keren en de sfeer in 
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de zak naar hogere niveau’s te brengen. Jullie hebben ons meerdere keren 
fantastisch entertaint, hetgeen het tappen achter de toog meer dan de 
moeite waard maakte. Wij hopen dat jullie ook met een tevreden blik kunnen 
terugkijken op dit academiejaar, en dat jullie samen met ons een leuke tijd, 
vol prachtige herinneringen hebben verzameld. En hopelijk zien we mekaar 
nog vaak terug om samen te genieten en hartelijk te lachen met deze 
herinneringen.  
Tot lang in onze oude dagen!  
 
Wij waren het zakteam, yours truly 
Pieter Sommer, Qaestor zak  
Pieter Cocquyt, zakbaas 
Maarten Vossen, zakbaas; drankverantwoordelijke 
Pieter Verschueren, zakbaas; events  
 
en de man met de pen, degene die hier nu zijn laatste woorden schrijft, om 
daarna deze taak over te dragen aan een nieuw team, met nieuwe energie en 
nieuwe zotte ideeën.  
Dank jullie voor het lezen van mijn ridicule lectuur. 
 
leven van de zakbaas, zwaar en lange dagen 
met liefde en passie pinten tappen 
om zo jullie smaakpapillen te behagen 
het zal zijn met zware stappen  
en onze stem zal stokken en beven, 
die dag wanneer we,  
onze sleutels gaan moeten afgeven 
Maar we zullen het doen met opgeheven hoofd 
want onze liefde voor de zak is nog niet uitgedoofd 
we zullen er maar al te graag zelf gaan feesten 
want hier volgt nog een mooie raad 
kom gewoon meedoen met ons beesten 
de zak is open van ’s avonds vroeg,  
Tot ’s ochtends laat.  
 
Pieter V.  
 



19 
 

CULTUUR 
           cultuur@apolloon.org 

Handboek studentenfysiologie 
 
Flap, flap, flap, flap en nog eens 
flap... Dat is je overhangende 
buik, vleermuisflappen onder je 
armen en je dikke dijen die tegen 
elkaar kletsen na een lange saaie 
blok gevolgd door een even lange 
periode van examens. De 
gedachte alleen al laten je 
sidderen en huiveren. Als je dacht 
dat dit al erg was, probeer je dan 
in te beelden hoe je eruit zult zien als je dan op vakantie moet meteen na al 
dat pengeploeter! Een regelrechte nachtmerrie! 
Maar wees niet getreurd, ik heb enkele tips die je adonislichaam en 
venussiluetten zullen laten behouden of zelfs verbeteren.  
 
Zoals ik al bij vorige topics heb aangehaald zit de sleutel tot een beter 
lichaam en geest in de voeding. Wat jij in je mond steekt, bepaalt wat er 
bijkomt op je heupen, buik of lekker tussen je organen. Maar tijdens examens 
wil je maar al te graag knabbelen en kauwen op alles wat maar bijtbaar is. Dit 
komt omdat we in deze tijd compleet onverzadigbaar zijn. Wij zijn die 
goedkope herlaadbare batterijen die we vroeger in onze digitale kodak 
staken. Wij zijn snel opgeladen, maar meteen ook weer plat. Waarom is dit? 
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Wel, we kiezen anno 2013 graag voor snelle energiebronnen zoals 'linea - 
cornflakes', light confituur, light kaas, plantaardige -supergezonde -light -
boter, vetarm dit, koolhydraatrijk dat. Zo zijn veel dingen arm aan vet of 
toegevoegde suiker, maar worden mensen rijker aan vet en huid. Iets lijkt 
hier niet te kloppen. Dat komt omdat mensen pas stoppen met dingen in hun 
mond te proppen als zij een verzadigd gevoel krijgen. Hoe doe je dit?  
Wel, begin eens terug te denken aan de tijd dat mensen geen tijd hadden om 
even langs de 'Moete' te gaan om snel even iets binnen te steken tussen de 
lessen door. 
 
Mensen zijn gemaakt om vet te 
oxideren, maar we moeten ons 
lichaam ook de kans geven om dit te 
doen. Helaas inhibeert insuline dit 
proces, en laat het net dat hormoon 
zijn dat het meest wordt vrijgelaten 
door KH consumptie. Dat is echter 
niet het enige knelpunt, want indien 
jij bankzitterig bent en je spieren 
nog vol glycogeen zitten, gaat al die 
suiker daar niet meer bij kunnen. 
Goed dat ze altijd terecht kunnen bij mama vetcel. En hier worden die met 
open armen ontvangen. Zie je al ergens een probleem ontstaan? Prima, dan 
gaan we verder naar het volgende punt. Door hoge pieken in de suikerspiegel 
en insuline krijgen we meteen na het eten van KH wel een energiepijl, maar 
deze richt zich maar al te snel terug naar de grond. Jawel, door die grote 
insuline piek die er na volgt, creëert men gewoon een daling in de 
bloedsuikerspiegel, dus je gaat je gewoon wat platjes voelen. De volgende 
kans die je krijgt, wel dan eet je weer iets. Zien we hier een vicieuze cirkel? 
Nu komen we bij het belangrijke punt! Hoe doorbreken we deze cirkel die 
sneller groeit als je omtrek?  
 
