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Voorwoord van de preses 
 

Beste Mercatorstudent 

 

Eerst en vooral mijn beste wensen voor 2020, ook al komen ze 

wat later dan gewoonlijk. Een nieuw kalenderjaar betekent 

ook dat die donkere examenperiode voorbij is en dat we ons 

kunnen focussen op het tweede semester; eindelijk terug de 

prioriteiten op de juiste plaats!  

In de loop van het tweede semester heeft Veto tal van 

schitterende activiteiten gepland. Ze zullen in een wervelwind 

op je afkomen als ware het de storm Edda die haar neefjes en 

nichtjes achterna komt zoals daar zijn Chiara, Dennis en Ellen. 

Er zijn natuurlijk enkele gevestigde waarden die niet kunnen 

ontbreken op onze kalender zoals de nieuwjaarsreceptie, de 

Beerpong&Battleshotskringavond die dit jaar volledig 

omgevormd wordt door ons Feestduo en de centrumrolling. 

Het tweede semester staat ook in teken van verbroedering, 

want dit jaar is het onze beurt om af te zakken naar Antwerpen 

voor onze tweede editie van de verbroederingscantus met 

Translatio. Bovendien organiseren we ook een heuse 

verbroederingsactiviteit met Filologica, de kring van/voor de 

studenten Taal- en letterkunde. 

Echter, het neusje van de spreekwoordelijke zalm van dit 

semester zal zich natuurlijk afspelen tussen 30 maart en 3 april. 

Tijdens die grijs-geel-witte week vieren we de 25ste verjaardag 

van Veto!  
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We beginnen de week met een cantus, op dinsdag houden we 

een sneukeltocht die eindigt in de Cuba voor de kringavond, op 

woensdag gaan we verantwoord alcoholisch sporten tijdens 

een heuse zeskamp, op donderdag rusten we uit tijdens de 

hypnoseshow van Patrick Pickart om dan op vrijdag opnieuw 

all the way te gaan op ons amazing Lustrumgalabal der 

Toegepaste Taalkunde. Kom alsjeblieft af, want je wilt dit echt 

voor geen goud ter wereld missen. 

Wij staan alweer te popelen om al deze activiteiten te 

organiseren voor jullie, dus we hopen dat we jullie in groten 

getale mogen ontvangen! 

 

See you in the turn! 

Jaime Moreira Resina 

Preses 2019-2020 
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Welke frituursnack past het 

best bij jouw persoonlijkheid? 
Het is niet moeilijk om je deze alombekende situatie in te 

beelden. Je staat vol overgave te dansen met een fris pintje in 

je hand en hebt de tijd van je leven. Het water loopt je al in de 

mond als je denkt aan die overheerlijke midnightsnack.  Een 

frituursnack is een optie waar velen steevast voor kiezen. 

Tientallen verschillende soorten zijn er, en toch kiezen we vaak 

voor dezelfde snack. Wij zochten uit welke snack het best bij je 

persoonlijkheid past. 

• Bitterballen: Jij bent iemand die van diepere 

gesprekken houdt. Zoals de bitterbal die smeuïg is 

vanbinnen, hou jij ervan om personen beter te leren 

kennen. Dit maakt van jou een heel open persoon die 

heel begripvol is. Vrienden kunnen dan ook altijd bij 

jou terecht, wat enorm geaprecieerd wordt! 

 

• Frikandel: Jij bent iemand die graag op safe speelt en 

niet te veel risico’s neemt. Dit maakt van jou een 

betrouwbare persoon bent die nuchter in het leven 

staat. Geheimen zullen bij jou altijd veilig zijn. Je houdt 

van je eigen gewoontes en wijkt daar niet graag van af. 

Je grenzen verleggen kan natuurlijk nooit kwaad. 

Probeer daarom misschien toch eens een andere 

snack, want er is nog zoveel lekkers! 
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• Kaaskroket: Voor jou moet niet altijd alles groots en 

speciaal zijn. Jij kan genieten van de kleine momenten 

in het leven, maar je kan je ook onnodig zorgen maken 

over kleine dingen. Jij neemt alles heel erg in je op, wat 

van jou een meelevend persoon maakt.  

 

• Garnaalkroket: Jij bent een exotisch type dat graag 

iets speciaals heeft. Levensgenieter is de beste 

beschrijving voor jou. Van alles probeer je te genieten. 

In elke situatie ben jij de persoon die alles positief gaat 

bekijken en de moed bijeen gaat rapen.  

 

• Bicky burger: Jij bent een vastberaden person die geen 

problemen heeft met het nemen van beslissingen. Een 

groepswerk of uitstap zal jij altijd in goede banen 

leiden. Jij zorgt er altijd voor dat je alles onder controle 

hebt (behalve jezelf misschien op een cocktailavond), 

wat als resultaat heeft dat iedereen altijd bij jou 

terecht kan voor hulp.  

 

• Julientje: Jij houdt van een leven met alles erop en 

eraan. Je grijpt elke kans in het leven, om alles eruit te 

kunnen halen. Dit maakt van jou iemand die altijd 

vooruitgaat, en geen tijd heeft om te veel stil te staan. 

