
Een spelletje: kun jij deze uitspraken met het 

juiste praesidiumlid verbinden?  

1. De persoon die gedoopt is in de onderbroek van de praeses.  

2. De persoon die het luidste snurkt 

3. De persoon die een pro is met een camera 

4. De persoon die houdt van opruimen 

5. De persoon die ongetwijfeld de grootste fan-girl van de praeses is  

6. De persoon die drie kippen bij heeft sinds de kiesweek 

7. De persoon die overal zijn longboard mee neemt 

8. De persoon die samen is met een VTK-lid 

9. De persoon die het vaakste ‘zalle’ zegt  

10. De persoon die haar haar al eens blauw geverfd heeft.  

 

A)Bram (onderwijs) 

B)Alexandra (onderwijs) 

C)Félice (Cudi) 

D)Bart (Brugge) 

E)Karlijn (Feest)  

F)Line (Cudi) 

G)Joris (Feest) 

H)Bram (Sport)  

I)Paulien (onderwijs) 

J)Lien (logistiek) 

 

 

ANTWOORD: 1c, 2d, 3a, 4j, 5f, 6e, 7g, 8b, 9h, 10i 



Tegenwoordig kent iedereen onze site onder de term ‘sportkot’. Hiermee bedoelt men 

uiteraard de plaats waar onze faculteit zich vooral bevindt; namelijk in het park van Aren-

berg. Hier volgt de geschiedenis van het sportkot in een notendop. Het begon allemaal in 

1937. Dit is vrij recent, want in vergelijking met andere faculteiten aan de KULeuven is 

de FaBeR een van de jongsten. In het interbellum kwam steeds meer belangstelling voor 

lichamelijke opvoeding. De Leuvense medicus/fysioloog Pierre-Paul De Nayer en de 

toenmalige rector Paulin Ladeuze richtten zo de nieuwe faculteit in. Aanvankelijk werd 

alleen lichamelijke opvoeding gedoceerd. Pas later, in 1968-69 werd ook kinesitherapie 

een opleiding op zich binnen de faculteit. Een volgende verandering was de splitsing in 

een Nederlandstalige en Franstalige opleiding, waarbij de Franstaligen naar Louvain-la-

neuve verhuisden. Pas vanaf 1976-77 was de opleiding lichamelijke opvoeding ook toe-

gankelijk voor meisjes.  

In 1940 werd het gymnasium gebouwd, het eerste gebouw voor de nieuwe opleiding. 

Vervolgens werd in 1969 Gebouw De Nayer opgericht, vernoemd naar een van de  

stichters van de opleiding. Tenslotte werkte men tot 1993 aan de KBC sporthal. Deze 

gebouwen  en de campus op Arenberg worden meestal gelinkt aan de opleidingen aan 

de FaBeR en benoemd onder de term ‘sportkot’. Aangezien het zonde zou zijn om niet 

alles van Leuven eens te zien, ben ik uiteraard ook blij dat we af en toe mogen genie-

ten van eens een les in gasthuisberg of de mooie Leuvense binnenstad. 

 



Voor zij die nog steeds zouden verdwalen, heb je hier een 

handig kaartje van de site:   



Een raadseltje: het zijn kleine boekjes waarin je in het lager al 

je klasgenootjes  iets  over hen zelf liet schrijven: naam,  

hobby’s, verjaardag,… Exact! Ik heb het over vriendenboekjes!  

Dit jaar hebben wij een exclusief vriendenboekje aangelegd. 

De volgende mensen helpen te zorgen dat alles op de  

faculteit verloopt zoals het zou moeten. Ongetwijfeld zul je  

deze mensen ook wel eens tegen komen op het sportkot. De 

portiers van Gebouw De Nayer en Dirk Jonckers (medewerker 

aan de FaBeR, die helpt alles in goede banen te leiden) vulden 

ons vriendenboekje in op de volgende pagina’s.  

