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Welkomstwoordje 

Met oneindig veel dromen, een volle emmer verwachtingen en een 

nog grotere hoeveelheid kriebels in de buik beginnen we eraan.  

Beginnen we eraan? We beginnen eraan! Ons eerste Faberkrantje 

van dit jaar is een feit!  

Maak verder in dit boekje kennis met de leden van het praesidium, 

die dit jaar voor jullie klaar zullen staan. Ontdek ons vriendenboekje, 

met enkele mensen die helpen alles op de faculteit  draaiende te 

houden. En speel de vele spelletjes op de volgende bladzijden.  

Maar voor je de bladzijde om draait, willen we je eerst en vooral 

graag verwelkomen op de faculteit! Of je nu al jaren ervaring hebt 

met het studentenleven, of je net je eerste stappen in die richting 

hebt gezet: we wensen je een heel succesvol jaar toe! 

Er zullen dit jaar vijf Faberkrantjes verschijnen. Stel dat je dit krantje 

niet kunt bemachtigen in de les, maar toch graag wilt lezen:  stuur 

gerust een mailtje naar redactieapolloon@gmail.com of neem een 

kijkje op de website waar de Faberkrantjes ook zullen op  

verschijnen.   

Veel leesplezier,  

Jullie scriptor 

 

 

 

Heb je een creatieve geest en heb je zelf zin om iets in een volgende 

editie van het Faberkrantje te schrijven?  

Ken jij leuke anekdotes?  

Nam je ludieke foto’s van een evenement of van Apolloniërs?  

Aarzel niet om het op te sturen of contact op te nemen!   

Mijn e-mail: scriptor@apolloon.org  

 



Hey oude en nieuwe sportkotters, 
 

Welkom allen in wat belooft een schitterend studeer-, feest- en sportjaar te 

worden. 
Na een lange (of voor sommigen korte) vakantie staan er weer ongelooflijk 

spannende en memorabele momenten op de planning voor jullie. 
 

Ook dit jaar voorziet Apolloon in jullie belangrijkste noden, om iedereen door 

een soms zwaar jaar te loodsen. Dit door het voorzien van cursussen en ander 

studiemateriaal in onze cursusdienst/secretariaat en door al onze studenten 

te vertegenwoordigen op vergaderingen met proffen e.d. 
 

Daarnaast zullen wij weer geweldige evenementen voor jullie op touw zetten, zo 

voorzien wij TD’s, cantussen, sportevenementen, culturele activiteiten en nog 
veel meer. Verder zal elke week de Sportzak zijn deuren openen van zondag tot 

donderdagavond. 
 

Het nieuwe praesidium, genaamd Flame heeft de fakkel van Helix overgenomen 

om jullie studentenleven gewoonweg veel mooier te maken dan het ook zou 

kunnen zijn! 
 

Jullie Praeses en Vice-Praeses 

 

Peter & Sander 

 



internationaal 

3 oktober Openingsreceptie 

4 oktober Cantus 

5 oktober Studentenwelkom 

6 oktober TD 

12 oktober Doop 

10-14 oktober 2de handsboekenverkoop 

18 oktober  initiatiecantus 

25 -26 oktober 24-urenloop 

31 oktober  Halloweencantus 

16 november massacantus 

21 —25 november  Cantusweek 

Wist je dat? TD staat voor thée dansant, een dansfeest waar 

oorspronkelijk thee werd gedronken. (Uit ervaring kan ik je 

zeggen: ga hier niet op zoek naar thee, tegenwoordig serveert 

men vooral frisdranken en bier.)  

 



 

Dag vlammende vriendjes van Apolloon! 

 

Mijn naam is Pieter-Jan (maar ik luister ook naar PJ, op z'n Vlaams én op z'n 

Engels) en ik ben verantwoordelijk voor het luikje onderwijs LO&BW samen 

met Bram. Ik ben de blonde, hij de zwarte. Dus als je ‘Jommeke en Filiberke‘ 

wil zeggen, dat kan allemaal! Al klinkt ‘James Bond en Batman’ wel stoerder. 