Laten we beginnen met vet! Eet vet, om vet te verliezen. Say what? Ik zeg 
niet eet Mc donalds, frietjes of doner kebab mix grill met extra saus zonder 
pepers. Neen, maar wel, bak je vlees in koeienboter of kokos olie. Doe 
olijfolie op je slaatje van je broodje. De 2 eerste zijn enorm hitte resistent en 
daarom perfect om mee te koken (minder kans op het creëren van 
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transvetten en deze zorgen dan weer voor de echte slechte cholesterol LDL 
stijging). Laatstgenoemde olijfolie is minder hitte resistent, maar is wel ideaal 
om toe te voegen aan koude gerechten. Door 
vetstoffen op te nemen, creëer je een langer 
verzadigd gevoel doordat de vertering en de 
insuline piek minder uitgesproken zijn. Ook 
laat dit toe je maaltijden kleiner te maken en 
bijvoorbeeld een patat of 2 minder te eten. 
Enkele specifieke vetten zijn zeker het 
vernoemen waard, zoals omega 3 vetten, die 
instaan voor een verbeterde concentratie, 
maar ook een ontstekingsremmende werking 
hebben. Handig voor elke sporter met terugkomende ontstekingen.  
U hoort het mij al zeggen, laat die cornflakes staan in de ochtend en neem in 
de plaats 3 hele eieren met een snee volkoren brood of beter, 2 lapjes spek. 
Geef adrenaline ( hormoon voor vetafbraak ) de ruimte om doorheen je 
lichaam te crossen en vet te verbranden. Bak je vleesjes niet in light sjizzle, 
maar in echte boerenboter! Niet solo of becel. Neen, laat je vlees sudderen in 
echte bakboter.  
Indien je wil, kan je dit alles op smaak brengen met echte mayo of olijfolie, 
maar vergeet die suikerovergote vinaigrette bucht! Gooi die prinskoeken 
verijkt met extra vit B en calcium en weet-ik-wat-nog-allemaal bij de kippen. 
Laat die maar verkommeren door hart- en vaatziekten. Neem jij maar lekker 
een portie studentenhaver, waar je rustig aan kunt knabbelen tijdens een 
lange leermarathon. 
 
Hopelijk heb je genoten van dit leerrijk stukje. Ik neem dit jaar afscheid als 
Praeses Cultuur. Het was een uitdaging om Cultuur te integreren in een 
faculteit waarin deze al een tijdje kwijt was, maar ik denk dat het zijn plaats 
waardig is en hopelijk wordt deze functie nog lang verder gezet! 
 
Een dikke knuffel aan al mijn praesidium collega's, maar ook aan alle 
Apolloniërs! 
 
Frates Apollonus, avemus atque valemus 
 
Bernardo Cardeña Cutillas 

https://www.facebook.com/Bernardo.Cardena
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Ken je LOKO al? LOKO is een Leuvense studentenkoepel met als missie om 
studeren en leven in Leuven voor alle studenten zo goed, aangenaam en 
kwaliteitsvol mogelijk te laten verlopen.  
 
Als studentenraad zorgt ze ervoor dat de belangen van alle studenten steeds 
verdedigd worden en dat elke student, ongeacht afkomst, financiële situatie 
of functiebeperking van hetzelfde, kwaliteitsvol onderwijs kan genieten. Als 
organisatie verzorgt ze activiteiten met een culturele, sportieve, 
internationale of gewoonweg ontspannende inslag. 
 

LOKO en de Studentenraad KULeuven… 

Om het nog een beetje ingewikkelder te maken, krijgt LOKO vanaf volgend 
jaar een zusterorganisatie: de Studentenraad KU Leuven. Hierin zullen 
bevoegdheden zitten die álle studenten van de KU Leuven aanbelangen, dus 
ook diegenen die aan de KU Leuven studeren in Kortrijk, Mechelen, 
Antwerpen, en ga zo maar voort. LOKO houdt zich vanaf dan alleen nog bezig 
met specifiek Leuvense materie. 
 

…Zijn op zoek. 
Organisaties zoals LOKO en de Studentenraad KU Leuven draaien bijna 
volledig op vrijwilligers. Dat zijn mensen met een passie. Studenten die een 
probleem zien en dat willen veranderen; studenten die activiteiten willen 
organiseren voor een breed publiek; maar ook studenten die nieuwe dingen 
willen leren, ervaringen opdoen en nieuwe mensen leren kennen. Kortom: 
studenten die iets meer willen. 
 

