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Beste iedereen  

Ik hoop dat u blij bent om mij weer te zien. Dat ik, met mijn prachtige, 

lichtblauwe kaft, je kan verleiden om mij open te doen, zodat je kan zien dat 

het niet alleen de verpakking is die telt, maar ook de inhoud.  

Ik sta weer vol met cartoons, loze verhalen en interessante weetjes, met 

andere woorden, voor ieder wat Wils. Geniet ervan! 

 

Met vrienden, 

De Fabertjeskrant 

Een glimlach,  

Waar ik niets tegen vermag. 

   

VOORWOORD 
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    November: 

                               Dinsdag 20 november:      - Volleybal onderonsje 

   - Lopersfeestje 

 Woensdag 21 november:  - Comedy night 2 

                          Donderdag 22 november:      - LokoMotion 

                                 Vrijdag 23 november:       - Ancien- en familie cantus 

                               Dinsdag 27 november:       - Sportactiviteit (meer info volgt) 

   - Cantus initiatie  

 December: 

  Woensdag 5 december: - Sintfeest 

   - Sint-TD 

                

 

 

 

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

Beste Apollooniërs, 
 
 
Het is ons wederom gelukt!  
Met onze schitterende overwinning van de 24-urenloop achter de rug, zijn 
we nu zeker dat het academiejaar goed is ingezet! Na de verschillende zalige 
avonden die we dit semester al beleefd hebben, de nieuwe 
vriendschapsbanden, die nu zeker en vast gesmeed zijn, zijn we klaar voor de 
volgende uitdaging! Namelijk het zelfde tempo aanhouden, dat we al weken 
weten te onderhouden! 
 
We weten het… niet zo’n gemakkelijke opdracht!  
Toch zien we dit zeker zitten! Waarom? 
Twee redenen: 
 
1. Omdat het kan! 
2. Omdat Turbo jullie daarbij zal helpen! 
 
We zijn immers nog steeds één studentenvereniging en zoals ze het in de 
verhalen van weleer al zo mooi zeiden: “Eén voor allen, en allen voor één!” 
 
Een evenement  dat er binnenkort zeker zit aan te komen, waar wij alvast op 
zitten te wachten, is de cantusinitiatie. Wil je wel eens weten waar het 
‘cantussen’ precies vandaan komt? Of wil je de verhalen kennen achter de 
verschillende liedjes die we zingen in Apolloon? Dan is dit zeker een 
evenement waar je bij moet zijn! Op deze cantus zal er naar goede gewoonte 
gezongen en gedronken worden. Toch zal het accent hier volledig anders dan 
anders liggen. Op deze cantus zal je immers meer dingen onthouden, dan 
vergeten! De plaatsen zijn hier enorm beperkt, dus wil je er bij zijn? Zorg dat 
je dan zeker tijdig je plaats reserveert!  
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Een andere cantus die ook in het verschiet ligt, is de alom bekende ancien- & 
familiecantus! Kan je thuis maar niet zwijgen over het concept cantus en kan 
je eigenlijk je ouders écht niet duidelijk maken wat we daar precies doen? 
Wel, breng ze dan toch gewoon eens mee? Op deze gezelligste cantus van 
het jaar zullen niet alleen oud-studenten welkom zijn om de nostalgie nog 
eens te laten primeren… Familie mag er ook bij zijn! Vertier verzekerd! 
 
Het is duidelijk! We hadden beloofd dat de Turbo in gang zou schieten dit 
jaar, uiteraard zijn wij mensen die zich aan ons woord houden! Het staat dan 
ook buiten kijf dat we dit doen! 
 
We verwachten jullie allen even talrijk aanwezig in de komende weken! 
Waarom? 
Willen jullie daar écht nog antwoord op? 
Omdat we van Apolloon zijn, Commilitones! 
Omdat het kan! 
 
Met Apolloonse groeten, 
 
Uw praeses & vice-praeses, 
Gilles & Nina 
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GILLES’ & ROB’S TIPS & TRICKS IN HOW TO SCORE CHICKS 
 

Slaagpercentage:        2,2% 

Aantrekking:        wanhopige vrouwen, vrouwen met veel medelijden 

Benodigdheden:                        Eén enkele roos                                    

Voorbereidingstijd:                              Geen!                       

Bummers:           Rozen hebben doorns! AUW!       

 

 

1. Breng één enkele roos mee 

naar je plaatselijke stamcafé, 

benader een vrouw, en vraag: 

“Heet jij Eline?”, wanneer ze haar 

hoofd schudt, herhaal je het proces 

voor elk ander potentieel doelwit. 

2. Na enkele rondes, zet je je neer en pruil je tot één van je doelwitten 

naar je toe komt en vraagt wat er mis is. Dat is het teken waarop jij 

antwoordt dat je denkt dat je ‘blind date’ je heeft laten staan. 

3. Na haar “Ooooooh…” en de halve knuffel, waarbij ze enorm oplet dat 

haar borsten je niet aanraken, begin je te klagen over hoe hard het 

tegenwoordig is om te daten… Zeker voor een miljonair. 