Een ding staat sowieso vast, problemen oplossen, dat gaan wij voor/samen 

met jullie doen. Alles kan en moet beter, ook het onderwijs in het sportkot! 

(We benaderen wel al de perfectie, kijk maar eens naar de huidige  

praesidiumleden.) Ikzelf zit ondertussen in de derde fase, dus kan ik zeker 

meespreken over die eerste danslessen van Coene, die dikke cursus van  

biologie of de speciale lessen van Boen. Ik heb de ervaring en (hopelijk toch 

al) nodige kennis om jullie (verder) te helpen. Ik ben een geboren en getogen 

Leuvenaar dus ook deze awesome stad ken ik blindelings. Voor de rest kan je 

me samenvatten in de volgende keywords: zwemmen, GoPro, pet, Réunion, 

pizza, palmbomenpret, slackline, trampoline, GoT. Mocht je je plots vervelen en 

je wilt wat tijd doden, vraag maar achter het verhaal achter elk van deze 

woorden! I see you when I see you! 

PJ  

Hey Apolloon! 

 

Dit jaar staat er een geweldig Onderwijsteam van maar liefst 4 man 

voor jullie klaar! Of beter: 2 mannen en 2 vrouwen. Samen met de 

geweldige Alexandra ga ik dit jaar mijn best doen om de toekomsti-

ge kinés onder jullie te helpen. Ik loop ondertussen zelf al 3 jaar rond 

op het Sportkot, dus de ouderejaars zouden mij toch al eens gezien 

moeten hebben ;-) Voor de eerstejaars: dat komt nog wel, vroeg of 

laat kom ik eens ‘mijnen uitleg’ doen vooraan in jullie aula. En ook ik 

zal afsluiten met een paar keywords over mezelf: dansen, haarkleur, 

bio-ingenieur, a l’aise ket, koffie, OITNB, pediatrie. Tot snel! 

 

Paulien 



Gegroet 

 

Ik ben Bram, maar af en toe zal je de naam ‘Marco’ horen vallen. Ik 

zit mee in het onderwijsteam van Apolloon voor de LO&BW’ers. Wat 

betekent dat? Wel, samen met PJ, de andere StuVer (een fancy  

afkorting van een fancy naam: studentenvertegenwoordiger) zal ik 

zorgen dat als er grote problemen zijn in de opleiding die zo snel en 

zo goed mogelijk worden opgelost. Als je vragen hebt, mag je me 

die altijd stellen als je me ziet. Welke keywords mij beschrijven?  

Wel, daar moet je zelf maar achter komen… 

 

Bram  
Lieve vrienden van Apolloon, 

Eindelijk is het weer zover. Het academiejaar 
gaat van start: zotte feestjes, zatte cantussen, 
en ja, ook vervelende cursussen (en proffen) 
staan voor de deur. Om jullie bij dat laatste te 
helpen, staan Paulien en ik voor jullie klaar. 
Je kan bij ons terecht voor alle onderwijs-
gerelateerde vragen, maar voor een gewone 
babbel zijn wij ook wel altijd te vinden ;)  
Samen met PJ en Marco (onze mannen van 
LO&BW) zijn wij dit jaar jullie onderwijs-
team! Ik ben de laatste 2 jaar  
jaarverantwoordelijke geweest en weet 
(hopelijk) wel hoe je een probleem aanpakt, 
kom maar op dus! See you later vlammetjes! 
Oh ja: zwemmen, kine, VTK (oepsie), lekker 

eten, en nog eens zwemmen 
Alex 



Op het schema hierboven hebben we geprobeerd om op een  

overzichtelijke manier weer te geven waar je als student met je  

problemen naar toe kan en hoe de structuur van Onderwijs er aan de 

KUL uitziet. Maar omdat schema’s toch niet altijd even duidelijk zijn 

als we zouden willen, geven we er toch nog een beetje uitleg bij ;-) 