Voor volgend academiejaar zijn we op zoek naar een 
nieuwe lichting studenten die zich willen engageren om 
studentenvertegenwoordiger of vrijwilliger te worden. 
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ONDERWIJS LO 
                   lo@apolloon.org 

Nog maar 3 luttele weken en het 
academiejaar 2012-2013 zit er 
alweer op. 
Het is een bewogen jaar geweest 
wat betreft onderwijszaken: 
Rectorverkiezingen, 
Decaanverkiezing en natuurlijk niet 
te vergeten de 2-jarige Master die 
nu voor Lichamelijke Opvoeding een 
feit is en volgend academiejaar van 
start zal gaan. 
 
Als Praeses Onderwijs van LO wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor 
jullie inzet in onderwijszaken (invullen van evaluaties, bevragingen, etc.) en 
hoop ik dat jullie een beetje wijzer zijn geworden dit jaar… 
Naar volgend jaar toe (en naar het einde van dit semester) wil ik jullie toch 
nog dat beetje extra aansporen om de Onderwijs Evaluatie in te vullen, dit is 
zonder zever de meest belangrijke enquête van het hele jaar! 
 
Met plezier zal ik mijn taken doorgeven aan de Praeses Onderwijs LO van 
volgend academiejaar, Britta Hanssen. Van wie ik absoluut overtuigd ben dat 
ze een uitstekende opvolgster zal zijn.  
 
Maar voor nu,  
2 duimen omhoog voor jullie examens, 
 
Tot Zaks! 
 
xoxo, 
 Claudia  
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ONDERWIJS KINE 

                kine@apolloon.org 

Liefste vriendjes en vriendinnetjes van Apolloon, 

Het academiejaar loopt 

jammer genoeg weer ten 

einde. Binnenkort zoeken we 

allemaal weer het sociale 

isolement op om ons voor te 

bereiden op het noodzakelijke 

kwaad dat ons allen ten beurt 

valt. Alvorens we onze boeken 

in kruipen wil ik jullie alvast 

bedanken voor het geweldige 

jaar. Apolloon heeft dit jaar weer geweldige feestjes gehad, maar ook op 

onderwijsvlak was het een interessant jaar. Bedankt voor al jullie input en 

nog een extra bedanking gaat uit naar de geweldige jaarverantwoordelijken 

die alle studenten dit jaar met veel overtuiging hebben vertegenwoordigd. 

Een geweldig jaar als dit mag echter niet eindigen zonder een goed feestje. 

Iedereen is dus van harte welkom op onze jaarlijkse proffentap op 15 mei in 

onze eigenste fakbar, de Sportzak. Dit is traditioneel een avond waar 

studenten en proffen/assistenten elkaar eens op een ontspannen manier 

kunnen leren kennen. Nodig je vrienden dus uit en laat je nog eens voor een 

keer volledig gaan. Hopelijk zijn proffen en studenten talrijk aanwezig.  

Als praeses onderwijs wil ik jullie echter nog allemaal aansporen om zeker na 

de examens de onderwijsevaluatie in te vullen, zeker na de toch iets wat 

teleurstellende responsgraad van het eerste semester.  

Deze evaluatie is echt cruciaal voor het kunnen verbeteren van onze 

opleiding.  

Als we iets willen veranderen aan onze opleiding, moeten we ook  op papier 

kunnen aantonen dat er problemen/werkpunten zijn en daarom hebben we 

jullie nog een laatste keer nodig.  



25 
 

                                                                           Zijn er dus problemen met proffen 

die niet kunnen plannen of geen 

degelijke cursus kunnen schrijven,… 

of willen jullie juist die prof die met 

zoveel passie lesgeeft bejubelen, 

vul dan allemaal massaal de 

onderwijsevaluatie in. Zo zorgen we 

allemaal samen voor een goede 

opleiding. 

 

 

Verder rest me alleen nog veel succes te wensen aan mijn opvolgster en jullie 

kersvers verkozen praeses onderwijs kine ´13-´14, Silvy Thijssen. Zij gaat de 

titel van ‘onderwijf’ met veel enthousiasme dragen. 

Ik wens jullie allemaal massaal veel succes toe voor de examens. Bon chance, 

good luck, viel Glück, mucho suerte! 

Jullie onderwijf Kine, 

Femke 
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Van bij je carrièrestart je handen vrij voor het échte werk dankzij 

Axxon 

Als student kinesitherapie gaat er een hele wereld voor je open. 

Kinesitherapeut is een mooi beroep met vele facetten. Met een 

kinediploma op zak kun je naast het opstarten van een zelfstandige praktijk 

net zo goed werken in tal van zorgsettings, van een ziekenhuis over een 

rust- en verzorgingstehuis tot een revalidatiecentrum. 