4. Slaap met haar. 
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FEEST 
                                            feest@apolloon.org 

Hey feesters! 
 
 
De tweede editie van de fabertjeskrant is er weer, wat betekent dat er weer 
een nieuwe update komt van de voorbije en komende activiteiten. 
 
13 november was het de massacantus der Heverleese kringen! In een 
gigantische tent met 800 brullende mensen werden liters bier én sangria 
weer zeer vlot binnen gekapt en terug naar buiten gespoten! Al waren we in 
de minderheid, Apolloon zullen ze zeker gehoord hebben!   
 
22 november is het weer LokoMotion, met 8 gratis vaten weliswaar!  
Apolloon deelt dit jaar de Montreal samen met LBK en Apollonia met als 
thema electro/DnB , met volgende artiesten:  
  
- Mass septum 
 - Tom Cruz 
 - Laston & Geo 
 - Baboon & Zairo  
 
Dus kom zeker eens langs, want met zo’n top namen zal het gegarandeerd 
een zalig feestje worden! 
 
Op de poster/facebookpagina vind je meer informatie over welke kringen in 
welke zaal zitten en welke muziekstijlen er gedraaid worden! 
 
23 november is het de ancien- en familiecantus. Het moment bij uitstek om 
je ouders, tantes, nonkels, broers en zussen eens kennis te laten maken met 
een typisch studentenevenement.  
Ze zullen het waarderen.   
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27 november  is er een cantusinitiatie in de sportzak. Voor alle cantus-
geïnteresseerden onder jullie, organiseren wij een informatieve cantus. Deze 
cantus wordt geleid door iemand die de codex zelf geschreven zou kunnen 
hebben. Hij zal, met behulp van zijn trekzak, ons nieuwe liedjes leren kennen, 
juiste melodieën aanleren, verhaal geven achter de codex, enzovoorts. Hét 
moment om je codexkennis uit te breiden! Een cantus blijft een cantus, dus 
aan bier geen gebrek, maar het zal eerder educatief zijn dan hersenstof-
afbrekend.  
 
5 december  is er na het sintfeest de sint-TD! Deze gaat door in the social 
club, boven de bar vista op de oude markt.  
Inkom: €2/€3 
Line up:  22-00u: DJ TJ 
   00-02u: DJ Avolonn 
   02-04u: DJ D-Rub 
   04-05u: DJ Gette 
 
19 december organiseren wij naar goede traditie de kerstmarkt van Apolloon! 
Zet dit alvast in je agenda, meer uitleg volgt nog in het volgende krantje! 
 
Jullie feestpraesides 
 
Ansofie, Bernd, Charlie en Lore  
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SPORT 
          sport@apolloon.org 

LIKE A SIR 

LIKE A LADY 

LIKE APOLLOON 

 

Waarschijnlijk zal deze slogan bij 

iedereen een belletje doen rinkelen, 

want jawel, Apolloon heeft dit jaar 

de 24-urenloop weeral gewonnen! 

Het was de zevende keer op rij dat 

Apolloon, VTK verslagen heeft. 

Proficiat daarvoor! Het was ook de 

tweede keer op rij dat VTK nooit 

voor heeft gestaan op ons! Dubbele 

proficiat aan heel Apolloon!  

We zijn jullie allemaal heel dankbaar dat jullie daar met zoveel stonden om 
Apolloon naar de overwinning te helpen! We willen nogmaals iedereen 
bedanken die mee is komen lopen, supporteren en/of shiften gedaan heeft. 
Apolloon heeft de overwinning allemaal aan jullie te danken.  
 
Om nog eens in de 24-urenloopsfeer te komen, organiseren we op 20 
november een lopersfeestje. Iedereen die zijn longen uit zijn lijf heeft 
gelopen is hier dus welkom! We zullen jullie die avond belonen met gratis 
bier, heel veel sfeer en leuke muziek. Alleen daarheen dus! :D 
 
Wij, als sportpraesides, organiseren natuurlijk niet alleen de 24-urenloop. We 
hebben dit semester nog een heel aanbod aan leuke sportevenementen! 
Zo hebben we op 20 november een volleybalavond. Iedereen die zin heeft 
om met een paar vrienden en vriendinnen gezellig te komen volleyballen, 
feel free to come! Het enige wat je moet doen, is je sportkaart meebrengen 
en tevoorschijn halen om 18u aan de KBC-sporthal. 

mailto:sport@apolloon.org
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Het is al half november, nog geen tijd om over je examens te piekeren, maar 
hoog tijd om na te denken over naar waar je wilt gaan skiën/boarden. Met 
Apolloon organiseren we een supermegabangelijke skireis naar Valmeinier. 
Deze zal maar een luttele 389 euro kosten!  
De skireis gaat door tijdens de lesvrije week van 01-02-2013 tot 10-02-2013!  
Inschrijven kan nog altijd op ons secretariaat! Snel zijn is echter de 
boodschap, want de plaatsen zijn beperkt! 
 
