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Onze kennismakingsactiviteiten 

Om het academiejaar goed in te zetten, geeft Veto op 25 

september een gratis vat in de Cuba. 

Dé ideale gelegenheid om Veto en het nieuwe presidium 

te leren kennen! 

Voor wie het nog niet kent, sluit je ogen en beeld je dit in: 

overal plateaus met van die hemelse, goudkleurige 

cilinders die je keel zo heerlijk smeren, mmmm, een 

deuntje litte muziek op de achtergrond en iedereen die samen het nieuwe academiejaar 

in knalt! Maar niet getreurd als je geen bier lust: er is ook gratis frisdrank. 

 

 

Als eerstejaarskotstudentje in een nieuwe 

stad duurt het wel eventjes vooraleer je je 

weg kent en alle leuke stekjes weet te 

vinden. Onze cultuur Jochen Van Durme is 

de gids van de avond. Hij zal je op 

donderdag 27 september wegwijs maken 

in het prachtige Gent en je onder andere 

de bekendste plaatsen, de goedkoopste 

restaurants en de beste cafés tonen. We 

willen je met andere woorden laten zien wat Gent allemaal te bieden heeft. Het wordt 

gegarandeerd een sfeervolle avond. 

 
Met onze eerste kringavond op 25/09 en de stadswandeling krijg je tijdens de eerste 

week van al een leuke portie Veto binnen. Twee knallers om het jaar mee in te zetten! 
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Woordje van de preses 
 

 

Beste nieuwe student 
 

Eerst en vooral wil ik je van harte welkom heten op campus Mercator! Als alles goed gaat, 

zul je hier de komende jaren de trappen naar de vierde verdieping vervloeken, je ergeren 

aan de halflege automaten en geregeld per ongeluk gaan neerzitten op een van de vele 

kapotte stoeltjes. Belangrijker dan dat is dat je hier ook een kwaliteitsvolle opleiding zult 

genieten die je omtovert tot een taalprofessional die de naam waardig is. 

Dat je dit boekje leest, is al meteen een van je eerste goede beslissingen. Wij van Veto Gent, 

de erkende faculteitskring van deze opleiding, staan elk semester paraat om allerlei 

verschillende soorten activiteiten op touw te zetten voor jou. Zo kun je bij ons aan sport 

doen, concerten of theatervoorstellingen meepikken, de tolkendienst van de Europese 

Commissie bezoeken, goedkope pintjes drinken, samenvattingen en studiehulp 

bemachtigen, te weten komen wat cantussen is, al schaatsend je pols breken, uit de bol 

gaan en nog veel meer. Dit semester kun je zelfs eens gaan paaldansen met ons, als dat je 

ding is. Wij vellen geen oordeel. Er is voor elk wat wils. We brengen ook drie keer per jaar 

dit boekje uit, dat je digitaal kunt lezen via onze website of op papier kunt krijgen in het 

A-gebouw. 

Meer dan de helft van onze activiteiten zijn toegankelijk voor alle studenten Toegepaste 

Taalkunde. Als je echter álles uit je studententijd wilt halen, kun je je ook bij ons laten 

dopen. Onze doop is een namiddag vol plezier en teambuilding waar je gegarandeerd je 

hele leven met plezier op terugblikt. Het is in geen geval een ontaard vernederingsritueel 

waarop we je zullen bekogelen met ingewanden terwijl je naakt door de Overpoort op je 

knieën kruipt. Integendeel, voor velen is het het begin van de beste tijd van hun leven. Om 

meer te weten te komen over onze doop kun je iets verderop in dit boekje lezen wat een 

docent en een gedoopte student erover te zeggen hebben. 