Bij de aanvang van je studies weet je vaak nog niet welke richting je uit wil, 

laat staan dat je al een keuze hebt gemaakt om te werken als zelfstandige of 

als loontrekkende. 

Vinger aan de pols houden via de beroepsorganisatie 

Daarom is het nuttig om al tijdens je kinestudies lid te worden van Axxon, de 

enige erkende beroepsorganisatie van kinesitherapeuten in België. Dankzij 

een gratis lidmaatschap krijg je de wekelijkse nieuwsbrief  en ook toegang 

tot de Axxon-website waar je heel wat informatie vindt die ook de Axxon-

leden krijgen. Je kunt er ook de magazines online consulteren en 

downloaden. Zo hou je de vinger aan de pols van wat er reilt en zeilt binnen 

de wereld van de kinesitherapie die voortdurend in beweging is. 

Via de Axxon-communicatiekanalen word je uitvoerig op de hoogte gebracht 

van navormingen, nieuwe regelgevingen op administratief, fiscaal en 

juridisch vlak die belangrijk zijn bij het runnen van een praktijk. Je krijgt ook 

een idee waar Axxon, als valabele gesprekspartner bij de overheid, voor gaat 

inzake moderne beroepsverdediging. Axxon ijvert bijvoorbeeld voor de 

legalisering van de directe zorgvraag van patiënten zonder medisch 

voorschrift en voor een competentie-uitbreiding van de kinesitherapeut op 

het vlak van preventie. 



27 
 

Dankzij de kringwerking van Axxon krijg  je al tijdens je studies de kans om in 

contact te komen met kinesitherapeuten uit het werkveld met wie je van 

gedachten kunt wisselen.  

Axxon heeft ook een speciale startersbrochure die je online kunt aanvragen. 

Hierin worden naast een reeks nuttige adressen ook de belangrijkste 

aandachtspunten en vuistregels opgelijst voor het opzetten van een 

zelfstandige praktijk.  

Kortom, Axxon is dé professionele partner die jou helpt om de kloof van 

opleiding naar praktijk probleemloos te overbruggen en die jou met raad en 

daad bijstaat bij de verdere uitbouw van je carrière. Zo hou jij je handen vrij 

voor het échte werk! 

Kijk snel op www.axxon.be wat de beroepsorganisatie jou als student  te 

bieden heeft en maak je vandaag nog gratis lid!   

 

 

 

 

 

 

Interesse in een ‘Start to work’-evenement? 

Heb je interesse om als kinesitherapeut in spe informatie te vergaren tijdens 

een praktische opleidingssessie voor het opstarten van een eigen praktijk? 

Wil je inzicht krijgen in de verschillende associatievormen, de verschillen 

horen in het werken als  zelfstandig of als loontrekkend kinesitherapeut, 

concrete tips krijgen om je carrière van bij de start succesvol te maken? 
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PUBLIC RELATIONS  
                   pr@apolloon.org 

Als je me 2 jaar geleden had 

gevraagd: “Gorik, is Praesidium 

soms niets voor jou?”, dan had ik 

je mooi geantwoord ”Huh?! Nee 

merci!!”. Wat er waarschijnlijk 

velen onder jullie momenteel 

denken, maar ondertussen al 

meer dan een jaar geleden, heb ik dan toch de  beslissing genomen om dit 

toch te doen. Waarom? Ieder Praesidiumlid heeft zo zijn redenen. Die van mij 

waren onder andere de ervaring die ik zou op doen door in team te werken, 

puur de functie Public Relations die me aansprak en natuurlijk de groep 

mensen met wie ik een jaar zou kunnen samenwerken. Een geweldig team en 

groep vrienden! Ik ben ervan overtuigd dat dit vrienden voor het leven zullen 

zijn, daar twijfel ik niet aan. Maar uiteindelijk zijn het honderden uren tijd die 

je in iets steekt en voor wie en waarom doe je het? Awel, het antwoord op 

die vraag weet je pas na afloop van je Praesidiumjaar. Het is een 

onvergetelijk gevoel, dat bijna niet te beschrijven valt. Hou je van een 

uitdaging, zoals studies combineren met het werk en plezier dat bij een 

studentenvereniging hoort, dan raad ik je dit van harte aan. Je neemt  zoveel 

ervaring en herinneringen mee naar later!  

Mocht je ook nog geïnteresseerd zijn in een 

functie binnen het Praesidium Spectrum 

(trouwens een zalig team, dat alles in zich 

heeft om volgend jaar zot te knallen), de 

functie PR staat momenteel nog open. 