Sportieve groetjes & tot snel!  
 
Hanne & Ghoos  
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LBK-ApolloonTreinCantus 
 
Hey Apollooniërs,  
 
Zoals jullie al weten houden wij van cantussen, vandaar het volgende verhaal: 
 
Er waren eens 101 dalmatiërs die dinsdag 30 oktober hun pootjes strekten 
richting Gent, voor een veelbelovende Disneycantus op het boerenkot. 
Met lege magen kwamen de hondjes aan in een prachtige cantuszaal, 
inclusief beamer en pianist. Afgezien van het tekort aan codexliedjes en het 
overaanbod aan onbekende Disneyliedjes, besloten we toch om er een 
overgeslaagde avond van te maken!  
 
Ons voer kwam tijdens, pak hem 
beet, het vijfde liedje toe en 
nadat de kebab gestoken was, 
kon het feest beginnen! Vol 
overtuiging meezingen, elkaar 
toedrinken, gezamenlijke ad 
fundum,  
ad fundum eerbiediging, 
ad fundum vriendschap,  
ad fundum solidariteit, 
ad fundum respect,  
ad fundum..    
Afin, u snapt ons punt.  
Sfeer verzekerd!  
 
Na de tempus vervoegde LBK Leuven zich bij ons Apolloons gezelschap. Zij 
waren echter nog TE nuchter om te mogen cantussen. Vanaf toen had onze 
avond nog maar 1 doel: LBK zal zat naar buiten gaan, strontzat 
welteverstaan! De “LBK, Ik drink u toe’s” vlogen over tafel en nog geen half 
uur later stonden ze al samen met ons luidkeels mee te ‘zingen’.  
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Naar de Gentse gewoontes waren 
wij een beetje te luidruchtig, wat 
niet onbestraft bleef. Gilles werd 
hier dan ook terecht voor gestraft: 
“De walvis”, dit is een pintje 
leegdrinken uit iemand anders zijn 
mond. Dit natuurlijk twee maal, 
want allebei de walvissen hebben 
dorst.  
 
 
Om de laatste trein naar Leuven nog te halen hebben we de cantus vroeger 
verlaten. Als oude honden op het gemakje naar tram 4, die vanzelfsprekend 
vertrok voor onze neus. Er zat maar één ding op: als jonge puppy’s spurten 
naar de trein. Er werd net genoeg tijd ingecalculeerd (in hoeverre we nog 
konden incalculeren) om een aantal bakken bier te kopen. Het was namelijk 
tijd voor de volgende cantus, en wel op de trein, de LBK-APOLLOON-TREIN-
CANTUS genoemd.  
 
Codexliedjes werden nu WEL gezongen, en toedrinken werd zeker 
toegestaan. Twee stoere conducteurs kwamen de eerste minuut al binnen 
om te kijken of deze zatte honden toch vervoersbewijzen bij hadden. Kleine 
honden in een mand of kooi reizen gratis, maar dat gold niet voor ons, zo 
bleek. Gelukkig hadden we allemaal een ticketje voorzien.  
 
Zoals iedereen nu wel kan afleiden, was dit een meer dan geslaagde, epische 
avond! 
 
Wat hebben we nu geleerd van zo'n cantus in Gent  
1. Iedereen verkleed is echt zalig! 
2. Moshpitting tijdens ‘Die Lore’ is geweldig! 
3. Jupiler is lekker!  
4. Cantussen in de trein is minstens even episch als de lotto winnen! 
5. De weg naar de Gnorgl is te lastig na puntje 4.  
6. Deurklinken geven niet mee als je die in je buik krijgt. 
 
Ansofie, Bernd, Charlie, Cocqy, Ghoos, Gilles, Paco, Put, Sommer en Stijn 
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Zak Zak ZakZakZak ZakZakZakZak Zak Zak! 
               sportzak@apolloon.org 

Beste zakgangers!  

De weken zijn er weer doorgevlogen, evenals het bier!  

Samen met die weken en al die liters bier, zijn er ook vele feestjes 

gepasseerd, samen met legendarische avonden en zotte verhalen die nog 

generaties zullen worden doorverteld.  

Jonge schachten zullen met verbaasde blikken de verhalen aanhoren van een 

Zak die zo vol zat, dat men het volk moest stapelen. Dit allemaal in de hoop 

dat ze een Duveltje zouden kunnen bemachtigen aan de mythische prijs van  

1 euro. Of hoe de Zak stonk naar schachten, die deze avond geen schachten 

waren, maar moedige mannen en vrouwen die na een verschrikkelijke doop 

met opgeheven hoofd hun nieuwe titel van Apollooniër kwamen vieren in de 

charmantste fakbar van heel Leuven en de rest van de wereld.  

Of zullen zij de legende horen van de zeven schachten die hun moed 

bewezen door, zonder één woord van twijfel, de grootste drinkers van hun 

praesidium een hele nacht te volgen in het drinken van bier en nog meer 

verschrikkelijke alcoholische combinaties.  

