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Hallo aandach�ge lezer, 

In wat volgt stel ik u graag mijn praesidi-

um voor. Dit hele Paperke staat in het 

teken van dat oranje-wit-oranje, de kleu-

ren van het VPPK, de studentenvereni-

ging verbonden met de FPPW.  Om alle 

ac�viteiten in goede banen te laten ver-

lopen bestaan wij dit jaar uit 20 perso-

nen. Zij gaan ervoor zorgen dat jullie zich 

het komende jaar u niet gaan vervelen! 

Zo hebben we de hoofdtafel die bestaat 

uit: mezelf als praeses (aka voorzi-er), 

Philippe als vice-praeses (mijn rechter-

hand) en onze quaestor, Victoria, die al 

het geld beheert. Als vereniging zijn wij 

ook genoodzaakt om te vergaderen, het 

is dan ook Evelyne haar taak om tussen 

de chaos door een gestructureerd ver-

slag in kaart te brengen.  

Met onze openingsfuif in het vooruit-

zicht, kunnen we jullie ons Team Feest 

presenteren dat belichaamd wordt door 

Robbert en Bjorn. Tickets voor dit bange-

lijke evenement kunnen verkregen wor-

den bij het hele praesidium, maar voor 

namelijk Pr-Intern -vier vlo-e vrouwen 

genaamd Nele, Marjolein, Joline & Ma-

nou- zullen jullie overstelpen met kaar-

ten en ander leuk nieuws. 

In deze �jd blijven we ook niet zi-en 

onder de kerktoren. Onze Excursie,  Da-

rio, zorgt er dan ook voor dat wij nieuwe 

horizonten kunnen verkennen. Naast de 

intellectuele s�mula�e kan er ook aan 

jullie cultuurkennis worden gewerkt. 

Jessica staat al te popelen om jullie op 

sleeptouw te nemen.  

Om ook te bewijzen dat wij als studenten 

meer kunnen dan goed drinken, zal     

Sebas�en als onze Sport ervoor zorgen 

dat de condi�e op peil wordt gehouden. 

En natuurlijk om al het overtollige alco-

hol uit te zweten. Verdergaand hebben 

wij ook onze Scriptoren, Lisa & Juno, die 

het Paperke maken om te ontsnappen 

aan de intensiteit van de lessen. Over 

lessen gesproken, dat gebeurd ook aan 

onze faculteit. Onze studies, Bieke & 

Maarten, zijn er om jullie te steunen �j-

dens de intense blokperiode en alles 

daarbuiten. Om jullie te overladen met 

leuke gadgets zorgt Eveline als Pr-Extern 

voor goede sponsors die ons leven dat 

�kkeltje interessanter maken.  

Wij als studentenvereniging zijn natuur-

lijk ook studen�koos ingesteld. Onze 

Cantor, Olivier, zorgt voor de juiste klan-

ken en tonen. Dan hebben we onze Ze-

denmeester, Philippe, die ons allemaal in 

toom probeert te houden. Als laatste in 

de rij hebben we dan onze Schachten-

temmer, Hannes. Hij zal dit jaar voor 

extra veel schachtjes zal zorgen. 

Ziezo hier heb je een kort overzicht van 

“alle mensen met die lintjes aan”. In de 

rest van dit Paperke worden boven be-

schreven personen nog meer op de roos-

ter gelegd. 

Graag zie ik je op een van onze komende 

ac�viteiten, want wij hebben voor ieder 

wat wils!  