Persoonlijk vind ik dit één van de leerrijkste 

functies van allemaal, wat ook de reden is 

waarom ik hiervoor heb gekozen. Een jaar 
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geleden, met alles wat ik nu weet, zou ik meteen opnieuw voor  dezelfde 

functie kiezen!  Je werkt vaak alleen, maar tegelijkertijd moet je voordurend 

communiceren en samenwerken met al andere functies binnen het 

Praesidum. Durf je initiatief te nemen, ben je communicatief vaardig, durf je 

te onderhandelen, hou je van plezier maken,…? Dan is deze functie iets voor 

jou!! Geïnteresseerd of vragen, aarzel niet me een berichtje te sturen 

(pr@apolloon.org) en ik hoop je te mogen overtuigen dat dit een zalige, 

leerrijke, uitdagende,.. functie is! 
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INTERNATIONAAL 
            Internationaal@apolloon.org 

Een jaar lang stond ik bekend als de dude die meer Engels dan Nederlands 

sprak. Nu ben ik hier om mijn laatste tekstje voor de fabertjeskrant te 

schrijven en ik heb besloten om mijn moedertaal nog eens van onder het stof 

te halen.  

Een jaar lang heb ik mij met hart en ziel ingezet voor de belangen van de 

internationale student van Faber. Een jaar lang heb ik geprobeerd om bij 

Apolloon een internationaal beleid op te stellen, waar er in het verleden 

nauwelijks één was. Het was een uitdaging en er werden veel vragen gesteld 

over het nut van een internationale verantwoordelijke binnen Apolloon. Het 

jaar was dan ook een ware rollercoaster van emoties en ervaringen. Er was 

enerzijds de onmacht wanneer een student niet naar Leuven kon komen, 

omwille van problemen met een visum of huisvesting, de pijn wanneer een 

student een dierbare thuis verloor, maar ook het plezier van een eerste 

cantus of TD, vriendschappen die werden gesloten tussen Belgische en 

internationale studenten. Dit maakte het allemaal wel waard.  

 

Een jaar lang was ik een aanspreekpunt voor de internationale student 

waardoor ik langzaam transformeerde in een kameleon. Net als een 

kameleon moest ik me steeds aanpassen, niet enkel aan het probleem van de 

student, maar ook aan de cultuur vanwaar hij/zij afkomstig was. De 

verschillen in culturen zijn namelijk enorm, maar één ding hebben we 

allemaal gemeen: we studeren hier allen aan Faber, de leukste faculteit van 

Leuven. En als er een ding is dat de internationale studenten hier bij Apolloon 

geleerd hebben, dan is het wel het volgende: You’ll never walk alone. Een 

uitspraak die mij altijd nauw aan het hart heeft gelegen en die de 

internationale studenten aan den lijve hebben ondervonden. Voor elk 

probleem groot of klein is er wel een student bereid om te helpen. Je staat er 

niet alleen voor. Ik zou dan ook jullie, heel Apolloon, willen bedanken voor 



32 
 

het fantastische jaar. Jullie zijn de reden waarom Turbo een jaar lang zich 

heeft willen inzetten. Namens alle internationale studenten en mezelf wil ik 

jullie nog één laatste boodschap meegeven voor ik op praesidiumpensioen 

ga: 

You’re beautiful (Engeland, USA, Nigeria, Kameroen) 

Tu sei bella (Italië) 

Lijepa Si (Kroatië, Servië) 

jak jsi krásná (Tsjechië) 

Tá tú go háillan (Ierland) 

Olet kaunis (Finland) 

du er vakker (Noorwegen) 

Gyönyörü vagy (Hongarije) 

Du bist wunderhübsch (Duitsland)  

είσαι όμορφη (Griekenland) 

tu graži (Litouwen) 

sa oled ilus (Estland) 

ești frumoasă (Roemenië) 

jesteś piękna (Polen) 

Jy is mooi (Zuid-Afrika) 

你是美丽的, Měi leè (China) 

आप          (India) 
Ang ganda mo (Filippijnen)  

و لی ت گ ش  To Ziba Hasti (Iran) ,خو

Last, but not least: ge zijt een lekker beest, dixit praeses internationaal 2012-

2013.  

Ciao, I’m out. 

PS: Spectrum is nog steeds op zoek naar een praeses internationaal voor 

volgend jaar. Kom je graag in contact met andere culturen of ben je op zoek 

naar een nieuwe uitdaging, contacteer dan internationaal@apolloon.org voor 

meer info of spreek mij eens aan. 

mailto:internationaal@apolloon.org


33 
 

CURSUSDIENST 
 

AANDACHT: Het wordt stilaan tijd om cursussen te kopen. 

 

De lijst met cursussen die op de cudi verkocht worden kan je 

gemakkelijkheidhalve terugvinden op 

http://www.apolloon.org/cursusdienst/info-over-cursussen/ 

Ander materiaal vind je bij Acco en notities bij je vrienden in ruil voor een 

paar pinten!  