Maar voor deze verhalen generaties ver gaan, zullen wij ze eerst herinneren! 

En wij hebben ook geleerd dat alles mogelijk is in onze geliefde fakbar: Er zijn 

mensen die capabel zijn om te sierduiken in de wasbak, er zijn mensen die zo 

verliefd zijn dat zij blijven doorzoenen om enkel gestopt te worden door een 

volle emmer water, er kan zo intensief genageld worden dat de hamer het 

begeeft!  
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Ik moet het niet vertellen, dat wij zakbazen al heel trots kunnen terugblikken 
en dat dit zonder jullie, de geweldige Apollooniërs, en andere fervente 
zakgangers, niet gelukt zou zijn. Want ‘De Sportzak’ is de plaats waar faculteit 
of club geen waarde heeft, daar zijn wij allen samen ‘de mannen en vrouwen 
van De Zak’. 
 
En denk nu niet dat het goede nieuws al voorbij is, neen zeker niet!  
Zo kunnen wij jullie meedelen dat er vanaf heden ook Palm beschikbaar is in 
De Zak, waardoor jullie kunnen genieten van een nog grotere variëteit aan 
gerstenat.  
 
Als kers op de taart is er nog een nieuwtje: binnenkort hebben wij een hoogst 
eigen DJ booth. Dit laat de mogelijkheid om vanaf nu zonder enig probleem 
Dj’s te ontvangen.  
 
Ken jij iemand die goed kan draaien? Wil je deze horen op een alweer 
legendarische party in ‘De Sportzak’? Stuur ons dan een mailtje via 
sportzak@apolloon.org, en dan regelen wij dat graag!  
 
Zo, bij deze ben ik voorlopig uitgepraat.  
Nu is het wachten op de volgende lading zotte verhalen, zwarte gaten en 
onvergetelijke herinneringen.  
 
Ik dank jullie allen voor jullie fantastische 
bijdrage aan de sfeer in onze fakbar.! 
 
Ik was Pieter “Pie” Verschueren, en namens alle 
zakbazen zeg ik : “Bedankt, en laat het ons NOG 
zotter maken. “ 
 
Tot Zaks! 
 
Het Zakteam  
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Lachen, tieren, brullen en traantjes wegpinken!  
That’s what comedynight @ the Zak is all about! 
En jawel hoor, we zijn weer terug voor een tweede editie na een geslaagde 
opkomst van vorige maand. 
 
We hebben ons laten steunen door een fantastische groep artiesten die jullie 
een hele avond zullen entertainen. Zoals de titel reeds deed vermoeden 
speelt het zicht weer af in onze trouwe Sportzak, waarbij er weer rijkelijk 
zware bieren zullen vloeien, maar ook smakelijke hapjes van de partij zullen 
zijn. 
 
De deuren gaan open om 20u, dus wees op tijd en de komieken zullen je niet 
kiezen als zwart schaap. Als je niet kunt wachten tot de 21ste, kan je al eens 
een kijkje nemen op het fb-evenement om de namen en filmpjes van de 
artiesten eens te bekijken. 
 
Dus, wie in is voor een lach of gewoon graag zijn avondmaal wilt verzamelen 
aan hapjes, u bent welkom! 

CULTUUR ORGANISEERT 



21 
 

 



22 
 

ONDERWIJS 
                       kine@apolloon.org 

                            lo@apolloon.org 

Liefste kindertjes van Apolloon,  
 
Zoals beloofd, nog enkele nuttige tips en tricks!  
 
• Zoals de meeste studenten al hebben gemerkt, zijn de eerste rustige 
weken voorbij. De proffen gaan nu full speed vooruit. Sommigen van jullie 
zullen al vlijtig achter de boeken zijn gekropen, anderen zullen nog steeds te 
vinden zijn op hun vaste plekje in ‘De Zak’ of een ander stamcafé. De ideale 
student combineert deze twee echter perfect! Hoe, vraag je dan? Planning 
natuurlijk! Heb je veel te doen? Plan je dag dan zodat je slechts 60% van je 
tijd hebt volgepland met lessen, hobby’s en studies. De andere 40% van de 
tijd is tijd die je dan, of nodig hebt wanneer er iets misgaat in je planning, of 
wanneer dat alles goed gaat je nog steeds met je vrienden een pintje kan 
gaan drinken. Studiebegeleiding adviseert vaak de 3x8 regel= 8u/dag les en 
studeren + 8u slapen + 8u ontspannen, eten en zelfverzorging 
Let op: Je examenschema plan je natuurlijk wel voor 100% vol! Een inhaaldag 
behoort uiteraard zeker tot de mogelijkheden. 
 
• Zoals een echte student betaamt, durven alle sportkotters wel eens 
een les missen. Gelukkig kan je nog altijd rekenen op je vrienden die wel 
notities hebben. Wacht echter niet te lang met notities kopiëren, zo breng je 
niet enkel jezelf, maar ook je vrienden in de problemen. 
 