 

 

    Bona fide 

    Jasper 

 

 

VOORWOORD PRAESES 
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Vice & Zedenmeester 

Philippe Oellibrandt (rechts) 

vice.vppk@gmail.com 

 

Praeses  

Jasper De Cnuydt (links)

praeses.vppk@gmail.com 

Secretaris  

Evelyne Van Limbergen 

(links)

scretaris.vppk@gmail.com 

Quaestor  

Victoria Van Hecke (rechts) 

quaestor.vppk@gmail.com 

PR-Intern 

Joline Delaere  (links) 

Nele Cuypers (rechts) 

printern.vppk@gmail.com 

VP

VOORSTELLING PRAESIDIUM 
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Sport 

Sébas�en Onyn (rechts) 

sport.vppk@gmail.com 

PR-Extern 

Eveline Liebaert (links) 

prextern.vppk@gmail.com 

Cantor  

Olivier Thas (rechts) 

cantor.vppk@gmail.com 

Pr-Intern 

Manou Vandewalle (links) 

Marjolein Hondekyn (rechts) 

printern.vppk@gmail.com 

VPPK 
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Feest 

Björn Boon (llinks) 

Robbert Smeulders  

Excursie 

Dario De Braeckeleer (rechts)

excursie.vppk@gmail.com 

Studie 

Maarten Piessens (links) 

Bieke Deprez (midden) 

Cultuur 

Jessica Van de Moortel (rechts)

cultuur.vppk@gmail.com 

Scriptor 

Lisa De Pachter (links) 

Juno Koekelkoren  

scriptoren.vppk@gmail.com 

Temmer 

Hannes Develter 

temmer.vppk@gmail.com 
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We lassen even een pauze in om jullie vermoeide ogen te 

laten rusten en deze vrolijke gezichten door te laten dringen 

in jullie hersencelletjes. Zodat jullie ze bij een ontmoe�ng 

op de faculteit enthousiast kunnen begroeten. 
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WAAR IS WALLY? 
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JASPER PRAESES 

Jouw func�e uitgelegd in 1 zin: Eenoog spelen in het rijk der blinden 

Prof met wie je wel eens een pintje zou willen drinken:  Bruno Vanobbergen 

Hier word ik gelukkig van: Chocolade 

Leukste liedje om onder de douche te zingen: It’s raining men – The weather girls 

Mooiste plek die je ooit bezocht: Het paleis van Sissi in Corfu  

Jouw grootste verslaving: Mijn spiegelbeeld natuurlijk 

Op dit dier lijk je het meest: Panda; I’m the least racist animal 

Als er ooit een boek of film over je gemaakt zou worden, is dit de �tel: 50 shades 

of Gay 

Ik ben al�jd wel te vinden voor: een danceba-le op de tafels van de Pi-Nuts 

 

 

PHILIPPE VICE/ZEDENMEESTER 

Jouw func�e uitgelegd in 1 zin: Luisteren & baas spelen. 

Prof met wie je wel eens een pintje zou willen drinken:  Meneer Anseel in combina-

�e met meneer Duyck. 

Hier word ik gelukkig van: M’n eigen grenzen verleggen 

Leukste liedje om onder de douche te zingen: Friet met mayonaise van Mike Vin-

cent 

Mooiste plek die je ooit bezocht: Elk skigebied. 

Jouw grootste verslaving: Powertraining 

Op dit dier lijk je het meest: Een hond 

Als er ooit een boek of film over je gemaakt zou worden, is dit de �tel: Feel-lippe 

Ik ben al�jd wel te vinden voor: Een training gevolgd door een kroegentocht (niet 

per se in die volgorde). 
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EVELYNE SECRETARIS 

Jouw func�e uitgelegd in 1 zin: De website en VPPK Pictures & Events up to date 

houden. Af en toe schrijf ik ook eens een verslagje. 

Prof met wie je wel eens een pintje zou willen drinken: Jeroen Decoster (assistent) 

Hier word ik gelukkig van: Kunnen doen waar ik zin in heb 

Leukste liedje om onder de douche te zingen: ‘Wil jij mijn hete �jger zijn – Peter Van 

de Veire’ 

Mooiste plek die je ooit bezocht: een plek die me blijvend doet verbazen moet ik nog 

ontdekken 

Jouw grootste verslaving: ijsjes! Nomnomnom 

Op dit dier lijk je het meest: Een bezige bij 

Als er ooit een boek of film over je gemaakt zou worden, is dit de �tel: Keep on smi-

ling! 