• Rik torfs  

 

•Peter Vanhelden 

  

• Christhope Delecluse  

 

 

 

Rector• 

 

Decaan• 

 

Praeses Apolloon• 

(verbind de omschrijvingen met de foto’s) 



Naam: Dirk Jonkers 

Woonplaats: Tielt-Winge 

Ik ben jarig op: 29 december 1964 

Hobby’s:  voetbal 

Lekkerste eten: friet-mosselen 

Lievelingsdier: poes 

 

Favoriete muziek: disco 

Ik hou niet van: oorlog 

Dit doe ik op het sportkot: alles in goede banen (leiden) en   

               (lijden) 

Dit is het gekste wat ik ooit op het sportkot beleefd heb:  

 

Mijn wensen voor dit schooljaar:  

Samenwerken met een goed Apolloon team  

Wat een nest is voor een vogel en een web voor een spin is 

vriendschap voor de mens (William Blake) 

Plaats hier een foto van jezelf 



Naam: Rudy 

Woonplaats: Leuven 

Ik ben jarig op: 27/03 

Hobby’s:  Skiën/sporten/...als het maar fun is 

Lekkerste eten: steak friet/ sushi... 

Lievelingsdier: Hond 

Favoriete muziek: Vanalles 

Ik hou niet van: Moeilijke mensen 

Dit doe ik op het sportkot: Portier/onthaal 

 

Dit is het gekste wat ik ooit op het sportkot beleefd heb:  

No Comment :-) 

 

Mijn wensen voor dit schooljaar:  

Alle Faber studenten  

geslaagd eind juni 



Naam: Dimi 

Woonplaats: Wilsele 

Ik ben jarig op: 22 december 

Hobby’s:  (zaal)voetbal 

Lekkerste eten: selder met ballekes 

Lievelingsdier: koolmees 

 Favoriete muziek: vanalles 

Ik hou niet van: maandag 

Dit doe ik op het sportkot: portier 

 

Mijn wensen voor dit schooljaar: Een goed rapport 

 

Plaats hier een foto van jezelf 



Pizza is een gerecht dat iedereen onwaarschijnlijk 

graag eet!  Toch, is de pizza die je haalt uit de  

supermarkt niet echt een feestelijk gerecht. Heb 

je zin om je vrienden op originele manier te  

verrassen met deze lekkernij? Maak je eigen mini

-pizzaatjes! Het is eigenlijk heel simpel en een 

stuk lekkerder:  

 Roer eerst de gist door het lauwe water 

 Maak een kuiltje in de bloem en giet de  

gistoplossing erin  

 Voeg hierna het zout en de olijfolie toe en 

kneed het deeg tot het een gladde/elastische 

massa wordt (dit kan even duren) 

 Laat het deeg 20 min rusten, zodat het kan 

gisten. Verdeel het na deze 20 min in kleine 

porties en laat het opnieuw 20 min rusten. 

 Hierna kun je het uitrollen in de gewenste 

vorm en beleggen met tomatensaus, kaas, 

oregano en een beleg naar keuze. Tip: voor 

grote pizza’s kun je ook verse tomatensaus 

maken. Voor kleine vormen maak ik dit zelf 

meestal gewoon met tomatenpulp.   

 Bak de pizza in een voorverwarmde oven op 

250°C voor ongeveer 10-15 minuten 

(afhankelijk van de dikte van de pizza) 

  SMAKELIJK ! 
? Wist je dat pizza afkomstig is van Napels?  

? Wist je dat echte mozarella een kaas is gemaakt van 

buffelmelk? Tegenwoordig gebruikt men op pizza  

echter meestal een variant van de mozarella gemaakt 

van de normale koemelk.  

Benodigdheden:  

 800 gram bloem 

 500 ml lauw water 

 50 ml olijfolie 

 50 gram verse gist 

 20 gram zout 

 Mozarella-kaas 

 Tomatenpulp 

 Oregano 

 Beleg naar keuze 



Wist je dat… ? 

 Baby’s geboren worden zonder knieschijven  
 In de casino’s van Las Vegas er nergens een klok of raam te  

bespeuren is omdat ze niet willen dat de mensen weten of het dag 
of nacht is. 

 seks in de ruimte bijna niet mogelijk is, omdat je bij elke stoot  
meters achteruit zweeft en tuimelt? 