 
Het begint allemaal bij jou, de student. Als student kan je altijd bij je jaar-
verantwoordelijke(n) terecht, vooral dan als er problemen zijn met 
uurroosters, assistenten etc. Zij spelen dit dan door naar de WOA; 
Werkgroep Onderwijs Apolloon. Dit is een open onderwijsvergadering 
waarop punten voor de POC en de StuRa besproken worden. Ze is 
open, wat betekent dat je als student van FaBeR ook altijd welkom bent 
om rechtstreeks naar de WOA te gaan (graag zelfs!). De praesessen 
Onderwijs (Alexandra, Bram, Pieter-Jan en Paulien in 2016-2017)  
bepalen wat er op zo’n WOA wordt besproken en leiden de  
vergaderingen. Wat er hierop beslist wordt, kan dan 2 kanten opgaan. 
 
Op facultair niveau vind je de POC; permanente onderwijscommissie. 
Dit zijn vergaderingen die per opleiding worden gehouden, dus 1 voor 
kiné en 1 voor LO. In een POC zetelen de programmadirecteur 
(respectievelijk F. Staes en M. Thomis, voor 2016-2017), proffen,  
assistenten, administratief personeel en studenten, namelijk jaarverant-
woordelijken en de praessesen Onderwijs. Nog een stapje verder dan 
de POC, is het Faculteitsbestuur. Hierin komt alles van beide opleidin-
gen samen. 
We konden ook nog een 2e kant op en dat is die naar de StuRa;  
studentenraad van de K.U.Leuven. Hierop worden alle onderwerpen  
besproken die belangrijk zijn op universitair niveau. Ze bestaat volledig 
uit studenten, verkozen studentvertegenwoordigers per kring. We  
kunnen nog verder en dat is de K.U.Leuven zelf. Zo zie je maar, als  
student raken we zelfs tot op de hoogste niveaus! 
 
De laatste stap is die terug naar de studenten. Jullie zijn als het ware 
het begin en einde van deze cirkel. Want het is natuurlijk alleen maar 
eerlijk dat jullie uiteindelijk weten wat er allemaal voor en door studenten 
wordt beslist. 
Zo, hopelijk is het nu kristalhelder voor jullie! Toch nog niet helemaal 
mee, maar wel geïnteresseerd? Feel free om één van ons aan te  
spreken en wij geven je met veel plezier meer uitleg :D (Opgelet, een-
maal wij over Onderwijs beginnen te praten, zijn we meestal niet meer 
te stoppen).  



Beste Sportkotters 
 
Je weet het of je weet het niet, maar in het verre onverstaanbare 
West-Vlaanderen bestaat er zoiets als KU Leuven Campus  
Brugge. Een kleine maar toch wel schattige kine campus, het 
kleine broertje van het sportkot hoe we hen graag noemen. In  
deze campus studeren ongeveer 150 studenten aan hun 1e en 
2e bachelor Revaki. Na die 2 jaar maken ze de overstap richting 
Leuven. 
 
Deze campus is niet onbelangrijk! Ook zij hebben recht op  
inspraak in de WOA en FOLK. Ze beschikken daar ook over een 
POC. Zelfs een 6 urenloop bestaat daar, ze kunnen maar wat 
trainen hé. 
 
Voorlopig zijn deze 2 jaren gelokaliseerd in het gebouw van  
Hogeschool Vives (assoc. KUL) maar niet voor lang. Daar 150km 
westelijk hebben ze grote plannen! Volgend academiejaar (17-18) 
openen ze er een volledig nieuw gebouw waar ze zich zullen  
settelen met de industrieel ingenieurs die nu nog in Oostende  
zitten. 
 