Vraag je je af of Veto iets voor jou is? Spring dan gerust eens vrijblijvend binnen op ons 

gratis vat op dinsdag 25/09 in de CUBA (Overpoortstraat 74) of op een van onze andere 

kennismakingsactiviteiten, zoals de stadswandeling op 27/09 of de introductiecantus op 

10/10. De volledige activiteitenkalender voor het eerste semester vind je achteraan in dit 

boekje. Ik beloof je dat je er geen spijt van zult hebben en dat je vrienden zult maken voor 

het leven. En weet dat je altijd welkom blijft, ook als je beslist dat de doop niets voor jou 

is. 
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Aan alle niet-zo-nieuwe Veto’ers, al dan niet met de bijbehorende ouderdomskwaaltjes: 

welkom terug! Het belooft opnieuw een tof jaar te worden met een mix van gevestigde 

waarden en volledig nieuwe activiteiten. Zo kun je uiteraard zoals elk jaar nog altijd 

komen bierbowlen met ons en organiseren we nog altijd een centrum- en 

Overpoortrolling, maar je kunt voor het eerst ook bijvoorbeeld in groep gaan paintballen 

met Veto. 

 
 

Tot dinsdag in de 

CUBA! 

 

 

Veel liefs 

 

 
 

Ruben 
 

Preses 2018-2019 
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Het Vetoriaanse presidium 
 
 

De Vetoactiviteiten zouden natuurlijk niet kunnen plaatsvinden zonder het presidium, 

maar wie is dat nu juist? Maak van links naar rechts kennis met het presidium 2018-2019. 

 

Chelly, a.k.a Chellaaaaaay: onze schachtentemmer zorgt ervoor dat de schachten beetje 

bij beetje iets minder dom worden en iets minder stinken. 

 

Marie, a.k.a fervent wandelaarster: onze quaestor, die geregeld al eens per ongeluk naar 

de Mercator wandelt ’s nachts, zal je op de vingers tikken als je niet tijdig betaalt. 

 

Kasper, a.k.a Ariana’s bf: onze pr intern legt unieke Vetomomenten vast met zijn camera. 

Altijd handig als je de volgende dag een paar zwarte gaten hebt. 

 

Jaime, a.k.a Pletwals: onze studie zal ervoor zorgen dat je die eerste examens een poepje 

laat ruiken. 

 

Davy, a.k.a voormalig professioneel slutdropper: onze vicepreses is de helpende hand 

waar nodig. Gelukkig kan hij, in tegenstelling tot de preses, wél tellen. 

 

Robrecht, a.k.a Nachtegaal: onze cantor verwent ons met heerlijke melodietjes op de 

cantus. Hij leert de schachten ook kennismaken met hun nieuwe beste vriend: de Gentse 

codex. 

 

Ruben, a.k.a Ruubje: onze preses is niet zo goed met cijfers, maar gelukkig is hij wel een 

kei in cantussen leiden. 

 

Astrid, a.k.a Zonnekind 3.0: onze pr extern brengt onder andere geld in het laatje door 

sponsors te strikken met al haar charmes. 

 

Lieze, a.k.a Carwrecker: onze abactis doet haar best om jullie elke week te plezieren met 

dubbelzinnige, uit de context gerukte citaten en sappige verhaaltjes. 

 

Dylan, a.k.a Sporttrut: onze sport zal ervoor zorgen dat we na een zalig Vetojaar vol frisse 

pintjes en nachtelijke frituursnacks nog steeds in onze broek passen. 

Jochen, a.k.a Vlogslet: onze enthousiaste cultuur laat je kennismaken met allerlei 

spannende cultuuractiviteiten en zelfs met paaldansen. Hij durft ook wel eens te 

vl(et)oggen. 

 

Catalina a.k.a Sathalina: ons feestje zorgt voor onvergetelijke momenten op én naast de 

dansvloer. 
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Wil je meer te weten komen over het presidium? Blader dan zeker verder naar onze 

presidiumtinder en ontdek wie je wel eens naar rechts zou willen swipen. 
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Presidiumtinder 
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Doop ıs dope! 
 
 

Zoals de jaarlijkse traditie het wil, kruipen individuen zoals Joël De Ceulaer en Geert Noels 

eind oktober in hun pen om nog maar eens een vernietigend opiniestuk te schrijven over 

de beruchte studentendopen. Jammer genoeg zijn deze heerschappen zulke negen-tot- 

vijftypes die hun eigen microkosmos het nec plus ultra wanen en die zelf nooit een doop 

hebben meegemaakt. Het onderwerp is dus een ver-van-mijn-bedshow voor hen. 

Hoog tijd dat dit fenomeen in een positief daglicht wordt geplaatst. 