• Sommige studenten hebben last van dyslexie, dyscalculie, ADHD,… 
Deze studenten hebben soms recht op extra faciliteiten zoals meer tijd 
tijdens examen, vergeet dit zeker niet na te kijken! 
 
Neem eens een kijkje op : 
https://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/studieadvies/studiebegel
eiding/index.html  
Hier vind je enkele nuttige tips over studieplanning en studiemethodes! 
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Zit je echt met de handen in het haar wanneer je aan 
een cursus wil beginnen? Ga misschien eens langs bij 
studieadvies. Zij helpen je om een goede methode te 
vinden voor het studeren. Ook bestaan er cursussen die 
je leren helpen omgaan met stress, time-management,… 
 
• Hoe schrijf ik een mail naar een prof?  
Proffen krijgen vaak mail van studenten. Wil je graag een 
antwoord zorg er dan voor dat je een mail correct verstuurd! Ten eerste, 
verstuur de mail met je KU Leuven adres, anders beland het misschien bij de 
spam. Ten tweede zorg dat je de prof juist aanspreekt: Beste professor 
…/geachte professor… . Zorg dat je taal verzorgd is: een prof spreek je best 
aan met u, dt-fouten zijn ook uit den boze. Stuur ook geen ellenlange mailen 
met uitleg aangezien proffen meestal niet al te veel tijd hebben om hun mails 
te lezen. Stel gewoon klaar en duidelijk je vraag. Zo heb je het meeste kans 
op antwoord. Wil je zeker zijn van een antwoord, vraag het dan misschien in 
de les! Face-to-face blijft de meeste effectieve manier van communicatie. 
Stuur echter niet voor kleine problemen al naar een professor, vraag eerst 
eens rond in je omgeving. Vaak hebben jaargenoten al een antwoord 
gekregen op dezelfde vraag! 
 
Oproep: 
 Sommige studenten drukken geen slides af voor ze naar de les komen. Dit 
kan soms lastig zijn bij het noteren omdat het daarna moeilijk kan zijn om 
terug te vinden welke notities bij welke slide horen. Je kan altijd aan een prof 
vragen dat hij/zij hun slides nummeren, indien die daar mee akkoord gaat zal 
het veel makkelijker zijn om te noteren 
 
Ergens problemen met cursussen, proffen, lessen,.... Aarzel niet om ons te 
contacteren! Wij staan klaar om jullie te helpen! 
 
Jullie onderwijven, 
 
Claudia en Femke 
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Meer info op onze 

website 

www.sagio.be of 

stuur vrijblijvend 

een mailtje naar 

info@sagio.be 

Geïnteresseerd?  

 
 
 

Neem dan  

zeker een kijkje op Sagio.be! 
Vanaf het tweede semester is Sagio.be ook actief binnen jullie faculteit! 
Bijlesgevers kunnen zich nu reeds registreren! 
Wat is het? Een non-profit vereniging door en voor studenten met tal van 
voordelen: 
 

  Een online IT-platform dat bijlesgevers en bijlesnemers efficiënt met 
elkaar in contact brengt en een flexibel verloop 
verzorgt. 

 Een zorgvuldige selectieprocedure voor onze 
bijlesgevers en tussentijdse evaluaties zodat 
onze kwaliteit gewaarborgd wordt. 

 Bijlesnemers en -gevers kunnen genieten 
van een correct prijsbeleid: bijles volgen 
voor slechts €23 per uur, terwijl men al 
bijles kan geven voor €18 per uur. 

 Onze gedetailleerde werking en prijsbeleid 
worden duidelijk gecommuniceerd naar onze 
bijlesnemers en zijn terug te vinden op onze website. 

Momenteel is Sagio.be reeds actief binnen wetenschappen, bio-ingenieur, 
burgerlijk ingenieur, economie, recht, farmacie, sociale wetenschappen en 
psychologie! 
 
Sagio.be is op zoek naar Sagio Ambassadeurs! Wou je altijd al eens 
meewerken aan een uniek studentenconcept, maar had je nooit de tijd? Als 
Sagio Ambassadeur kan je kennismaken met een diversiteit van functies: 
human resource, public relations,… Je scherpt je sociale skills aan, je leert 
nieuwe mensen kennen en bovendien is dit een mooie meerwaarde voor op 
je CV! Geïnteresseerd? Stuur vrijblijvend een mailtje naar hr@sagio.be! 

In je medestudenten een 

handje helpen en tegelijk 

een centje bijverdienen? 

In kwaliteitsvolle bijles aan 

een democratische prijs van 

slechts €23/ uur? 

mailto:info@sagio.be
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CURSUSDIENST 
              cursusdienst@apolloon.org 

Nog een goeie maand en het eerste semester zit er weer bijna op. Voor 
sommigen een moment om even terug te kijken op de epische feestjes in de 
Zak, de memorabele cantussen en hilarische comedy nights. Voor anderen is 
dit het moment om eens te kijken welke vakken ze dit jaar opgenomen 
hebben, welke cursussen ze nodig hebben en voor welke taken ze eigenlijk al 
weken bezig moesten zijn.  
 