 

Alvast veel succes toegewenst! 

Paco Cambré & Stijn De Maeyer 

 

http://www.apolloon.org/cursusdienst/info-over-cursussen/
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STANDJE VAN DE MAAND 
 

Een hete zwoele zomer komt eraan: een tijd van flirten en paren. Voor velen 

worden deze maanden beschouwd als de mooiste van het jaar, maar soms 

kan het gebeuren dat u zonder inspiratie zit tijdens deze hevige tijden. 

Gelukkig heeft de Fabertjeskrant een vooruitziende redactie die u graag uit 

de nood helpt zodat u op elk moment van de dag een hip en sexy standje uit 

uw mouw kan schudden! 

De klok rond 

De avontuurlijke en sportieve zielen onder ons hebben niet altijd genoeg aan 

een missionaris of een easy rider. Soms mag het wel eens wat meer zijn en 

dat heeft dit standje u zeker te bieden. We beginnen in een klassieke positie 

waarbij de man zich lekker op zijn rug kan leggen terwijl zijn begeerlijk 

vrouwtje bovenaan het beste van zichzelf geeft. Wanneer haar poesje 

voldoende vochtig is, draait ze haar prachtige lichaam een kwartslag terwijl 

ze de penis diep in zich houdt. Vervolgens draait het vrouwtje opnieuw een 

kwartslag zodat ze met haar rug naar de man gericht is. Ze gaat steeds door 

met kwartslagen maken en zodra ze haar ritme te pakken heeft, kan ze 

steeds sneller en sneller gaan! Door dit exotische standje worden bij zowel de 

man als de vrouw alle delen optimaal gestimuleerd! Allerlei nieuwe sensaties 

zullen zich een weg banen door jullie naakte lichamen.  

Let op: Zorg ervoor dat de penis niet te ver naar achter buigt, want nieuwe 

sensaties kunnen al snel pijnlijke gevolgen krijgen!  

A. 
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WIST JE DAT… 
 

…Er op het galabal van Politica maar zes duvelglazen waren? 

…Finale bierpong spelen op het spectrumfestival, nefast is voor je geheugen? 

…Gratis cocktails dit ook zijn? 

…De verkiezing van Spectrum tot 7u ’s morgens duurde? 

…We daarna nog een pint zijn gaan pakken in de Zak? 

…Er zich verscheidene dichters in het praesidium hebben verstopt? 

…Deze zich dit jaar langzaam hebben geout?  

…Sommige mensen na vier jaar studeren, het nog lang niet beu zijn? 

…Deze mensen dan soms gekke ideeën krijgen?  

…Zij dan ingenieur, manager of doctorandus willen worden?  

…De opkomende scriptor een veel betere zeveraar is dan de huidige? 

…Hij dit over een paar pagina’s gaat bewijzen?  
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HET PRAESIDIUM 
 

Gorik heeft het reeds aangehaald in zijn tekstje. Iedereen heeft zijn eigen 

specifieke redenen om toe te treden tot het praesidium. Ik zal in de volgende 

paar zinnen die van mij uit de doeken doen.  

 

Vorig jaar, mijn derde jaar L.O. en bewegingswetenschappen, optie research 

en klimmen, een van de saaiste jaren van mijn leven. Nog nooit heb ik me zo 

verveeld in de lessen, nog nooit, en ik verveel me nochtans heel vaak in de 

lessen. Dit jaar was echter het allerergste. Buiten klimmen, leek er mij geen 

enkel vak te interesseren. Nu kan je de vraag stellen: Waarom heb je deze 

richting dan gekozen? Simpelweg omdat de rest mij nog veel minder 

interesseerde. Ik ben nogal een moeilijke op dat vlak. Geen uitgesproken 

interesses, geen uitgesproken niche, nogal moeilijk om daar dan in verder te 

gaan.. Soit, ik sleet mijn dagen al klimmend samen met Vincent De Bie in de 

Sportoase. We kwamen ’s middags aan, aten ons broodje op en bleven totdat 

onze armen niet meer konden of onze maag begon tegen te pruttelen. Zalig 

was dit, maar dit was dan ook het enige zalige aan heel dit jaar.  

 

Ik had nood aan iets nieuws, iets anders, een uitdaging.  

Het praesidium heeft mij voor dat jaar nooit echt geïnteresseerd. Dat was 

voor mij gewoon een bende mensen die 

in het begin van het jaar dingen kwamen 

roepen in de aula en mij zo uit mijn slaap 

hielden. Ik had geen idee wat het was, 

wat ze deden of waar ze voor stonden.  