 De strepen van een zebra voor verkoeling zorgen 
 Je niet aan je elleboog kunt likken 
 een kat meer dan 32 spieren in elk oor heeft 
 ratten en paarden niet kunnen overgeven 
 je voet even groot is als de binnenkant van je onderarm 
 Een goudvis zonder enige vorm van licht na lange tijd wit zal 

worden 
 het orgasme van een varken als langst gemeten orgasme bekend 

staat? Het duurt wel 30 minuten!  
 Olifanten niet kunnen springen 
 vrouwen opgewonden raken van de geur van een moeder die 

borstvoeding geeft?  
 Als je 6 jaar en 9 maanden scheten zou laten, je genoeg gas hebt 

geproduceerd om de energie van een atoombom te evenaren  
 Je jezelf niet kunt kietelen 
 Je met een minuut zoenen 26 kcal verbrandt 
 Je met een gemiddelde snelheid van 150 km/uur niest 
 het in de Amerikaanse staat Alabama verboden is om seksspeeltjes 

te kopen? 

 



Hét woordenboek om klasgenoten van andere provincies te verstaan. 

Leuvens  

 

Bruhs 

 

Hebbe gij aat in Heb je zin in… 

blisieëmer kater 

bee Bier 

boesjeiren Bewegen 

Stammenei Cafe 

Eu ship afkoise Ergens weggaan, vertrekken 

Et es hiej kadei Het is hier warm 

Kammelot Rommel, slechte kwaliteit 

Jummenas Turenen 

Tegoei Zoals het hoort 

Oenaaver Minnaar 

Meus Modder 

Bak’kendoen Toch niet 

totten zoenen 

Wulder en zulder Wij en zij 

T’i gin avance Het heeft geen zin 

Enen vo piet snot zetten Iemand een loer draaien 

Van tiene elf keren Vast en zeker 

Ollemolle toope Allemaal samen 

Antwerps

 

 
 

 

 

 

zoë zen we ni getroud daar ben ik het niet mee eens 

daeitemoekni dat heeft hij ook niet 

vanaaiges dat is zeker 

Ribbedebie Ervandoor 

Ik zent zo muug as kaa pap Ik ben het beu 

Leudeuveudeu liefdesverdriet 



 

Zeven geitjes, zeven dwergen,  

twee kastelen in de bergen,  

deze morgen heel heel vroeg,  

zat sneeuwwitje in de kroeg.  

‘Wil je wijn of  wil je water?’  

Vroeg daar een gelaarsde kater.  

‘wijn,’ zei ze nog een keer.  

En zo dronk ze meer en meer. 

’t Lieve meisje had verdriet.  

Want haar prinsje kwam maar niet.  

Tranen rolden uit haar ogen,  

omdat hij haar had bedrogen.  

Ze zag zo in de verte ginds,  

Doornroosje flirten met de knappe prins.  

Woedend was de wraakzuchtige vrouw,  

En ze raasde door de kou,  

Recht naar een gezellig huis,  

niet ver van de grote sluis,  

en niet ver van de kleine vijver,  

daar woonde immers, de sprookjesschrijver. 

 Aan die schrijver vroeg ze kwaad, 

 waar dit allemaal nog op slaat! 

‘Doornroosje, Assepoester, en zelfs zeemeerminnen,  

Wie is de volgende die hij zal beminnen?  

Een player is die vuile man,  

Denk je nu echt dat ik daar mee trouwen kan!? 

Verleidt hij ’t hele sprookjesbos,  

Zijn de prinsessen mooi de klos!’ 

En na een hele poos kwam ook de prins opdagen.  

Ook hij kwam bij de schrijver klagen.  

want sneeuwwitje, moet je weten,   

Was haar prinsje niet vergeten.  

Zij had tegen regel, tegen wet,  

’t bos tegen ‘m opgezet.  

Een wolfje blies zijn huisje om,  

En erwtensoep, een hele kom,  

Gaf  de prinses hem altijd als gerecht,  

omdat hij een erwt onder haar bedje had gelegd.  

 



Ook hij kwam dus ook klagen,  

En om een ander jobje vragen,  

‘kijk Sneeuwwitje ’t lelijk wicht!  