Opgeven staat niet in jouw woordenboek. Jij houdt van 

uitdagingen, en dit het liefst met je vrienden erbij, die 

al eens een frietje mogen mee-eten.  
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6 hacks om geld te besparen 
Bijna iedereen is het erover eens. De studententijd is een heel 

mooie, maar een oh zo dure periode. Iedereen kent wel 

situaties waarbij hij of zij krap bij kas zat. Op woensdag kom je 

er bijvoorbeeld achter dat je geld voor de hele week al op is. 

Om deze situaties te vermijden, 

hebben we wat tips op een 

rijtje gezet die wel degelijk een 

verschil kunnen maken in je 

portemonnee.  

1. Profiteer van het feit dat je student bent.  

Je bent student, maak daar ook gebruik van! Je zou ervan 

verschieten op hoeveel plaatsen je korting krijgt met een 

studentenkaart: cinema, sommige restaurants, fitness, zelfs 

sommige buitenlandse musea! Zorg dan ook dat je je 

studentenkaart bij je hebt en ga na of je korting kan krijgen. 

Ook met je lidkaart van Veto krijg je voordelen in sommige 

zaken. Spiek daarvoor naar de eindpagina van de Vetopia! 

2. Kook zelf en eet samen 

In ons drukke studentenleventje is het niet makkelijk om nog 

een gaatje te vinden om iets deftigs klaar te maken. Toch is het 

beter om niet elke dag bij de Basic Italian binnen te gaan of een 

pizza te halen. Het is niet alleen goedkoper om zelf te koken, 

maar ook gezonder. Ook samen eten is een goed idee om geld 

uit te sparen. Grotere verpakkingen zijn op termijn namelijk 

voordeliger. En geef toe, alleen eten is nu niet bepaald gezellig.  
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3. Laat en met een volle maag naar de winkel gaan 

Het is misschien een verrassende tip, 

maar ga met een volle maag naar de 

winkel. Op die manier koop je 

minder en vooral enkel wat je echt 

nodig hebt, niet alles waar je op dat 

moment zin in hebt. Laat naar de winkel gaan heeft als 

voordeel dat er soms producten afgeprijsd zullen zijn.  

4. Ga eens naar de markt 

Groenten en fruit zijn vaak 

goedkoper op de markt, al 

hangt dit natuurlijk ook af 

van de marktkramer zelf en 

de tijdelijke acties in de 

supermarkten. Hoe dan ook: 

naar de markt gaan is echt 

eens leuk. Lekker ouderwets en vooral vaak verser. Op deze 

website vind je meer info over de markten in Gent: 

https://stad.gent/nl/shoppen-en-toerisme/shoppen/markt-

gent 

5. Gebruik apps die je uitgaven bijhouden 

Geld uitgeven is natuurlijk gemakkelijk. Moeilijker is om bij te 

houden hoeveel je uitgeeft met je kaart en zelfs in het 

algemeen. Gebruik daarom een app waarmee je overzichtelijk 

kunt zien hoeveel je waaraan spendeert.  Voorbeelden van 

zulke app’s zijn Toshi, EasyMoney, Spending Tracker en My 

Student Budget Planner.  

https://stad.gent/nl/shoppen-en-toerisme/shoppen/markt-gent
https://stad.gent/nl/shoppen-en-toerisme/shoppen/markt-gent
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6. Zeg je fitnessabonnement op! 

Fitnessabonnementen zijn duur en wees eens eerlijk tegen 

jezelf: het is weggesmeten geld. En de excuses brei je aan 

elkaar: je hebt geen tijd, je hebt het druk met school, je moet 

naar een Veto-activiteit, het regent… Als je toch écht wil 

sporten, dan bestaan er veel goedkopere alternatieven: Start 

to run van Veto, een meerbeurtenkaart in het dichtstbijzijnde 

zwembad, een fitnessmatje van de Decathlon waarmee je 

thuis oefeningen kan doen…  

 

Start to run met Veto! 

Wil je je bierbuikje toch wat zien krimpen? Heb je last van je 

frietvetjes? Of zoek je gewoon een gezellige bende om je 

wekelijks sportmomentje mee te delen? Kom dan gewoon mee 

lopen met Veto!  

Je hoeft er niet voor gedoopt te zijn en het kost je ook geen 

geld. Je hebt enkel een goed paar loopschoenen nodig! Als je 

geïnteresseerd bent, stuur dan vlug naar onze Sport, Lieze 

Raevens. Zij voegt jullie met 

veel plezier toe aan de ‘Start 

to run Veto Gent!’-groep op 

Facebook. Zo kom je elke 

week op tijd te weten waar 

en wanneer we onze 

beentjes gaan strekken. 
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Say yes to the dress & suit up!  
Zoals jullie allemaal al weten, viert Veto dit jaar zijn 25-jarige 

bestaan. En dat vieren we met onze lustrumweek. Het bal op 

vrijdag 3 april is de kers op de taart!  

Ik hoor jullie maar denken aan 1 ding: Wat moet ik in 

godsnaam aandoen? 

Vetoriyani Kazaltzis weet raad!  

Wat je best draagt, kunnen we afleiden uit je figuur. Say what? 

Laat ons je even de weg wijzen door de fashionwereld aan de 

hand van enkele voorbeelden.  

 

Ladies First! 