 
Studentendopen worden al jarenlang gevierd, maar jammer genoeg komen vooral de 

excessen in beeld. De media bespelen de volksopinie door alleen negatieve verhalen naar 

buiten te brengen en door zelfs expliciet naar negatieve ervaringen te vragen. Ze vergeten 

daarbij handig dat de huidige dopen extreem streng gereguleerd zijn door het Gents 

Doopdecreet en dat er controles zijn door het FK (FaculteitenKonvent, overkoepelende 

organisatie van alle universitaire studentenkringen) om te zien of die regels  daadwerkelijk 

toegepast worden. 

Terwijl alle dopen gelijkgesteld worden aan horrorstory’s, worden presidiumleden 

afgeschilderd als machtswellustige barbaren die hun frustraties botvieren op die arme, 

zwakke schaapjes die feuten wel niet zijn. Wederom wordt toevallig vergeten hoe 

minutieus de schachtentemmer samen met het presidium de doop voorbereidt, hoe de 

presidiumleden een EHBO-cursus volgen en hoe elk Doopcomité toezicht houdt op het 

verloop van de doop. 

Natuurlijk is de doop geen theekransje op een schattig picknicklaken in een bos, nee, het 

is een teambuildende activiteit die een hoop nieuwsgierige jongeren omvormt tot een 

hechte groep. En ja, je wordt vuil. Je zal al eens iets raars moeten opeten, je zal misschien 

je kleren niet meer volledig proper krijgen, maar so what? Voel je je daarna misbruikt? Is 

het nodig om deze ludieke namiddag af te schilderen als een tenhemelschreiend 

bacchanaal? Natuurlijk niet. En al helemaal niet door mensen die er zelf niets van af weten. 

Het enige wat zij bekomen is een nóg stereotieper beeld, dat nog verder ligt van de 

waarheid dan het jaar voordien. 
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In het najaar van 2016 lanceerde Jasper De Pauw (procantor en prosenior Veto Gent) de 

hashtag #doopisdope. Hij riep op alle positieve doopervaringen te delen met de hele 

wereld, om een tegengewicht te creëren voor de negatieve berichtgevingen van het 

journaille. Tot mijn grote verbazing en ongenoegen klasseerde datzelfde journaille deze 

duizenden inzendingen tot quantité négligeable wegens een gebrek aan 

geloofwaardigheid. Uiteraard, die enkele meningen van grote mensen die nog nooit een 

doop van dichtbij gezien hebben zijn veel geloofwaardiger dan die duizenden meningen 

van kleine kindjes die al verschillende jaren een doop hebben meegemaakt en/of geleid. 

En wat na de doop? Zijn alle feuten die schachten geworden zijn gaan huilen bij hun 

mama? Hebben ze zich uitgeschreven uit de kring, club of studierichting? Dienen ze een 

klacht in tegen misbruik? Uiteraard niet, of wat had u gedacht. Na de doop krijgen ze hun 

felbegeerde lintje en behoren ze officieel tot een tweede familie als het ware, vol 

camaraderie en vriendschap. Op mijn doop heb ik mensen leren kennen die ik nu als mijn 

vrienden beschouw. Ik heb bij God mijn vriendin zelfs leren kennen terwijl ze met yoghurt 

een appel van mijn hoofd moest proberen te gooien. 

If it’s not your cup of tea, don’t drink it. But please, let the others enjoy. 

 

 

 

Jaime Moreira Resina – Studie Veto Gent 2017-2018 en 2018-2019 
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Ervaring van een prosenior 
 

Laat je niet dopen, denk aan je studie! 

 
Toen ik als jonge snaak in Gent belandde, had ik met mijn ouders maar één afspraak: ik 

mocht tijdens het academiejaar doen wat ik wou en me helemaal te pletter amuseren, de 

enige voorwaarde was dat ik elk jaar zou slagen. Mijn moeder was als de dood was voor 

die verderfelijke studentenclubs, want zij had natuurlijk Ad Fundum van Erik Van Looy 

gezien en een film schetst uiteraard een heel trouw beeld van de realiteit! Laat je niet 

dopen, jongen, denk aan je studie! De voorbije dagen of weken heb je van iemand in je 

omgeving vast wel hetzelfde advies gekregen. 