Met zoveel aan de hand in die wondermooie stad moest er ook 
een deftige vertegenwoordiging komen van de studenten daar. 
Naast het contact met de jaarverantwoordelijken op hun campus 
zelf is er dit jaar een nieuwe functie. Die zal zorgen voor de vlotte 
communicatie en organisatie voor verschillende activiteiten en 
vergaderingen in Leuven waar Campus Brugge ook inspraak in 
heeft. 
 
Campus Brugge you’re 
not walking alone ;-) 
 
Bart Vandaele 
Praeses Brugge 

Brugge 



Het sportjaar is, net als alle andere jaren, goed ingezet met onze Peter-en 
Meternamiddag. Na een dag vol spelletjes zijn er al echte LO en Kiné 
vriendschappen gesmeed die de basis vormen van een top academiejaar. 
We sloten deze dag dan ook af met een kleine traditie, nl. de sloot aan  
Alma 3 overspringen. Elke sportkotter die genoeg moed had dit te doen, 
werd beloond met een luidkeels geroep en een draverend applaus.  
Enkelen ook met schoenen vol modder en een natte broek. 
 
24 urenloop 
 
Het eerstvolgende evenement is als rasechte sportkotter misschien (nee, 
zeker weten) het belangrijkste van het hele jaar. In minder dan een maand 
zal de 24 URENLOOP weer doorgaan op ons geliefde sportkot. De  
overwinning die we vorig jaar behaalden is ons allen nog steeds bijgeble-
ven. En ook dit jaar gaan we er alles aan doen om VTK, onze aardsrivaal, 
weer te verslaan. Kom zeker lopen en supporteren op dit zenuwslopend 
spektakel dat elk Apolloonhart harder doet slaan. 
 
IFB 
 
Ben jij ook een echt competitiebeest en wil je de kleuren van Apolloon  
vertegenwoordigen in je sport? Dan is IFB de beste manier om dit te doen. 
Je speelt het hele jaar door tegen andere studentenkringen in verschillende 
sporten, nl. basketbal, volleybal en zaal- en veldvoetbal. Op het einde van 
het jaar worden de finales van de beste kringen georganiseerd en hopelijk 
kan Apolloon ook dit jaar met een aantal (of alle) overwinning lopen! 
 
Heb je nog vragen omtrent sport, dan mag je ons altijd een berichtje sturen 
via al die sociale media van tegenwoordig! 
 
KUSJES SPORT 
 
Brakke, Fire en Jojo  



Zak  

De Sportzak, een plaats waar jong en jonger bij elkaar komen om samen te 

genieten van het goudgele gerstenat of andere geestverruimende dranken, waar 

menig man of vrouw zich kan wagen aan een uitdaging in de vorm van drank of 

een spelletje darts en waar zowel vriendschappen als liefdessprookjes ontstaan 

rond het heldere licht van de kickertafel. 

 
Waar naar uitkijken?  

Het jaar is natuurlijk begonnen met een spetterende opening waar men binnen 

20 jaar nog over spreekt! Daarnaast zijn er doorheen heel het eerste semester 

‘battles’ gepland tussen verschillende groepen. Zo is er de interjarenzuip maar 

ook de provinciezuip of de sportenzuip. Check hiervoor zeker de kalender en 

drink je team naar eeuwige roem! Bij elke eerste plaats zijn er prijzen te winnen.  

Dit jaar geven wij, vanuit de Sportzak, gesponsord door ABInbev, ook een tap-

perscursus. Dus indien jij vind dat je tapskills nog kunnen worden bij geschaafd 

of gewoon gecree erd, schrijf je dan zeker in!   

Naar het einde van het eerste semester hebben wij ook horen vallen dat de enige 

echte goedheilige man bij ons zou langskomen maar hierover bestaat nog geen 

zekerheid.  