Ben je iemand met hele smalle benen, bredere 

schouders en een klein -Veto takes the blame- 

bierbuikje? Dan ben jij een appel.  

DO’s: Appelen accentueren het beste hun slanke 

benen. Door een subtiele V-hals lijken je 

schouders minder breed en zet je die prachtige halslijn in de 

verf. Ga voor een kleine taillering en een losse stof die dat 

bierbuikje wat kleiner doet lijken. Want drinken zal je zeker, 

appel!  
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Heb jij een voller figuur aan de bovenkant, 

maar slanke benen en een smalle taille? 

Zijn je schouders breed, heb je grote 

borsten en een bierbuikje, maar is je 

onderlijf juist recht van vorm? Dan ben jij 

een bokaal. 

 

DO’s: Net zoals de appel, steel jij de show met een V-hals! 

Show gerust what your momma gave ya! Werk met een taille 

die het smalste deel van je lichaam accentueert. Net onder de 

boobies dus. Probeer gerust eens een printje om je figuur 

optimaal te proportioneren.  

 
Zijn jouw schouders net zo breed als je heupen en heb je nog 

een relatief smalle taille? Dan heb jij een zandloperfiguur! Ons 

doel? Show them curves, honey.  

 

DO’s: Een jurk met strakke taille is jouw beste 

vriend. Het mag allemaal al eens wat strakker 

zitten! Zo komt jouw figuur het beste tot haar 

recht. Overslagjurken zijn een must-have in 

jouw kleerkast en ook met een V-hals kom je 

zeker de show stelen. Kies voor schoenen met een wat bredere 

hak. Door een smalle hak zou je voller kunnen lijken dan je 

werkelijk bent.  
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Heb je smalle schouders, volle billen, kleinere borsten en brede 

heupen? Maar heb je toch wel best slanke benen? Grote kans 

dat jij uit de fruitmand komt als een peer. Voor 

peren is het vaak lastig om een toffe, goed 

passende outfit te vinden. Maar met Veto’s hulp, 

straal jij op de dansvloer.   

 

DO’s: Kies voor een A-lijn jurkje. Hiermee laat je 

je heupen minder breed lijken en verstop je die 

gespierde bovenbillen. Raar maar waar, maar met lange, wijde 

mouwen creëer je een smallere taille. Naast stralen met een 

boothals die je schouders breder maakt, kan je als peer ook 

gaan voor een hoge, ronde hals. Het doet je optisch langer en 

slanker lijken. Pull it off darling! Een haltervorm is dan weer 

perfect om je borsten groter te doen lijken. Met een beetje 

highlighter op je sleutelbenen kan niemand zijn ogen van je af 

houden. 

 

Heb je geen tijd of geld om te gaan shoppen? Of zie je het niet 

zitten om veel moeite te doen? Niet getreurd. Er is altijd nog 

cava aanwezig.  
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And now for the boys.  

Een strikje is hip en makkelijk aan te doen, maar een das straalt 

net dat ietsje meer klasse uit. Waarvoor kiezen jullie?  

Eerst en vooral wil ik, als vrouw, zeggen dat het ons eigenlijk 

niet uitmaakt welke van de 2 jullie dragen. Als we dat kostuum 

zien, zijn we al verkocht. Dus waag het niet om in jeans te 

komen! 

Even de praktische kant bekijken. Kreeg je van je familie of van 

je nieuwe schoonmoeder een das onder de kerstboom, en vind 

je die heel leuk staan, maar heb je geen flauw idee hoe je zo 

een langwerpig ding om je nek knoopt? Veto helpt! 

Geen idee of je ervan op de hoogte bent, maar er bestaan drie 

verschillende soorten knopen. 

https://www.albert.be/de-ultieme-dassen-knoop-gids/ 

 

Ten eerste leren we je de four-in-hand knoop. Deze knoop 

wordt gezien als de gemakkelijkste knoop onder de das-

knopen (of hoe je dat ook zegt). Dus ja, als je dat al niet lukt, 

blijf maar thuis he. Nee, mopje. Iedereen is welkom. We gaan 

je gewoon een beetje uitlachen op het bal dan.  

  

https://www.albert.be/de-ultieme-dassen-knoop-gids/
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Er zijn 5 stappen die je goed moet beheersen.  

1. Hang de das over je nek en laat het brede deel van de 
das ongeveer 30 cm onder het smalle deel hangen. 

2. Daarna sla je het brede deel van de das over het 
smalle deel en haal de flap achterdoor langs. 
3. Sla daarna het brede deel nog eens over het smalle 
deel. Dit keer langs voren.  
4. Haal het brede deel van de das langs achteren door 
de lus van de hals en steek hem door de knoop. 
5. Trek de knoop traag maar stevig naar de boord toe 
terwijl je het smalle deel vasthoudt.  

 
Hier nog een prentje, voor de tjolders onder jullie. 
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Heb je de eerste knoop onder de knie en wil je eens iets 

moeilijkers proberen? Dan is de halve Windsor zeker iets voor 

jou.  