Houdt haar deurtje voor me dicht!  

Wie krijg ik nu nog in mijn bed,  

Als ieder meisje zich verzet. 

Al sinds enkele weken,  

 zoek ik een plan om me te wreken,  

Ik wil haar kwijt die slome slet!  

Maar wat ik doen wil is tegen wet 

Hoewel die allerliefste heks,  

Mag wel vloeken om mijn ex! 

Na heel wat discussiëren, heel wat filosoferen,  

Wou de schrijver iets proberen.  

Nu ja, de schrijver was niet dom,  

En hij draaide dus de rollen om.  

In zijn rol kreeg hij een peperkoekkasteel,  

En kookte hij professioneel.   

Zo stuurde de prins een sms,  

Naar zijn allerliefste prinses,  

‘Kom je eten?’ was de boodschap,  

‘ik maakte net lekker appelsap’ 

En appeltaart, appelmoes,  appelbol en appelpap. 

‘neem gerust een hap!’ 

Even later kwam Sneeuwwitje aan,  

Door de zeven dwergen bijgestaan.  

Die zeven kleine reuzen,  

Die verdomde snotneuzen,  

Kwamen niet met de prins overeen,  

Dat merkte iedereen.  

De zeven kleine mannetjes vlogen op het eten,  

Dit had de prins kunnen weten,  

De jongens vielen een voor een,  

Van hun stokjes naar bene’en,  
 



Sneeuwwitje werd wit van schrik,  

En meteen veranderde haar blik, 

Lijkbleek slaakte ze een kille kreet, 

Dit verklaart waarom ze ook sneeuwwitje heet.   

Toen ging ze bij de schrijver huilen,  

Om ook haar rol eens te ruilen.  

Zo werd het lieve meisje beer,  

En schrokte ze de prins op in één keer. 

 

 

Zeven geitjes, zeven dwergen,  

twee kastelen in de bergen,  

In de morgen heel heel vroeg,  

zit sneeuwwitje in de kroeg. 

Het lieve meisje vind nu rust,  

Ze lacht en ze kust, 

 met een heel andere man,  

Het is niet te geloven, wat een schrijver allemaal kan… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit was het dan weer voor het eerste Faberkrantje. Ik hoop dat jullie het 

met plezier gelezen hebben. Tot een volgende editie!  

Veel liefs,  

Kyra 



Bestuur en algemene vragen: 

praeses@apolloon.org of  

vice-praeses@apolloon.org 

 

TD’s, Cantussen en activiteiten: 

feest@apolloon.org 

 

Onderwijs gerichte vragen:  

onderwijs@apolloon.org 

 

IFB en 24urenloop:  

sport@apolloon.org 

 

Culturele activiteiten:  

cultuur@apolloon.org 

Zak afhuren of andere zakzaken:  

sportzak@apolloon.org 

 

Faberkrantje:  

scriptor@apolloon.org 

 

Cursussen, pullen,  codexen, etc:  

cursusdienst@apolloon.org 

 

Algemene vragen van starters:  

onthaal@apolloon.org 

 

Verder komt veel informatie ook op facebook 

en kun je alles terug vinden op onze website: 

www.apolloon.org 

Contact?  

Wil je contact met ons opnemen, dan kan dit via volgende e-mailadressen:  



1. Sta nu in strekstand  
En zing in kopstand  

Ons lied van Apolloon  
Dat ’t mag klinken  
En mag bezinken  

Als ’t zoete avondloon 

 

Keerzang: Turnen en springen  
Boksen en zwemmen  

Doen wij toch niet d’hele dag  
Drinken en zingen  
Zijn van die dingen  

Die ’n student niet laten mag. 

 

2. Niet bij een ander  
Maar bij elkander  

Zijn wij gekomen naar hier  
Om te genaken  

En om te smaken  
Aan speech, aan lied en aan bier 

 

3. Nu nog eens samen  
Alsof w’hier nooit meer kwamen  

Zingen met volle stem  
Hij die niet meezingt  

Hij die niet meedrinkt  
Buizen dat moesten ze hem! 

Apolloonlied 