Mijn vader was er dan weer helemaal voor, want hij had eens gelezen dat succesvolle 

Vlamingen zoals Mark Uytterhoeven, Jef Vermassen of toenmalig minister Mark Eyskens 

ooit preses waren geweest, dus moest een studentenclub wel een garantie op succes zijn! 

Hij zag de bloeiende carrière en het succes van zijn zoon, de vele fans en de glitter en 

glamour al helemaal voor zich. 

En je weet ook wel hoe dat gaat met ouders: ze hadden natuurlijk allebei ongelijk. 

 
Veto Gent is opgericht in 1995 en ik heb me dat jaar meteen laten dopen. Voor het verlegen 

en een beetje wereldvreemde jongetje dat ik toen was, was dat de beste beslissing ooit. 

Hetzelfde jaar nog werd ik cultuurpreses en een jaar later was ik zelf preses, had ik de 

vrouw van mijn leven en de moeder van mijn kinderen leren kennen en had ik vrienden 

die nu, ruim twintig jaar later, nog altijd mijn beste vrienden zijn. 

Allemaal goed en wel, maar de studie dan? Wel, ik heb nooit een herexamen gehad, en ik 

ben daar heus geen uitzondering in, want hetzelfde geldt voor mijn toenmalige vicepreses, 

PR, cultuurpreses en schachtentemmer. Als je maar weet wanneer je mag feesten en 

wanneer je moet studeren, dan hoeft je studie er echt niet onder te lijden. 

Een studentenclub kan je later zelfs nog heel wat voordelen opleveren. Zo heb ik tijdens 

sollicitaties meer dan eens ondervonden dat mijn lidmaatschap van Veto, en al zeker als 

presidiumlid, als een troef werd beschouwd. Je bewijst immers dat je 

verantwoordelijkheid kunt nemen zonder je studie te verwaarlozen, dat je hebt leren 

organiseren, dat je leiderscapaciteiten hebt, dat je in team kunt werken en nog veel meer. 
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Ondertussen heb ik al ruim achttien jaar een eigen vertaalbureau (want ja, vertalen is écht 

leuk en je kunt er goed van leven!) en sinds een jaar of vijf geef ik ook les aan onze faculteit. 

En in al die tijd is het contact met Veto nooit verwaterd. Met onze bende ‘van toen’ blijven 

we af en toe naar Vetoactiviteiten gaan en op die manier zijn er alleen maar vrienden bij 

gekomen. Zelfs enkele Veto-leden die tien of vijftien jaar na mij zijn afgestudeerd, reken 

ik nu tot mijn allerbeste vrienden. 

Kortom, nee, een studenteclub is geen oord van verderf. Alles hangt van jezelf af. Je 

studententijd kan fantastisch zijn, maar dat heb je helemaal zelf in de hand. Amuseer je 

wanneer het kan, studeer wanneer het moet. Mijn vuistregel was: als ik ’s avonds uitging, 

ging ik ’s ochtends altijd naar de les, ook als ik eigenlijk niet van plan was om te gaan. Op 

die manier zou nooit iemand kunnen zeggen dat ik lessen had gemist als gevolg van het 

uitgaan. 

Je hebt een studie gekozen met heel veel werk en taken tijdens het academiejaar. Als je al 

die taken dan ook zorgvuldig maakt, heb je die ontspanning af en toe wel eens verdiend. 

En ik ben natuurlijk wat bevooroordeeld, maar ja, dan is Veto echt een aanrader 

Joeri Van Liefferinge 

Docent Engels 



19 
 

Trooper voor beginners 
 

Als fervent Vetolid heb je het woord ‘Trooper‘ hoogstwaarschijnlijk wel al eens zien 

passeren de laatste tijd. Maar wat is het nu precies? Een woordje uitleg voor de beginnende 

Trooper. 

 

Trooper is een website voor al je onlineshopping die ervoor zorgt dat je Veto gratis steunt 

met je aankopen, zonder één euro meer te betalen. Het concept is erg simpel: 

1. Je gaat naar onze pagina op Trooper (https://trooper.be/vetogent). 

2. Je kiest je shop en klikt op de banner. De link zorgt ervoor dat Trooper weet dat jij ons 

wil steunen. 