De halve Windsor leg je in 6 stappen: 

1. Net zoals de four-in-hand knoop, laat je het brede deel 

van de das ongeveer 30 cm onder het smalle deel 

hangen. (afb 1) 

2. Haal de das vervolgens van onder naar boven en 

tussen het hemd en de das terug omlaag. Trek de 

knoop zachtjes aan. (afb 2 en 3)  

3. Sla het brede deel achterlangs naar links. (afb 3) 

4. Sla vervolgens het brede deel over de knoop van links 

naar rechts. (afb 4) 

5. Haal als voorlaatste stap het brede deel door de lus 

rond de hals heen en door de knoop van de das naar 

beneden. (afb 5) 

6. Trek tenslotte met het smalle gedeelte de knoop 

langzaam strak richting de boord. (afb 6)  

Snap je helemaal niets van de stappen? Hier een stappenplan 

ter verduidelijking.  
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Last but not least en voor de gevorderen onder jullie is er de 

dubbele Windsor.  

De dubbele Windsor leg je in 9 stappen.  

1. Je start opnieuw zoals bij de andere 2 knopen, met 
het brede deel 30 cm onder het smalle. Sla vervolgens 
het brede deel over het smalle deel. (afb. 1) 
2. Haal het brede deel omhoog (afb. 2) 
3. Trek het vervolgens over de lus rond de hals opnieuw 
naar beneden. (afb. 3) 
4. Sla daarna het brede deel van de das achterlangs van 
rechts naar links. (afb. 4) 
5. Breng het brede deel vervolgens terug naar omhoog 
en steek het langs boven achter de hals en vervolgens 
terug naar beneden (afb. 5 en 6) 
6. Trek de knoop aan. 
7. Sla de das voorlangs van links naar rechts. (afb. 7) 
8. Haal het brede deel nogmaals door de lus rond de 
hals heen en door de knoop van de das naar beneden. 
(afb. 8) 
9. Trek met het smalle gedeelte de knoop langzaam 
strak richting de boord (afb. 9) 
 

Ook bij deze knoop een prentje ter verduidelijking. 
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Indien je van plan bent om een strikje aan te doen, kan je 

altijd kiezen voor voorgeknoopt strikje met een knopje of een 

schuifsysteem als sluiting. Dan moet je voor het bal geen uur 

uittrekken om je strikje te knopen.  

Voor de echte die hards onder ons, helpt Veto om je strikje te 

knopen. Laat zien dat je stijl hebt en volg ons stappenplan.  

1. Leg het linkerdeel van de strik over het rechterdeel. 

2. Breng het linkerdeel omhoog achter het rechterdeel. 

3. Plooi het rechterdeel tot een strikje 

4. Laat het linkerdeel over het gevormde strikje vallen. 

5. Oke nee fuck it, ga een strikje kopen.  
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7 verborgen parels in Gent 
Als we Gent horen, denken we spontaan aan de Overpoort, de 

Korenmarkt, de Veldstraat en de Graslei. Deze stad biedt echter 

nog veel meer fantastische plekjes, waar je soms zelfs te 

midden van de drukte een oase van rust kan vinden. In dit 

artikel nemen we jullie dan ook graag mee naar de verborgen 

parels van Gent. 

Waarschuwing: Veto Gent is niet verantwoordelijk voor een 

eventuele overrompeling door sightseers na de publicatie van 

dit artikel.  

1. Het Appelbrugparkje 

Het Appelbrugparkje: 

je hebt er waarschijnlijk 

nog nooit van gehoord, 

maar het ligt nochtans 

pal in het centrum van 

Gent. Op Google Maps 

ligt dit plekje ongeveer 

tussen de Korenmarkt 

en het Gravensteen, maar dan wel aan de overkant van de Leie. 

In realiteit is het bereikbaar via de Jan Breydelstraat. Het is een 

ieniemini parkje, maar het biedt wel een maxi uitzicht op de 

Leie en de achterkant van het Groot Vleeshuis. Een bezoekje 

waard.  
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2. Zebrabeach 

In de zomermaanden komen de beach vibes naar Gent dankzij 

Zebrabeach. Deze vrolijke zomerbar vind je in de Zebrastraat, 

op een boogscheut van de 

Kinepolis. Je kan er met je voetjes 

in het zand zitten terwijl je geniet 

van een heerlijke cocktail. Er 

worden ook allerlei activiteiten 

georganiseerd en meestal kan je 

er ook enkele concertjes meepikken. Het is nog niet bekend 

wanneer deze pop-up bar precies neerstrijkt dit jaar, maar de 

precieze data worden ongetwijfeld nog meegedeeld. Houd dus 

de site en facebookpagina maar in de gaten!  

3. Portus Ganda  

Portus Ganda is de plek waar de Leie en de Schelde 

samenvloeien. Vandaag bevindt er zich een jachthaven voor 

passanten, maar aangezien de meeste studenten niet over een 

jacht beschikken, gaan we ook wat dieper in op de omgeving 

zelf. In de nabijheid zijn er veel gezellige zaakjes, ook wat 

parkjes, bruggen, de Sint-Baafsabdij en het zwembad Van Eyck 

in art-decostijl. In de jachthaven zelf kan je ook een rood naakt 

meisje met een koptelefoon spotten. Dit is een kunstwerk van 

Johan Meirlaen en het staat 

ook wel bekend als de 

Gentse Lorelei. Vooral bij 

zonsondergang is deze 

locatie heel idyllisch, dus bij 

deze weet je waar je kan 

afspreken met je tinderdate.  
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4. Klein Begijnhof  

Als je even wil ontsnappen 

aan de drukte van de stad, 

dan kan dit op enkele 

minuten stappen van Gent 

Zuid, in het Klein Begijnhof 

O.L.V. Ter Hoyen. Dit begijnhof dateert van 1235 en is een van 

de best bewaarde begijnhoven van vóór de Franse Revolutie. 