Ben jij een van die mensen die plots beseffen dat ze toch eens iets voor 
school moeten doen? Geen probleem: speciaal voor deze mensen is de 
cursusdienst nog alle weken open.  
 
De gratis Red Bull is ondertussen op en sommigen cursussen waren ook even 
de deur uit. Wij bestellen ze uiteraard bij zodat iedereen toch tijdig alles tot 
zijn of haar beschikking heeft. Aan de bestelling voor de anatomische 
modellen en Polars wordt ook gewerkt.  
 
Tot slot verwijs ik nog even naar de website: www.apolloon.org/cursusdienst 
waarop je steeds onze openingsuren terug vindt. 
 
Tot binnenkort op de cudi! 
 
Stijn & Paco Paco   
 

 

 

     

 

                                                                                              “De effecten van Red Bull.”   
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HANDBOEK STUDENTENFYSIOLOGIE 
 

Koppijn, maagkrampen, duizeligheid, spierpijn 
en vooral geen hol zin om naar de les te gaan. 
Komt dit bekend voor? Wel, dan heb jij een 
kater!  
Inderdaad, het negatief plaatje van een 
avondje loeihard feesten. Nu is de vraag: is dit 
alles niet te minderen, zonder een drankje ‘ s 
nachts te laten staan? 
Natuurlijk wel! We kunnen de schade van een 
nachtje stappen, minimaliseren door, als echte 
wetenschappers, preventief te werk gaan.  
 
Gedurende de dag: 
 
We willen allemaal dat strak figuurtje behouden, maar pintjes staan dit toch 
wel stevig in de weg. Daarmee, schrap de koolhydraten gedurende de dag, 
want deze gaan aardig volgetankt worden gedurende de komende nacht in 
de vorm van vloeibare boterhammetjes. Dus, eet aardig wat groenten, vlees, 
zuivelproducten, maar laat je pasta’s en brood staan. Dit zorgt ervoor dat 
wanneer je drinkt, het bier meteen naar je spieren, in plaats van naar je pens, 
gaat en voor de jongens is dit handig, want dan lijk je meteen een stuk 
breder!  
 
De echte patsers onder ons, die hun 
zuurverdiende spiermassa willen 
behouden, zouden er goed aan doen 
Leucine te nemen voor het uitgaan. Dit 
leuk aminozuurtje zorgt ervoor dat de 
negatieve gevolgen van alcohol op RNA 
niveau teniet worden gedaan en je 
spieren gewoon op hun gemak kunnen 
doorgroeien. Aan te raden hoeveelheid: 
+/- 5gr.  
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Tijdens het uitgaan:  
 
Je hebt je voornemens genomen, je prachtig geschminkt, je haar gedaan en 
volgens anderen zie je er plots tien keer beter uit... En dit allemaal door 
enkele pintjes! Plots zie je daar, als jongen, een  prachtige 8/10 staan en deze 
wilt jou helemaal alleen voor de avond. Je moet dus gaan presteren... Je 
libido bouwt zich op, je lichaam maakt zich helemaal klaar voor de daad, 
alcohol zorgt ervoor dat je helemaal strak staat om aan de actie te beginnen, 
maar plots besluit alcohol net datgene uit te schakelen, wat je nodig hebt: je 
penis.... Jij baalt, je meisje baalt, maar gelukkig biedt de wetenschap hier een 
oplossing voor! Niet in de vorm van een blauw pilletje, neen, in de vorm van 
een watermeloen! Deze bolle vriend bevat net hetzelfde werkend 
bestanddeel als viagra: Arginine! Neem een goeie 150gr watermeloen, 30 
min voor de daad en je hebt alles wat je nodig hebt om te presteren: Water 
tegen de kater, suikers voor de uithouding en arginine voor de actie! 
 
The day after: 
 
Weet je nog dat ze zeiden dat je zoveel mogelijk water moest drinken na een 
kater? Guess what? That’s so 90’s. Wat gaan we er wel tegen doen: 
Suikerarme sportdranken! Vergelijk je nachtelijke activiteiten maar met 
topsport: je moet je vitaminen- en mineraalgehalten terug aanvullen.  
Dit kan je doen door isostar-poeder of aquarius op je nachttafel te zetten. 
Makkelijker is om samen met je liters water een multivitaminen en -
mineralen supplement te nemen om meer vocht vast te houden.  
Dag kater, hallo frisse ochtend! 
 
 Hopelijk heb je genoten van een het eerste deel van het handboek 
studentenfysiologie, het enige handboek waarin wetenschap echt nuttig is! 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Bernardo Cardeña Cutillas 
 
Heb je vragen of heb je zelf een idee voor een 
thema dat onderzocht moet worden. Mail dan naar 
cultuur@apolloon.org!   
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INTERNATIONAAL 
            Internationaal@apolloon.org 

Hi there, 
 
Previous month we learned how to meet someone in Finland. But there are 
still plenty of other countries in the world. Here are some conversation 
starters for your next visit to Germany. 
 