Ik ben al�jd wel te vinden voor: een feestje of een gezellige babbel 

 

VICTORIA QUAESTOR 

Jouw func�e uitgelegd in 1 zin:  Mij bezig houden met de financiën van het VPPK 

Prof met wie je wel eens een pintje zou willen drinken: Prof. Duyck 

Hier word ik gelukkig van: Gelukkige mensen 

Leukste liedje om onder de douche te zingen: Bulletproof 

Mooiste plek die je ooit bezocht: Jerusalem 

Jouw grootste verslaving: Pre-y Li-le Liars! 

Op dit dier lijk je het meest: Ooievaar 

Als er ooit een boek of film over je gemaakt zou worden, is dit de �tel: Vivi, the mo-

vie 

Ik ben al�jd wel te vinden voor: Feestjes! 
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JOLINE PR-INTERN 

Jouw func�e uitgelegd in 1 zin:  Communica�e met de leden bevorderen. 

Prof met wie je wel eens een pintje zou willen drinken: Alain Van Hiel of Wouter 

Duyck.  

Hier word ik gelukkig van: Iets leuks doen met familie of vrienden. 

Leukste liedje om onder de douche te zingen: Bohemian Rhapsody van Queen, lek-

ker drama�sch J.  

Mooiste plek die je ooit bezocht: Santorini (Griekenland)  

Jouw grootste verslaving: Kauwgum 

Op dit dier lijk je het meest: Arasari (toekan) 

Als er ooit een boek of film over je gemaakt zou worden, is dit de �tel: Jolo only 

lives once 

Ik ben al�jd wel te vinden voor: Een cantus, cocktailavond, gezellige babbel, ac�e.  

 

NELE PR-INTERN 

Jouw func�e uitgelegd in 1 zin: De printers zijn jullie aanspreekpunt waar jullie te-

recht kunnen met al jullie problemen. 

Prof met wie je wel eens een pintje zou willen drinken: Valke 

Hier word ik gelukkig van: Luid zingen als niemand thuis is. 

Leukste liedje om onder de douche te zingen: ‘Nobody to love’ van Sigma 

Mooiste plek die je ooit bezocht: Mijn bed.  

Jouw grootste verslaving: Champignons en spagheR. 

Op dit dier lijk je het meest: hond 

Als er ooit een boek of film over je gemaakt zou worden, is dit de �tel: Pedagogisch 

verantwoord! 

Ik ben al�jd wel te vinden voor: Feestjes en avondje chillen. 



 16 

 



 17 

MANOU PR-INTERN 

Jouw func�e uitgelegd in 1 zin: PR-Intern zorgt vooral voor de communica�e met de 

leden. 

Prof met wie je wel eens een pintje zou willen drinken: professor Duyck 

Hier word ik gelukkig van: een gezellige avond met vrienden 

Leukste liedje om onder de douche te zingen: Let it go - frozen 

Mooiste plek die je ooit bezocht: Sri Lanka 

Jouw grootste verslaving: chocolade 

Op dit dier lijk je het meest: een kat 

Als er ooit een boek of film over je gemaakt zou worden, is dit de �tel: Wallie’s life 

Ik ben al�jd wel te vinden voor: een cantus 

  

 

 

MARJOLEIN PR-INTERN 

Jouw func�e uitgelegd in 1 zin: Ik behoor tot het fantas�sche team Pr-Intern, wij 

zorgen ervoor dat jij van alle ac�viteiten op de hoogte zijn en organiseren ook enkele 

toffe ac�viteiten. 

Prof met wie je wel eens een pintje zou willen drinken:  S�jn Vandevelde! 

Hier word ik gelukkig van: Mijn bed en mijn frigo! 

Leukste liedje om onder de douche te zingen:  De samsonrock! 

Mooiste plek die je ooit bezocht: New York! 

Jouw grootste verslaving: Babybel! 

Op dit dier lijk je het meest: Gnoe. 

Als er ooit een boek of film over je gemaakt zou worden, is dit de �tel: Super Mario 

Bross. 