Het werd opgericht door de Gravin van Vlaanderen en het is 

intussen erkend als werelderfgoed door UNESCO. De laatste 

Gentse Begijn is gestorven in 2008 (net geen 100 jaar!), dus 

vandaag worden de woningen er verhuurd of gebruikt voor 

sociale huisvesting. Los daarvan kan je er natuurlijk ook 

gewoon rondkuieren. Achter de lange gevel aan de straatkant 

schuilt een oase van rust en ook een rijkelijk versierde kerk.  

 5. De Brug der Keizerlijke Geneugten 

Dit pareltje werd aan de collectie 

toegevoegd speciaal voor de 

geschiedenisliefhebbers onder 

ons. De voetgangersbrug over 

het Lievekanaal staat ook wel 

bekend als de Keizer Karelbrug 

en kwam er naar aanleiding van het Keizer Kareljaar in 2000. 

Walter De Buck, volkszanger en beeldhouwer, nam het 

initiatief voor dit project en werkte ervoor samen met 

stadsbeeldhouwers José Mestdagh, Dirk van Hecke en Walter 

De Dauw. Aan de uiteindes van de brug pronken grote beelden 

vervaardigd uit Franse natuursteen. Elk beeld op zich illustreert 

een legende rond Keizer Karel. Op de oever van het Zilverhof 
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bevinden zich “Janneke” en “Kwade Berth” en aan de St.-

Antoniuskaai staan links “Mooie Veerle” en rechts “Keizer 

Karel als scheepstrekker”. 

6. Lievekaai 

Op enkele meters van de 

Keizer Karelbrug bevindt 

er zich nog een parel: de 

Lievekaai. Deze locatie is 

vooral een aanrader 

voor tortelduifjes en 

romantische zielen. ’s 

Avonds zorgt de 

combinatie van de 

prachtige wilgen, het kabbelende water en de verlichting 

namelijk voor een ‘can-you-feel-the-love-tonight-setting’. Als 

je zin hebt om een volledige avondrandonnée te maken, 

overweeg dan zeker eens om de lichtplanwandeling te volgen. 

Op de site van de stad Gent kan je de volledig uitgestippelde 

wandeling vinden, met shortcuts, uitbreidingen en 

toelichtingen bij de bezienswaardigheden. De Lievekaai is een 

kleine uitbreiding van de hoofdroute. De hoofdroute op zich 

bedraagt 5km en duurt een tweetal uur. Let wel goed op: start 

je wandeling vroeg genoeg! Om klokslag middernacht verliest 

Assepoester namelijk haar muiltje niet, maar wordt de 

sfeerverlichting wel weer naar de functionele verlichting 

overgezet. Voor meer info kan je terecht op:  

https://stad.gent/nl/wonen-

verbouwen/stadsvernieuwing/het-gentse-

lichtplan/lichtplanwandeling  

https://stad.gent/nl/wonen-verbouwen/stadsvernieuwing/het-gentse-lichtplan/lichtplanwandeling
https://stad.gent/nl/wonen-verbouwen/stadsvernieuwing/het-gentse-lichtplan/lichtplanwandeling
https://stad.gent/nl/wonen-verbouwen/stadsvernieuwing/het-gentse-lichtplan/lichtplanwandeling
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7. De Plantentuin van de UGent 

Tussen Campus Ledeganck en het Citadelpark ligt de 

botanische tuin van de UGent. In eerste instantie klinkt dit 

misschien wat saai, maar niks is minder waar. Op 2,75ha zijn 

namelijk meer dan 10 000 plantensoorten ondergebracht. 

Voor mensen met groene vingers klinkt dit waarschijnlijk als 

een natte droom. Ook voor de andere soort mensen (lees: mijn 

plantjes gaan altijd dood) is deze tuin de ideale plek om te 

genieten van schoon groen, zonder er zelf voor te moeten 

zorgen. En nu de kers op de taart voor alle studenten: het is 

dagelijks GRATIS toegankelijk. 

 

 

 

 

 

 

Noot: Wees niet meteen teleurgesteld als je deze parels nu 

gaat bezoeken. Het is nog steeds winter, dus de schoonheid 

van sommige plekken komt niet ten volste tot z’n recht. (Lees: 

PR Extern Margo was teleurgesteld omdat er nu niet eens gras 

te vinden valt in het Appelbrugparkje hehe.) 
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Cantorkwartiertje 
 
Tschüss liebe Freunde, 

Hopelijk hebben jullie goed kunnen genieten van jullie 

welverdiende lesvrije week en hebben zij die op de latten 

gestaan hebben nog al hun kruisbanden in hun knieën (cries). 

Naast zingen en mijn gewrichten om zeep helpen, houd ik me 

ook graag bezig met artikels schrijven om jullie wat meer onder 

te dompelen in het hele cantusgebeuren. Bij deze schotel ik 

jullie enkele weetjes voor om je ligamenten van te scheuren 

(nee, de puns ben ik nog lang niet beu). 