- You: Schlafen sie auf ihrem bauch? (Do you sleep on your belly ?) 
 He/she: Nein (no) 
 You: Darf ich dann schlafen? (Can I sleep on it then?) 
 
- Sorry, ich möchte dich nicht dumm anmachen, aber ich hätte nichts 
dagegen, wenn du es tust. (Sorry, I don’t want to hit on you, but I wouldn’t 
mind if you did.) 
 
- Ich bin so schlecht im Bett, das musst du erlebt haben! (I am so bad in 
bed, you need to experience it!) 
 
- Gutentag mein name ist … Ich spreche kein Deutsch, aber du bist 
wunderhübsch. (Hello my name is … I don’t speak German, but you’re 
beautiful.) 
 
If that all doesn’t work: For mich ein bier, bitte (give me some beer please) 
 
That’s it for now. This episode was dedicated to Felix, Henrike and Claudia, 
our German students from Apolloon. Say hi to them when you’re going to 
Germany and let them know if the conversation starters worked. Next month 
we’re going to la bella Italia. 
 
Your praeses international 
 
Pieter Put 
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SINTFEEST 

 
Hij komt, hij komt, 
de lieve goede Sint, 
mijn beste vriend, jouw beste vriend,  
de vriend van ieder kind. 
 
Mijn hartje klopt, 
mijn hartje klopt zo blij. 
Wat brengt hij jouw, wat brengt hij mij, 
wat brengt hij jouw en mij? 
Wie zoet was wafels. 
Wie stout was krijgt de roe. 
 
Zoals jullie allemaal al hoopten, zal de 
Sint ook dit jaar de FaBeR niet ongezien passeren. Dit jaar heeft de Sint 
echter iets speciaals in petto:  
hij heeft namelijk heerlijke Sintwafels meegenomen ten behoeve van het 
Sintfeest. 
 
Deze overheerlijke, goudbruin gezoete lekkernijen zullen door een aantal 
lieve derde bachers verkocht worden in jullie aula’s voor slechts 3,5 euro per 
5 wafels! 
 
Steun het Sintfeest en als dank belonen wij u met deze overheerlijke wafels. 
 
Kussen en Knuffels, 
 
Het Sintfeest-team  
 
 

 

 



30 
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EEN LANG KORTVERHAAL 
 

Het mysterie van de verloren voorwerpen 

Donderdag, twaalf uur ’s nachts, ergens op een geheime locatie. Agent 
Moeyersons kuiert rustig doorheen de basis. Zijn vrouw ligt nu op hem te 
wachten, smachtend, maar hij heeft de late. Uit frustratie bijt hij de nagels 
van zijn vingers, rukt de haren van zijn hoofd, schreeuwt zijn frustratie uit,  
zet zich in de zetel en drinkt rustig een pint. Hij neemt zijn pc ter schoot en 
begint te tokkelen. Geen laatste nieuws, bij het laatste nieuws, dus klikt hij 
verder naar het praatcafé van het moment: facebook. Drie ‘high priority’-
meldingen. Hij klikt en zijn gezicht vervormt zich in een bedenkelijke blik. De 
Z-files zijn verdwenen. De belangrijkste files van het hele bedrijf. Zijn kleur 
trekt langzaam weg uit zijn gezicht, naar zijn schoenen, die op de grond 
staan. Dit is een ramp! 
 
Gelukkig is hij de juiste man op de juiste plaats. Als iemand het kan oplossen, 
dan is hij het wel, maar niet alleen, neen, ook niet met de blindegeleidehond 
die volledig nutteloos bij hem staat te kwispelen. Hij neemt zijn draagbare 
telefoon en toetst de nummer van zijn trouwe handlanger in. Tien minuten 
later staat Boy Paco er ook.  Ze zijn tot de tanden bewapend om dit probleem 
aan te pakken: twintig blikjes red bull, vijf halfgesmolten snickers en de 
resten van agent Ghoos zijn avondeten van een week geleden. Een ritueel 
moeten ze nog volbrengen voor ze kunnen beginnen: de jonko-dans. Dit is 
een noodzakelijke stap in hun proces tot succes. Na alle Indiaanse goden vijf 
keer te hebben aanbeden, kunnen ze met een fris hoofd starten met zoeken 
naar oplossingen.  
 