3. Je doet gewoon je aankoop zoals altijd, zonder een euro extra te betalen. 

4. De shop betaalt een percentje aan onze kring. Gemiddeld krijgen wij € 5 per aankoop 

van 

€ 100. 

 

Via https://www.trooper.be/vetogent kun je heel wat zaken bestellen: 
 

1. Massa’s elektronica & veel meer (Coolblue, Krefel, Selection...) 
 

2. Het meest fantastische speelgoed (Fun, Bart Smith, Maxitoys...) 
 

3. Een leuk weekendje weg (Booking.com, Travelbird, Expedia, Sunweb,...) 
 

4. Mooie kleren (JBC, De Bijenkorf, CKS, Torfs....) 
 

5. Een lekker parfum/mooie make-up (ICI Paris XL, Apotheek-Online...) 
 

6. Een cadeautje (L’Occitane, Eci, Mamzel, cadeaus.be, Coolgifts...) 
 

7. Een aantal goeie flessen wijn (Wijnbeurs) 
 

8. En nog veel meer... 

 
 

Ben je nogal een vergeetkous? Dan is de Trooperbot de ideale oplossing. Dat is een plug- 

in voor je browser (voorlopig enkel voor Chrome en Firefox) die telkens als je op een 

Troopershop komt je eraan herinnert dat je dat product ook via Trooper kunt kopen en 

op die manier Veto kunt steunen. Maak van dit moment gebruik om de Trooperbot  te 

downloaden via Chrome: 

https://chrome.google.com/webstore/detail/trooperbot/ffihebdjbmojhogbafnobhbkac 

cambpn of Firefox: https://addons.mozilla.org/nl/firefox/addon/trooperbot/. 

https://facebook.us17.list-manage.com/track/click?u=9bc3330c12911c7cb56e1d4d6&amp;id=060eb055be&amp;e=491507f8bc
http://booking.com/
http://cadeaus.be/
https://facebook.us17.list-manage.com/track/click?u=9bc3330c12911c7cb56e1d4d6&amp;id=8f08bf69bf&amp;e=491507f8bc
https://facebook.us17.list-manage.com/track/click?u=9bc3330c12911c7cb56e1d4d6&amp;id=8f08bf69bf&amp;e=491507f8bc
https://facebook.us17.list-manage.com/track/click?u=9bc3330c12911c7cb56e1d4d6&amp;id=11b7852670&amp;e=491507f8bc
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Belangrijk: Trooper werkt goed, maar alleen als wij er ons als leden écht achter smijten 

en ook onze vrienden, familie en mede-Vetorianen overtuigen om gebruik te maken van 

de Troopershop om zo Veto te helpen! 

 

 

Handig toch? Zo kun je online shoppen én Veto steunen. 

 

 

 

 
POWERED BY 
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Cantorkwartiertje 
 

 

 

[De Slag om ‘t Gravensteen] 
 

Hey y’all, this is your cantor speaking. 
 

In dit cantorkwartiertje spring ik eens in op de actualiteit. 
 

Oezne Drizzel was niet de enige die een groep mensen op 

de been kreeg om het Gravensteen te bestormen. Zeventig 

jaar eerder gebeurde hetzelfde, maar dan helemaal anders. 

In het najaar van 1949 zaten een paar studenten zodanig 

verveeld met de grijze naoorlogse situatie in Gent dat ze op 

het idee kwamen om een grap uit te halen met de pandoeren, de agenten. Datzelfde jaar 

was de prijs van het bier gestegen en waren de opvallende potten die dienden als 

politiehelmen vervangen door onopvallende kepies, waardoor ze niet meer opvielen op 

straat. Beetje bij beetje druppelden de studenten het Gravenkasteel op 16 november 

binnen. Ze gijzelden de aanwezige verantwoordelijken en sloten de burcht af, waarna ze 

spandoeken ophingen en de aankomende pandoeren bekogelden met zelfgefabriceerde 

knalbusjes, rotte appeltjes en, toen die op waren, ook de graszoden van het Gravensteen. 