Ik ben al�jd wel te vinden voor: FEESTJE! 



 18 

 



 19 

 

EVELINE PR-EXTERN 

Jouw func�e uitgelegd in 1 zin: Sponsors zoeken zodat er geld in de lade komt. 

Prof met wie je wel eens een pintje zou willen drinken: Wouter Duyck 

Hier word ik gelukkig van: chocolade 

Leukste liedje om onder de douche te zingen: Wake me up - Avicci 

Mooiste plek die je ooit bezocht: Zuid-Afrika 

Jouw grootste verslaving: ijs  

Op dit dier lijk je het meest: Rode panda 

Als er ooit een boek of film over je gemaakt zou worden, is dit de �tel: fiUy sha-

des of liebie 

Ik ben al�jd wel te vinden voor: een plonsje in het zwembad 

 

 

OLIVIER CANTOR 
 

Je func�e uitgelegd in 1 zin: liedjes zingen en sfeer maken  

Sport en/of hobby: fitnessboy  

Favoriete vak: Psychiatrie  

Prof met wie je wel eens een pintje zou willen drinken: Prof. Anseel  

Beste film aller �jden: Donnie Darko  

Leukste road trip schijf: I would walk 500 miles - The Proclaimers  

Je grootste verslaving: cantuskes  

Genant weetje: no comment  

Ik ben al�jd wel te vinden voor: pintjes, cantussen, feestjes, tetjes  

Advies aan eerstejaars: work hard, play hard!  
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De verjonging in het praesidium is opmerkelijk dit academiejaar. Daarnaast 

stree� dit kersverse praesidium komend termijn naar openheid en transpa-

ran�e. In het verlengde hiervan gunnen we jullie alvast een unieke blik in onze 

goed bewaarde fotoarchieven.  Aan jullie om de respec�evelijke eigenaars van 

de foto’s te achterhalen. 

Stuur als de bliksem jullie oplossing naar scriptoren.vppk@gmail.com en 

win een van onze spe�erende prijzen. 

WEL HAD JE OOIT... 
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•Een tongafdruk is, net zoals een vingerafdruk, bij iedere mens uniek.  

•Er s�kken gemiddeld 100 mensen per jaar in een balpen. 

•Er rijmt niet één normaal Nederlands woord op twaalf. 

•De func�e van snot is het bevoch�gen van de ingeademde lucht en het 

opvangen van kleine stofdeeltjes en ziekteverwekkers. 

•Zwanen en eenden zijn de enige vogels met penissen. 

•In een openbaar toilet wordt het eerste toilet het minst gebruikt en is daa-

rom ook vaak het schoonst. 

•Een theelepel sperma bevat meer calorieën dan een komkommer, maar 

minder dan een banaan. 

•Het originele Monopoly-spel was rond. 

•Laserprinters, kogelvrije vesten en ruitenwissers zijn allemaal uitgevonden 

door vrouwen. 

•In het Engels eindigen alle con�nenten met dezelfde le-er als waarmee ze 

beginnen. 

•In Japan mag je alleen je hondje uit de trein gooien als het een rood hals-

bandje heeU. 

•Bier is uitgevonden omdat iemand te lang een stuk brooddeeg in water 

heeU laten liggen. 

•Het merendeel van rode lippens�Uen bevat visschubben. 

•Als alle Chinezen langs je zouden moeten lopen in een rij, zou de rij nooit 

eindigen vanwege de snelheid van reproduc�e. 

•Vechten in Paraguay is legaal op voorwaarde dat beide par�jen staan gere-

gistreerd als bloeddonor. 