De bazen zijn ondertussen ook op de hoogte gebracht. De directeur, die in 
zijn buitenverblijf genoot van het goede leven, nam bijna zijn privékruiwagen 
terug naar de basis, maar kon nog juist op tijd gerustgesteld worden. Boy 
Paco besliste om toch maar een Palmkar richting buitenverblijf te sturen, zo 
kan de directeur de zorgen van zich af drinken, opstaan met een kater en zich 
afvragen waarom het licht, niet donker is.  
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Nu alle voorbereidingen getroffen waren, konden ze beginnen aan de 
zoektocht. Ze zochten in alle donkere uithoeken van het internet en kwamen 
langs verschillende vlammende wallen, Trojaanse paarden en ijsberen, tot ze 
plots vonden wie verantwoordelijk was voor dit grote onheil.  
Het was de boosaardige mister Hole. Hij had een virus uitgevonden dat 
bestanden langzaam wegvreet. Gelukkig kwam er plots een roos konijn uit de 
lucht gekropen. Zoals we allen wel weten, een konijn is het meest wijze dier 
dat leeft op deze aardbol, op de mier na dan, maar mieren kunnen niet 
praten, dus die laten we buiten beschouwing. Het wijze konijn kwam met het 
geweldige idee om die oude knar van een pc gewoon de deur uit te gooien. 
Zou dit het probleem oplossen? Nee, waarschijnlijk niet, maar het zou wel 
opluchten. Een pc weggooien geeft een kick, weet u, net zo’n kick als denken 
dat je de perfecte pint hebt getapt, maar toch nog zeven adjes moeten doen 
omdat je de afschuimer hebt laten vallen. Een geweldige kick. 
 
De bestanden zijn ondertussen terecht. Een of andere slimmerik had een 
back-up genomen en deze op een usb stick gezet. Mister Hole werd 
getraceerd en heimelijk uitgenodigd voor een drankje op de basis. Onwetend 
kwam hij langs, niet bewust van wat hem te wachten zou staan. Na een hoop 
pinten en “Het is tijd!” te hebben geroepen, trok Mister Hole zijn kleren uit. 
Dit was de moment waarop ze allen hadden gewacht. De moment, voor hun 
wraak! Ze haalden een bad limoen, ja limoen, geen zwavelzuur, limoen, 
tevoorschijn en dompelden hem onder, in een bad limoen, ja limoen! Hierna 
wachten ze, net zolang hij in zwavelzuur opgelost zou zijn en er nu dus een 
verrimpelde huid aan zou overhouden. Zijn kleren waren ondertussen 
opgebrand in de houtkorf buiten, dus moest hij, alleen, zonder zijn ego, dat 
wel was opgelost in de zuuroplossing, en de vuurkorf, vol schaamte 
vertrekken.  
 
Opgeruimd staat netjes.  
 
Jonathan 
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WIST JE DATJES 
 

Er rond de heilige Nicolaas veel meer 

legenden bestaan dan het verhaal van de drie 

knapen in het pekelvat die hij terug tot leven 

wekte? 

Je in Finland niet op giraffen mag jagen? 

Er ongeveer zes miljoen vlekjes werden 

getekend in de Disneyfilm de 101 dalmatiers? 

Je dikker wordt van slaapgebrek?  

Mensen die jongleren, grotere hersenen 

hebben? 

De Turritopsis nutricula in theorie onsterfelijk is? 

Er niet één normaal Nederlands woord rijmt op het woord "twaalf"? 

Het in Michigan verboden is om een krokodil vast te binden aan een 

brandkraan? 

Net zoals de vingerafdruk, ook de tongafdruk bij ieder mens uniek is? 

Als je je rechteroog sluit, je nooit over je rechterschouder kan kijken? 

 

 

 

 

Ain’t that 

someting?! 
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SPELLETJES PAGINA 
 

Woordzoeker 

Zoek de volgende woorden 

(verticaal, horizontaal, diagonaal, ondersteboven en achterstevoren) 

Turbo     Smurf  

Gewonnen    Voltaren  

Zeven     Handbal 

Sint     Opjeneus  

Feest     Coolpack 

Cadeau     Party  

f r u m s i l o t o 

o o i e n a p a p a 

u e n t b j s i n t 

t s e d e n t a i t 

e g n n n a u t s i 

n a e b e e r e n s 

h u o w v y e o a c 

s c h o o f t a p o 

h a u b l n a r o o 

o d i o t a n a a l 

p e r e a k i e r p 

l a o b r u t e n a 

u u r o e l r w o c 

z e v e n a l e o k 
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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! 

 2 7 
2 

8 
7 

2 
7 

2 
2 

8 
2 

12 
3 

9 
5 

2 
2 
2 
2 

2 
3 
10 
2 

4 
16 

2 
1 
1 
3 

1 
1 
1 

3 
3 

3               

5               

2-1               

2-1               

5               

4               

2-3-2               

2-3-2               

2-3-4               

2-2-2-1               

2-2-2-1               

2-2-2-1               

6-4               

4-2-1               

2-1               

2-1               

6-5               

6-4               

2-2-2               

2-2-2               

2-2-2               

2-4               

2-2               
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Het einde van een Fabertjeskrantje.  

Altijd een spijtige gebeurtenis, maar niet getreurd!  

Volgende maand ligt er alweer een nieuw krantje op jullie te wachten.   

Eindigen doen we naar goede gewoonte met een gedichtje. 

Verveling 

Een zwaar hoofd 

Een traag tikkende klok 

Een pen die niet meer schrijven wil 

Een paar ogen ongeduldig wachtend om toe te vallen 

Een mond die wanhopig snakt naar water 

Een leerkracht met veel getater 

Je hebt het nodig,  

voor later. 

  

Uw scriptor, 

 

Jonathan 

 

 

SLOTWOORD 
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