Het aantal armpjes der wet werd almaar groter, maar ze konden de burcht niet heroveren, 

zelfs niet met hulp van de brandweer. De studenten gaven zich uiteindelijk over, nadat ze 

hun laatste appel en laatste zode gras verschoten hadden. Om half acht ’s avonds ging de 

poort van de burcht weer open, waarop de pandoeren met bruut geweld de 

studentekeerlen (en   een   por,   een   vrouwelijke   commilito)   neerknuppelden.   Ze 

verzamelden de studenten in de feestzaal van de burcht. Nadat de agenten hun 

frustraties hadden kunnen botvieren tijdens een bolwassing van drie uur werden de 

studentjes afgevoerd naar het Rolleke, de politiegevangenis. Na een nutteloos verhoor 

werden ze dan weer vrijgelaten. 

 

 

De Slag om ’t Gravensteen wordt gezien als het toppunt van studentikoziteit en daarom 

wordt het lied gezongen tijdens het officiële gedeelte van elke Gentse cantus. Elk jaar viert 

het Seniorenkonvent daarom ook de Gravensteenfeesten, dus laat je maar dopen bij een 

studentenclub en ga ernaartoe, ‘t schijnt dat ‘t nog leutig is. Helaas kan Veto Gent als lid 

van het FaculteitenKonvent de Gravensteenfeesten niet bezoeken. Maar wees niet 

getreurd! Ter vervanging hebben we wel de Beiaardcantus! 
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Gij zijt allen ook welgekomen op onze introductiecantus op 10 oktober in de Delta voor 

een blij weerzien of om eens te proeven van het beruchte kringleven. Je hoeft zelfs niet 

gedoopt te zijn. Ondergetekende zal er samen met het aanwezige presidium voor zorgen 

dat jullie je favoriete cantusdeuntjes uit volle borst mee kunnen zingen. 

 

 

Dit was het tweede Cantorkwartiertje, cantor Robs out xoxo 
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Spelletjes 
 

Waar is Wally zijn Marie, Jaime en Dylan? 
 

 

 

 
O nee! We zijn 

drie vrienden 

uit ons 

presidium kwijt. 

Misschien kun 

jij ons helpen 

om Marie, Jaime 

en Dylan in deze 

bende terug te 

vinden. 

 

ons. 
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Het abc van een cantus. Verbind deze woorden met de juiste beschrijving. 
 

(Oplossing p.24 bovenaan) 

 

 
 

1. Ad fundum A. Een straf die je kunt krijgen op een cantus, 

bijvoorbeeld als je de cantus verstoort. 

2. Ad pistum B. Alle ontgroende leden. 
 

3. Bierschachten  C. Wordt geroepen wanneer stilte wordt 

bevolen. 

4. Codex D. Ongedoopte kandidaat-leden. 
 

5. Commilitones E. Je glas in één teug leegdrinken. 
 

6. Corona  F. Dit heilige boek neem je altijd mee naar een 

cantus en vergeet je nooit. 

7. Feuten G. Plaspauze in de cantus. 
 

8. Io vivat H. Roepnaam voor de preses. 
 

9. Schachten  I. Een schacht die wordt aangesteld om bier uit 

te schenken aan iedereen. 

10. Senior  J. Hier zitten de ontgroende leden en eventueel 

de bezoekende kringen aan de linker- en 

rechtertafel 

11. Silentium K. Gedoopte leden. 
 

12. Tempus  L. Dit lied wordt gezongen bij het begin van een 

cantus en ook telkens als de huidige senior, een 

prosenior van Veto of de huidige senior van een 

andere club of kring de cantuszaal 

binnentreedt. Iedereen staat recht en zingt dit 

lied uit volle borst met je rechterhand op je hart. 

 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            



27 
 

 

 

 

 
 

1E – 2A – 3I – 4F – 5B – 6J – 7D – 8L – 9K – 10H – 11C – 12G 

 

 

 

Pimp Ruben en Edda! 
 

Voorzie onze voorlopig naakte 

preses en mascotte van een coole 

outfit of gebruik je fantasie en 

maak er iets leuks van. Je 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tekening mag natuurlijk altijd 

onder de deur van het Vetolokaal 

geschoven worden. 
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Vetoroscoop 
 

 
 

 

 

DI) 

Het schooljaar begint alvast heel goed, maar 

wees niet te kieskeurig op het vlak van 

vrienden. Iedereen heeft goede en slechte 

kanten. Soms is het beter snelle beslissingen 

te nemen dan lang na te denken. Veto opent 

voor jou nieuwe deuren. 