De blauwvoet 

‘De blauwvoet’ is een welbekend lied dat bij sommigen goed 

ontvangen wordt en bij anderen de wenkbrauwen doet 

fronsen. Het is namelijk een Vlaamsgezind strijdlied dat in de 

late 19e eeuw geschreven werd door Albrecht Rodenbach en 

een groot effect had op de groei van de Vlaamse Beweging.  

Maar bon, ik ben hier niet om over politiek te praten 

(interesseert me ook in 

de verste mate niet), ik 

breek namelijk al een 

tijdje mijn hoofd over 

een veel interessanter 

element in het lied. Wat 

is nu die blauwvoet en 

waar komt de associatie 

met dit lied vandaan?   



25 

Men zou in de eerste plaats kunnen denken aan de jan-van-

gent, een zeevogel die vooral te zien is als er storm op komst is 

(vandaar ‘Vliegt de blauwvoet? Storm op zee!’). Bovendien 

staat deze vogel ook in de codex afgebeeld. Maar niks blijkt dus 

minder waar te zijn.  

De term zou namelijk afkomstig zijn uit het waargebeurde 

verhaal over de strijd tussen de Veurnse families ‘Blauvoet’ en 

‘Ingrekin’ in de 12e eeuw. Als je het lied ‘Als de kerels te gare 

zijn’ erbij neemt (ook geschreven door Rodenbach), dan kan je 

aan de hand van deze info afleiden dat het lied gaat over de 

vete tussen deze twee families. De aanhangers van de familie 

Blauvoet heetten de ‘Blauwvoeten’ (No shit, Sherlock) en de 

aanhangers van de familie Ingrekin noemde men de ‘Isegrims’ 

(die verschillende keren vermeld worden in de codex). Bij deze 

is het mysterie van de Blauwvoet opgelost en begrijpen we 

eindelijk wie die Isegrims zijn die zo vaak genoemd worden! 

Dis in lucht 

Week 1 werd goed afgesloten met een zeer geslaagde 

vriendjes- en familiecantus. Er werd veel gezongen en 

gedronken en er werden zeker genoeg ad pista uitgedeeld. 

Hoewel zo goed als alles zeer vlotjes verliep, merkte ik toch dat 

er bij 1 bepaald lied een merkwaardige dosis verwarring 

ontstond. Na ongeveer een halve tempus subtiele (en later iets 

minder subtiele) hints te geven, vond een zekere prosenior         

- wiens naam ik niet ga vermelden (iets met een mast ofzo) - 

het een uiterst noodzakelijke kwestie om het lied ‘Dis in lucht’ 

te zingen.   
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Voor de leken onder ons: 

‘Dis in lucht’ kan 

beschouwd worden als 

‘der Pappenheimer’ light, 

waarbij iedereen de 

instructies moet volgen 

die gezongen worden. 

Hoewel het een simpel 

concept is, hebben we toch gemerkt dat een groot aantal 

mensen vanaf een bepaalde strofe volledig de mist in ging. De 

oorzaak moesten we helemaal niet ver gaan zoeken, want die 

is al te vinden in de titel zelf: het woord ‘dis’. Velen onder ons 

dachten dat ‘dis’ een loze vertaling zou zijn van het Duitse 

‘Tisch’, maar het blijkt dus simpelweg een archaïsch woord te 

zijn voor een gedekte tafel. Hoe dan ook, het was een hilarisch 

tafereel dat voor veel gemorst bier en verwarde familieleden 

zorgde. Jammer genoeg kunnen we ons enkel inbeelden wat 

voor een chaos (en vooral shock) een Pappenheimer zou 

veroorzaakt hebben.  

Nu ik toch jullie aandacht heb, zou ik jullie graag willen 

uitnodigen om op dinsdag 3 maart allemaal gezellig naar de 

zangavond te komen waar jullie de Justin Timberlake of 

(Ro)beyonce in jezelf kunnen bovenhalen! Verder hoop ik dat 

jullie allemaal nog een fantastisch semester hebben en dat 

jullie punten beter zijn dan de mijne!    

 

Have fun and break a leg! (I already did…) 

Cantor out x 
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De stop-maar-met-muilen: Mondhygiëne is de basis voor 

een aangenaam kusleven. Dat je jezelf niet verzorgt is al erg 

genoeg. Val er dan toch zeker niemand anders mee lastig! 

 

Het stekelvarken: Sommige mensen houden van wat 

beharing, anderen totaal niet. Wees je ervan bewust dat 

jouw baard/snor ook mogelijke kuspartners kan afstoten. 

 

De ik-leef-van-de liefde: De liefde is fantastisch mooi! Een 

vaste relatie hoeft echter niet het synoniem van sleur te 

zijn. Verras je lief eens! Zo kan je op zijn/haar lip zuigen, 

lichtjes bijten of je tongsnelheid variëren.  

 

De passionele kusser: Jij bent trouw en avontuurlijk, dat is 

een hele leuke combo! Verlies niet uit het oog dat een 

beetje routine in een relatie ook geen enkel probleem is. 