Een zekere aanrader is ons - en laat ons eerlijk zijn, we weten het allemaal-  

overwinningsfeestje na de 24u loop! Denk je dat de zak gesloten blijft indien we 

alsnog tegen een zeer onwaarschijnlijke nederlaag aanlopen? Weer fout! Zelfs 

dan laten we zien dat we dan misschien niet de beste lopers zijn maar wel de 

beste sfeermakers!  

 
Hoe kan je ons bereiken?  

Ben je zelf wel eens benieuwd hoe het er aan de andere kant van de toog uitziet? 

Zelfs dit kan in de zak! Geef je op in de medewerkersgroep en stuur een berichtje 

naar onze fb pagina en we zetten je met plezier op de lijst om eens te komen  

tappen. Wilt dit zeggen dat je daar vanaf dan elke week moet staan? Nee,  

natuurlijk niet. Zelfs 1 keer tappen op een heel jaar kan!  

Heb je nog andere vragen, ben je iets kwijt geraakt in de zak of wil je gewoon  

weten hoe het met ons gaat? Stuur dan een mailtje naar sportzak@apolloon.org 

en wij beantwoorden al je vragen! 

 
Goudgele zoenen en plakkerige smakkerds, 

Het Zakteam 

Twannie Moneymaker Antonissen 

Yentl Kanon Koopmans  

Dennis Dubbel D Haesen  

Meul Mullekes Meuldermans  



ZAKGEBODEN 

Bovenal bemin de Zak  

Plas en kots op het gemak  

De Zakbazen zult gij eren  

Gij zult ze daags een pint trakteren  

Doe niet wat onkuisheid is  

Of gij zult rap weten hoe nat een pintje is  

Vechten zult gij hier niet doen  

Het sportkot heeft nog iets fatsoen  

Tot slot een goede raad: 

De Zak blijft open tot ’s morgens laat 

 

 



Preases BDR: 

De meeste hebben hier waarschijnlijk nog niet van gehoord. BDR staat voor 

’bedrijvenrelaties’ en houdt in dat ik het contactpunt met bedrijven zal vormen. 

Ik zorg er voor dat bedrijven weten wat het geweldige Apolloon inhoudt.  

Wanneer de bedrijven geïnteresseerd zijn (en wie is er nu niet geïnteresseerd in 

Apolloon ;) ) kunnen ze ons sponseren. Zo hebben we meer geld om leuke  

dingen te organiseren en kunnen jullie al kennis maken met bedrijven in onze 

sector. Je zal niet zo veel zien van 

wat ik doe, omdat ik achter de 

schermen werk, maar ik zal wel  

geregeld aanwezig zijn in de zak. 

Groetjes,  

Jelle 

Ik ben jullie quaestor voor volgend jaar! Quaestor is eigenlijk gewoon een  
moeilijkere naam voor financieel verantwoordelijke. Ik zorg er dus voor dat 
Apolloon zijn geld nuttig besteedt zodat iedereen kan genieten van zijn  
studentenleven!  

Jasper  

(ook wel bekend als Diëgo) 



Hey international students! 

 

Welcome to Apolloon, i’m Klajd and i’m your contactperson for the rest of 

the year/semester. Most of you met me at the studentfair. We did some nice 

evening activities like the international dinner, and the pubcrawl where you 

showed me that Erasmus students have some epic dansmoves. We even had 

an international dans battle. New friendships are already formed and I hope 

they will keep growing. I’m going to organize a lot of nice activities like 

pubcrawls, international cantussen but also chill nights like movie-nights. 

Don’t forget that Apolloon has a lot of events too! Join them if you can to 

meet more people with the same Apolloon spirit and make your adventure in 

Belgium even better! We already have a great group so don’t hesitate to 

bring new international students to our group and let them have a taste of 

the fun we have!  

 

I’m here the whole year for all your problems and complaints so don’t  

hesitate to contact me. You can find my contactinfo in the international 

group! See you soon in our own pub the Sportzak! 

 

Greetings  

Klajd Kasemi 