 

 

DR) 

Slecht nieuws in aantocht! Het zijn onzekere 

tijden. Hou vast aan de hoop, want 

uiteindelijk valt alles weer in zijn plooien en 

kun je volop genieten van gezellige tijden 

met voorspoed en vrienden rondom je. Alles 

komt goed. 

 

 

DS) 

Het begin van het semester verloopt vrij 

vlot. Laat je maar eens goed gaan, want je 

hebt geen reden om te panikeren. Wees wel 

bereid om anderen te helpen. Later zul je er 

voordeel uit kunnen halen. 

 

 

DT) 

Hoogmoed komt voor de val. Zorg dat je niet 

te hoog van de toren blaast, want dat komt 

niemand ten goede. Wees bescheiden en 

geef iedereen erkenning voor zijn of haar 

daden, want daardoor word je alleen maar 

meer geliefd. 

 

 

ED) 

Je verdwaalt heel snel. Zowel in je 

gedachten als in het echte leven. Ga mee op 

de stadswandeling van Veto om te 

voorkomen dat je de volgende dag om 12:00 

nog niet thuis bent. 

 

 

EI) 

Er staat een nieuw avontuur voor de deur. 

Niet bang zijn. Je zal ongetwijfeld een toptijd 

beleven en er het beste van maken. Hou je 

portefeuille in de gaten, want voor je het 

weet, ben je platzak. 
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ER) 

Vriendschap en samenwerking, daarover 

gaat het bij jou. Je bundelt je krachten en 

eindigt met prachtige resultaten. Zorg wel 

dat je op tijd met je naasten deelt en niet te 

egoïstisch bent. 

 

 

ES) 

Je liefdesleven wordt de komende maanden 

heel wat interessanter. Hou je in of voor je 

het weet, ben je helemaal verloren en is er 

geen weg terug. Vergeet niet om af en toe 

eens aan jezelf te denken. 

 

 

ET) 

Je staat scherp. Alle zintuigen functioneren 

perfect. Je bent gefocust op het uiteindelijke 

doel dat je wil bereiken. Je ijvert ervoor om 

de beste te zijn en dat zou je wel eens 

kunnen lukken. Je zet een prachtprestatie 

neer op het Vetodictee. 

 

 

FD) 

Je vindt jezelf opnieuw uit en je valt in de 

smaak bij je omgeving. Nieuwe uitdagingen 

kruisen je pad, waardoor je soms afgeleid 

bent van de essentie. Pak die uitdagingen 

doordacht en rustig aan. 

 

 

FE) 

Maak plannen en bepaal je doelstellingen 

voor de komende maanden. Alleen op die 

manier lukt het voor jou om te presteren. 

Vergeet niet om direct al de eerste stappen 

te zetten. Kom eens langs op een 

kringavond van Veto, wie weet gebeurt er 

iets interessants voor jou. 
 

 

FI) 

Een nieuw begin! Benut die kans zo goed 

mogelijk. Er staat een druk maar sociaal jaar 

voor de deur. Neem even een kijkje bij Veto 

en ontdek de toffe activiteiten die worden 

aangeboden. 
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FR) 

Je komt voor een moeilijke keuze te staan. 

Neem wat tijd voor jezelf om na te denken. 

Wees niet bang om raad te vragen aan 

vrienden en familie, ze zullen je heus wel 

steunen. 

 

 

FS) 

Jij hebt dringend nood aan een nieuwe 

hobby om wat variatie in je leven te 

brengen. Kom naar de introductiecantus of 

naar onze cocktailavond en ontdek zo of het 

studentenleven voor jou is weggelegd. 

 

 

 

FT) 

De vakantie heeft je deugd gedaan, maar je 

hebt de neiging om op je luie gat te blijven 

zitten… Beweeg! De sportactiviteiten van 

Veto zijn een ideale gelegenheid om de 

beentjes eens los te schudden. 
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Kalender 
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Sponsors 
 

 