NUTTELOZE PAGINA 



 22 

 



 23 

SEBASTIEN SPORT 

Jouw func�e uitgelegd in 1 zin: sport 

Prof met wie je wel eens een pintje zou willen drinken: den Alain 

Hier word ik gelukkig van: Food 

Leukste liedje om onder de douche te zingen: ik zing niet onder de douche 

Mooiste plek die je ooit bezocht: My dreams 

Jouw grootste verslaving: Food 

Op dit dier lijk je het meest: Pandabeer 

Als er ooit een boek of film over je gemaakt zou worden, is dit de �tel: is er al, Ame-

rican Pie 

Ik ben al�jd wel te vinden voor: Food 

 

 

 

 

HANNES SCHACHTENTEMMER 

Jouw func�e uitgelegd in 1 zin: Eerstejaartjes pamperen 

Prof met wie je wel eens een pintje zou willen drinken: Braeckman 

Hier word ik gelukkig van: Muziek 

Leukste liedje om onder de douche te zingen: Hatebreed – Destroy Everything 

Mooiste plek die je ooit bezocht: Kopenhagen 

Jouw grootste verslaving: Kinderchocolade, Samson & Gert, X!nk 

Op dit dier lijk je het meest: Varken  

Als er ooit een boek of film over je gemaakt zou worden, is dit de �tel: The Legend 

Of The Temmer 

Ik ben al�jd wel te vinden voor: Cantussen, Kinderchocolade, Samson & Gert, X!nk 
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BJÖRN FEEST 

Jouw func�e uitgelegd in 1 zin:  voor een feestje groot of klein moet je bij team feest 

zijn. 

Prof met wie je wel eens een pintje zou willen drinken: Anseel 

Hier word ik gelukkig van: samen zijn met mijn vrienden van het VPPK 

Leukste liedje om onder de douche te zingen: snollebolleke van snollebollekes 

Mooiste plek die je ooit bezocht: Japan in zijn geheel 

Jouw grootste verslaving: cola 

Op dit dier lijk je het meest: leeuw 

Als er ooit een boek of film over je gemaakt zou worden, is dit de �tel: voor een 

feestje groot of klein moet je bij keuning beun zijn. 

Ik ben al�jd wel te vinden voor: een feestje 

 

ROBBERT FEEST 

 Jouw func�e uitgelegd in 1 zin: Een memorabel feestje op poten ze-en. 

Prof met wie je wel eens een pintje zou willen drinken: Mr. Duyck 

Hier word ik gelukkig van: Een goeie film, een pintje en goed gezelschap. 

Leukste liedje om onder de douche te zingen: Summer (Calvin Harris) 

Mooiste plek die je ooit bezocht: Rome 

Jouw grootste verslaving: Uitgaan en films 

Op dit dier lijk je het meest: Een uil; slapen overdag en ’s  nachts klaarwakker 

Als er ooit een boek of film over je gemaakt zou worden, is dit de �tel: The curious 

case of Robbert Smeulders 

Ik ben al�jd wel te vinden voor: Een goed feestje en een goede babbel! 
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DARIO EXCURSIE 

Jouw func�e uitgelegd in 1 zin: Studen�koos Gent tonen dat er ook buiten postcode 

9000 het een en ander te beleven is. 

Prof met wie je wel eens een pintje zou willen drinken: Wouter Vanderplasschen  

Hier word ik gelukkig van: Muziek 

Leukste liedje om onder de douche te zingen: Snap- I’ve got the power! 

Mooiste plek die je ooit bezocht: Praag 

Jouw grootste verslaving: Jeugdwerk 

Op dit dier lijk je het meest: de Goral 

Als er ooit een boek of film over je gemaakt zou worden, is dit de �tel: “Wat je op 

het eerste zicht niet zag”. 

Ik ben al�jd wel te vinden voor: Het vangen van schuimforelletjes  

JESSICA CULTUUR 

Jouw func�e uitgelegd in 1 zin: Jullie overspoelen met culturele ac�viteiten, maar 

ook zo nu en dan een rus�ge ac�viteit! ;) 

Prof met wie je wel eens een pintje zou willen drinken: Prof Duyck. 

Hier word ik gelukkig van: Onverwachts koffie op bed ‘s ochtends <3 

Leukste liedje om onder de douche te zingen: Dat is nu de enige plaats waar je mij 

niet zult horen zingen! 