Totdat een kortgewiekte blonde surfboy 

vanuit mijn vroeger klasje plots met mij 

begon te babbelen hierover. Deze blonde 

surfboy had eindelijk geluisterd naar de 

wijze raad van Maarten De Backer en 

kwam op als praeses, Gilles Schouppe.     
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U moet weten, een hart voor Apolloon, daar ben je niet mee geboren, dat 

groeit, maar eens je een hebt, zal het je nooit meer verlaten. Zo was dit ook 

bij Gilles. Vroeger een flamboyante, vogelvrije flierefluiter die de Zak niet vijf, 

maar vier keer op een jaar bezocht en voor de rest gewoon zijn eigen ding 

deed. “Apolloon? Dat zegt me iets ja, vaag.” Dit zou geen vreemde uitspraak 

geweest zijn voor hem. Dit alles veranderde, en veranderde snel. Het jaar bij 

Bonzaï heeft hem doen inzien dat hij meer kan betekenen voor Apolloon, 

maar vooral dat Apolloon veel meer voor hem betekent dan hij zelf had 

kunnen vermoeden. Dit brengt mij terug op het moment dat hij mij aansprak. 

Vol overtuiging vertelde hij over het praesidium, over de groep vrienden, 

over al de aparte karakters en over het feit dat Gorik ook in het praesidium 

avontuur stapte.  

 

U ziet, ik ben niet voor niets begonnen met 

een anekdote van hem boven te halen. Het 

feit dat Gorik ook toetrad tot het praesidium 

heeft mij doen nadenken. Gorik is iemand die 

zich graag amuseert, maar voornamelijk 

iemand die bekend staat om zijn enorme 

werklust. Hij legt een doel vast en doet er 

alles aan om dit doel te bereiken. Zelfs al is dit 

doel slechts een achterwaartse tuimeling of 

een buikomdraai aan de rekstok. Hij begint 

niet aan iets om er halverwege mee te 

stoppen, neen, hij begint aan iets en zorgt dat 

het af is, dat er niets meer op aan te merken 

valt.  

 

Het feit dat zo’n persoon in het praesidium stapte, schudde mijn beeld 

hiervan grondig door elkaar. Als je dan alles bij elkaar optelt: Gilles, die vol 

overtuiging aan het zagen was; Ikzelf, die dringend nood had aan een 

uitdaging; Gorik, mijn grote, serieuze berenvriend die in het praesidium stapt 
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en de functie van scriptor die nog open stond. Het kon bijna niet anders of 

het moest zo zijn. Ik wou de nieuwe scriptor worden, ik zou de nieuwe 

scriptor worden en ik ben nu nog steeds de scriptor van Apolloon.  

 

Ik heb me mijn keuze nooit beklaagd. Nog nooit was ik in een groep terecht 

gekomen die zo divers was, maar tegelijkertijd ook zo hecht. Een groep 

mensen met allemaal andere kwaliteiten, dan denk ik aan organisatorisch 

talent, communicatief talent, lyrisch talent. Ieder van ons heeft zijn eigen 

specifieke talenten, maar dat is ook wat ons als groep zo sterk maakte. 

Uiteraard waren er strubbelingen, maar waar niet? Het belangrijkste is dat je 

elkaar blijft respecteren, dat je er een pint op kan drinken en 

zeggen:”Godverdoeme, na zennek weer stoem gewest!”  

De volgende 

dag kom je 

elkaar dan 

tegen en kan 

je hem of haar 

weer recht in 

de ogen kijken. 

Een teken van 

vriendschap, 

maar vooral 

van wederzijds 

respect.  

 

Nu is het tijd ons aller fakkel door te geven aan een volgende groep 

overgemotiveerde mensen. Ik ben er zeker van dat zij het volgend jaar 

ongelofelijk goed gaan doen. Daarom wens ik hen bij deze alle geluk en 

voorspoed van de wereld toe en dat ze maar al te goed mogen beseffen, wat 

voor een belachelijk zalig jaar ze tegemoet gaan.  
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GEDICHT 
 

Zonder afscheid van een oude man 
 
Weet je het nog? 
Ik niet. 
Dat je mij zag 
En ik jou... Streng, oud 
Vader van mijn papa 
Wij leerden elkaar niet beter kennen over de jaren 
 
Slechts minder. 
 
Weet je het nog? 
Ik denk het wel. 
Dat jij mij niet meer zag. 
 
Je was kwaad, maar dat was je altijd wel een beetje 
 
Nu zie ik jou niet meer... Dat weet ik zeker 
En ben ik kwaad, maar dat was ik altijd wel een beetje. 
 
Je zag dat ik koppig was, ik zag dit ook bij jou. 
Jij blijft mijn opa 
Ik je kleinzoon. 
 
Want diep vanbinnen,  
was dat, wat ik en jij 
wou... 
 

 

Bernardo Cardeña Cutillas 

 

https://www.facebook.com/Bernardo.Cardena
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Naar aanleiding van de verkiezing schreef Guy een verslag van de kiesweek. 
Hieronder vindt u de beste stukjes. 
 