 

De voorbereide randie: Kussen is een van je hobby’s, maar 

je hecht wel veel belang aan mondhygiëne. Een stinkbek 

komt er bij jou niet in! Ook rokers zien hun kansen slinken 

bij jou. 

 

De voorbereide zoeker: Jij bent stiekem op zoek naar je 

ware liefde. Het idee alleen al dat je een potentiële lover 

zou kunnen wegjagen met een stinkende adem, bezorgt jou 

nachtmerries.  

 

De ik-muil-alles-wat-beweegt: Muilen is je middle name: 

beugel, scheve tanden, stinkende adem, rokers, brokjes 

Julien tussen de tanden of net gekotst: jij muilt het allemaal!  

 

De hopeloze zoeker: Jij vindt een randie binnendoen wel 

eens leuk, maar deep inside zoek je meer. Begin al eens met 

kauwgom of muntjes mee te nemen, dat verhoogt je 

kansen.  
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Test je kennis over het presidium 
Wie van het presidium verkoopt er in het weekend lekkere 

kippetjes op de markt?  

A. Marie 

B. Astrid 

C. Daria 

D. Margo 

Welk presidiumlid durft er al eens paars uit te zien na een 

stevige nacht Overpoort? 

A. Lieze 

B. Ferre 

C. Jaime 

D. Julie 

Welk presidiumlid heeft de toiletten op Mercator al 

herhaaldelijk laten kennismaken met zijn/haar kotsjes? 

A. Fabien 

B. Kasper 

C. Astrid 

D. Lieze 
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Wie van het presidium is het meest waarschijnlijk om 

Tiktokfamous te worden? 

A. Bes 

B. Jolien 

C. Ferre 

D. Julie 

Welk presidiumlid mag zich als BV beschouwen nadat hij/zij op 

WTV kwam in een reportage over Pabo?  

A. Margo 

B. Jaime 

C. Marie 

D. Ruben 

Wie van het presidium zou het beste een hondenasiel 

openhouden? 

A. Astrid 

B. Bes 

C. Daria 

D. Lieze 

 

 

Antwoorden: A-C-B-D-A-D 
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Wat weet je over… stuver?  
stu∙ver (de; m, v; meervoud: stuvers) 

1. Studentenvertegenwoordiger 

2. Student die door middel van zijn of haar 

engagement strijdt voor een betere 

universiteit en  maatschappij.  

 

Bovenstaande definitie van het illustere wezen ‘stuver’ kan ook 

over jou gaan. Stuvers zetten zich dag in, dag uit in voor allerlei 

zaken die aan deze universiteit debat opwekken of beter 

kunnen. De afgelopen jaren hebben stuvers zich ingezet voor 

een betere wereld en universiteit. Dankzij stuvers investeert 

de UGent voortaan ethischer. Elke student, ook een GIT-

student, heeft recht op een inhaalexamen dankzij deze 

studentenvertegenwoordigers. Op facultair niveau werd er 

gewerkt voor meer en betere bloklocaties. Misschien zit jij ook 

met een droom of een frustratie. Hier is je kans. Het is namelijk 

binnenkort tijd voor een wissel van de wacht.  

In mei zijn er studentenverkiezingen voor de raad van bestuur, 

de sociale raad en de faculteitsraad. De raad van bestuur is het 

hoogste beslissende orgaan van de UGent. Hierin zetelen naast 

academisch personeel ook vier studenten. Voor de sociale raad 

worden ook vier studenten verkozen. Deze raad gaat over 

sociale aangelegenheden, zoals maaltijdsvoorzieningen en 

huisvesting. In de faculteitsraad wordt beslist over dingen die 

specifiek gaan over jouw faculteit, zoals de afzonderlijke 

opleidingen en infrastructuur van de faculteit waaraan jij 

studeert.  
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Dit klinkt misschien een beetje complex, maar één ding is zeer 

simpel: jij kan hier deel van uitmaken. Misschien ben je wat 

gefrustreerd over de manier waarop leslokalen worden 

gekozen aan de UGent. Je kan ook een fantastisch nieuw idee 

hebben voor de sociale voorzieningen aan de UGent, of je wil 

strijden voor puppy’s aan jouw faculteit, ten voordele van 

ieders mentale gezondheid. Het maakt niet uit hoe simpel of 

gek het is, als je het kan dromen, ben jij misschien de ideale 

kandidaat voor de volgende stuververkiezingen! In dat geval 

kan je alvast je wilde plannen voorbereiden: de kandidaturen 

kunnen worden ingediend tussen 30 maart en 3 april. 

Voel jij je aangesproken, maar aarzel je nog wat? De Gentse 

Studentenraad organiseert speciaal voor jou een aantal 

verhelderende infomomenten over wat een kandidatuur 

inhoudt, hoe je campagne voert en welk orgaan nu precies 

waarvoor dient. De klaarstoomdag gaat door op 5 maart en 

beslaat een hele dag vol infomomenten over de verschillende 

raden én als klap op de vuurpijl een simulatievergadering. Heb 

je al plannen op 5 maart? Geen nood! Op 25 maart wordt een 

vormingsdag over de campagne georganiseerd. De algemene 

infosessie van het klaarstoomoment wordt daar nog eens 

herhaald voor de mensen die er niet waren, en wordt daarbij 

uitgebreid met concretere info over de campagne zelf! 