Zondag: Glow in the dark Td 
Voor zij die nog een helder licht in de duisternis waren, was er de Td. 
Geweldige inkleding en dikke beats van DJ Thirteen brachten iedereen in 
hogere sferen. Wie had gedacht dat god door de crisis zijn hemel naar een 
kelder zou verhuizen. Het was duidelijk dat god niet rustte, maar feestte op 
zondag. De stewardshifts zijn ook meer dan behoorlijk verlopen waarvan 
zeker de shift tussen 24u en 2u vermeld moet worden. De stewards hebben 
heldhaftig 3 gevechten gestopt, 4 mensen van de verstikkingsdood gered en 
voorkomen dat er glazen uit de hemel verdwenen. De avond verliep 
vlekkeloos met uitzondering van de motorische beperking die dronkenschap 
op eten uitoefent. Het feestje werd gestaakt rond 4 uur. De skydancers 
waren moe en de hemel leeg. Het enige minpuntje was dat de glow in the 
dark had mogen duren totdat de zon opkwam. 
 
Dinsdag: Spectrum Cantus 
De cantus verliep goed, we hadden wel last van een phantoom-probleem. Er 
leek niet genoeg plaats te zijn wat de nodige stress met zich meebracht, maar 
bij de start van de cantus kwam het wel uit. Er werden meerdere dranken 
aangeboden waarvan Palm de populairste was. Paco en Ghoos leidden de 
cantus in goede banen, hoewel het altijd zeer rumoerig bleef. Een klein, 
select gothicgroepje verstuurde de rust nog meer door, dansend en gekleed 
in het zwart, te laat binnen te komen. Ze beseffen niet dat deze verstoring 
eigenlijk een mooie representatie van de realiteit is. Op de cantus was 
iedereen gekleed volgens Spectrum’s idealen : een verscheidenheid aan 
kleuren en mensen. Plectrum was echter een zwarte vlek, een afwezigheid 
van kleur en verscheidenheid, maar om mijn objectiviteit niet te verliezen, 
moet ik toch zeggen dat Plectrum een eervolle vermelding verdient voor het 
actief cantussen, brengen van sfeer en veruit het luidste zingen. 
 
Guy Rens 
 

VERSLAG OPKOMEND SCRIPTOR 
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SPELLETJES PAGINA 
 

Woordzoeker 

Zoek de volgende woorden 

(verticaal, horizontaal, diagonaal, ondersteboven en achterstevoren)  

Afscheid  Dromen  Vandaag 

Nemen   Zijn   Is 

Bestaat   Bedrog   Geel 

Niet 

v a n d a a g r o o 

k e n a g o r d e b 

a l s a f i g u u e 

i s a a f n e m e n 

r i p f f s b o o e 

o k j e s e c h d t 

t e e n s c c h i n 

s o s t o r h h e a 

e l a i e z l e e n 

n a s t p e i r i i 

t o m a e t k j n d 

i k b g e e f i n a 

n e m o r d u p i n 

o r g o n o n i e t 
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Nonogram of Japanse puzzel 

Je hebt een rooster van vierkantjes, die ofwel zwart of met een X gemarkeerd 

moeten worden. Naast elke rij van het rooster wordt de lengte van het aantal 

zwarte opeenvolgende vierkantjes in die rij getoond. Boven elke kolom van 

het rooster wordt de lengte van het aantal opeenvolgende zwarte vierkantjes 

in die kolom getoond. Indien er twee cijfers staan, wil dit zeggen dat er een 

of meerdere spaties tussen de zwarte vakjes zijn. Jouw doel is om alle zwarte 

vierkantjes te vinden en in te kleuren. 

Easy bash! 
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Heavy bash! 
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Kleurplaat 

You know the drill! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

SLOTAKKOORD 
 

Ik ben uitgeschreven. Literair leeg.  

Er resten mij nu nog slechts twee dingen: Jullie bedanken voor het lezen van 

mijn laatste boekje en voor de positieve reacties die ik op mijn anderen heb 

gekregen, en uiteraard nog een laatste gedichtje uit mijn mouw schudden.  

Geniet ervan en veel succes de volgende weken!  

Ik stak, 

Mijn ziel en hart, 

In deze letters, 

Grijzig en zwart, 

Mijn tong, 

Mijn lippen, 

Het ik niet gebruikt, 

Ook niet mijn broek, 

Die nog naar,  

De Zak ruikt,  

Ik wil jullie bedanken, 

Voor al jullie hulp, 

Zelfs bij het dichtdoen, 

Van mijn gulp, 

Als ik nog eens, 

Zat geweest was, 

Of verstrooid, 

Maar dat gebeurde, 

Gelukkig nooit!  

    Veel groeten, 

     Uw scriptor 

      Jonathan  
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