Zegt het studentenvertegenwoordigerschap je eigenlijk niets 

maar vind je het (helemaal terecht) wél superbelangrijk dat de 

stem van de student gehoord wordt? Motiveer de vrienden 

waar jij je achter zou scharen om er toch voor te gaan, en nog 

véél belangrijker: breng je stem uit tussen 27 en 30 april. 

Alle verdere informatie vindt je op de Facebookpagina van de 

Gentse Studentenraad en de website www.stuver2020.be.  

http://www.stuver2020.be/
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Veteroscoop 
 Wat heeft het universum dit semester voor jou in petto? 

Ontdek het snel! 

Duits-Italiaans Je zit het hele weekend thuis, continu verlangend 
naar een nieuwe Vetoweek. Herkenbaar, 

nietwaar? Probeer toch nog andere bezigheden te 
zoeken, zodat de tijd rapper voorbijgaat. We 
hebben bovendien goed nieuws: Veto gaat weer 
gezellig samen op weekend! Hup, noteer maar  

vlug in je agenda! 

Duits-Russisch Nieuw jaar, nieuwe voornemens. Probeer vol te 

houden, maar laat zeker ook nog wat ruimte over 

voor ontspanning. Zo kan je bijvoorbeeld naar 

onze kringavonden in de Cuba komen. Een fris 

pintje en een sensueel paaldansje, wat wil een 

mens nog meer? 

Duits-Spaans Je ligt de hele dag in bed series en TikTok-fimpje s 

te kijken? Inderdaad heel verleidelijk, maar denk 

aan je portie frisse lucht! Met de lente in aantocht 

is het aan te raden om wat meer activiteiten 

buiten te doen. Vul jezelf met Vitamine D en 

geniet van het mooie Gent! 

Duits- Turks 

 

Lessen skippen wordt een vicieuze cirkel waar je 
niet meer uit geraakt. Bespaar jezelf vele 
herexamens en de bijkomende mental 

breakdowns. Even doorbijten en dan kan je in de 
zomer lekker sippen van je cocktail in ’t zunje. 

Engels-Duits 

 

Je hebt Valentijn nog maar eens alleen 
doorgebracht en mist wat liefde in je leven.  Wees 

welgekomen op onze verbroederingsactiviteit- en 
cantus, misschien spot je daar wel een mogelijke 
prooi! Go get ‘em, tiger!  
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Engels- Italiaans 

 
 

Jij hebt duidelijk wat nood aan meer culturele 

activiteiten in je leven. Nou wat toevallig, die 
organiseert Veto ook! Laten we dus allemaal wat 
cultuur opsnuiven en niet enkel hele dagen 
zuipen. 

Engels – Russisch  

 

In het tweede semester staan je een paar serieuze 

dilemma’s te wachten. Durf hulp vragen aan 

familie en vrienden, hun visie zal je misschien 

verder op weg helpen. 

Engels- Spaans 

 

Je wilt nog eens goed scheef gaan, maar wacht het 
juiste moment af. Gevonden! De Vetopiafuif is het 
ideale feestje om al je zorgen te vergeten en te 

genieten van het leven. Tot dan! 

Engels-Turks 

 

Oei, er is serieus wat werk aan je summerbody en 
je vindt sporten niet zo leuk? Niet getreurd, onze 

sport Lieze zal je hierin bijstaan! Ze voorziet tal van 
toffe sportactiviteiten in het tweede semester, 
komen is dus zeker de boodschap! 

Frans- Duits  Je droomt van een zangcarrière, maar zingen is 

duidelijk niet je sterkste punt. Beschadig iedereen 

hun trommelvliezen niet langer en werk aan je 

skills op de zangavond. Fabien en zijn 

engelenstem verwachten je. 

Frans- Engels 

 

De boitgoden zijn je gunstig gezind, ze hebben 

namelijk voor heel wat litte vetoactiviteiten 

gezorgd. Profiteer er dus van en kom gezellig met 

ons dansen in het tweede semester! 
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Frans- Italiaans Je examens gingen wat minder? Niet getreurd, het 
tweede semester is de ideale gelegenheid om je 

te herpakken. Echte Vetorianen zijn slimme  
wezens, dus heb wat vertrouwen in jezelf! Voor 
wat ontspanning kun je sowieso altijd bij ons 
terecht. 

Frans- Russisch  De glazen Vetobol toont dat je in de toekomst 

enkele fouten zult maken. Maar niet getreurd, 

fouten zijn er om uit te leren! Doe dus gewoon 

lekker verder je ding en neem het leven zoals het 

komt. 

Frans-Spaans 
Jij bent duidelijk een levensgenieter en 
feestbeest. Wil je de week van je leven 

meemaken? Bereid je dan voor op de 
lustrumweek! Elke dag een leuke activiteit en het 
lustrumgalabal op vrijdag als kers op de taart. 
Woehoe, ¡fiesta! 

Frans – Turks   
Meer uitdagingen in je leven lijkt je wel iets? 

Gewoon doen! Kom uit je comfortzone en probeer 

nieuwe dingen. Wie weet vind je zo wel een leuke 

hobby en leer je nieuwe mensen kennen. 
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Sponsors 