Mooiste plek die je ooit bezocht: Turkije 

Jouw grootste verslaving: Koffie :D 

Op dit dier lijk je het meest: Een hermelijn, aangezien ze mij dat als totem hebben 

gegeven. :) 

Als er ooit een boek of film over je gemaakt zou worden, is dit de �tel: Van Berchem 

tot Gent!? :D 

Ik ben al�jd wel te vinden voor: Knuffeltjes!!! 
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 MAARTEN STUDIE 

Jouw func�e uitgelegd in 1 zin: Paraat staan om goedkope cursussen aan te bieden, 

evenals interessante seminaries, vurige deba-en, mo�verende studienamiddagen, 

nuRge studie�ps en last but not least  de ‘je-van-buizen-reddende-studiesite’  

Prof met wie je wel eens een pintje zou willen drinken: Professor Bruno Vanobber-

gen, een persoon die wederzijds respect afdingt (en dit ook oprecht verdient!)  

Hier word ik gelukkig van: Zorgeloze dagen met vrienden EN Reizen maken die ik 

spij�g genoeg niet kan betalen  

Leukste liedje om onder de douche te zingen: ‘Con te Par�ro’ van Adrea Bocelli 

Mooiste plek die je ooit bezocht: Cental Park in NYC al joggend en Gent in het holst 

van de nacht 

Jouw grootste verslaving: Studeren (yeah right…) 

Op dit dier lijk je het meest: Bruine beer (een posi�ef ingestelde teddybeer die dui-

delijk beseU wanneer iemand nood heeU aan een dikke knuffel omdat woorden soms 

alleen maar blabla zijn) 

Als er ooit een boek of film over je gemaakt zou worden, is dit de �tel: ’T leven is 

een soep en wij zijn de ballekes!’ 

Ik ben al�jd wel te vinden voor: Een wekelijkse vppk-cantus, de rabbarbercompote 

van mijn moeder,  een diepzinnig gesprek over de reden van ons bestaan of een nog 

diepzinniger gesprek over het feit dat een pintje zo duur geworden is! 

 BIEKE STUDIE 

 Jouw func�e uitgelegd in 1 zin: Cursusverkoop regelen in het begin van het semes-

ter, studie�ps en studie-ervaring geven op het eerste bachelor moment,  organiseren 

van interessante seminaries en deba-en, en studienamiddagen voorbereiden.  

Prof met wie je wel eens een pintje zou willen drinken:  Professor Duyck; hij is soci-

aal, sympathiek, intelligent, grappig (en ook wel een klein beetje schaRg).  

Hier word ik gelukkig van: quality �me met vrienden, familie,  mijn vriendje 

Leukste liedje om onder de douche te zingen: all of me by John Legend 

Mooiste plek die je ooit bezocht: op de top van een berg in de dolomieten  

Jouw grootste verslaving: chocolade, daar krijg ik nooit genoeg van  

Op dit dier lijk je het meest: panter 

Als er ooit een boek of film over je gemaakt zou worden, is dit de �tel:  How going 

to university changed my life 

Ik ben al�jd wel te vinden voor: een nieuwe ervaring, to broaden my horizon 
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JUNO SCRIPTOR 

Jouw func�e uitgelegd in 1 zin: Oneindige woordenstroom der pedagogen en psy-

chologen, overgoten met een vleugje crea�viteit en afgewerkt met een bi-ere toets 

van �jdgebrek en perfec�onisme. 

Prof met wie je wel eens een pintje zou willen drinken: Prof. Filip Geerardyn 

Hier word ik gelukkig van: Menslievendheid 

Leukste liedje om onder de douche te zingen: Amour t’es là – Snarky Puppy feat. 

Magda Giannikou 

Mooiste plek die je ooit bezocht: Varanasi 

Jouw grootste verslaving: Koffie & LP’s 

Op dit dier lijk je het meest: Eekhoorn 

Als er ooit een boek of film over je gemaakt zou worden, is dit de �tel: Idealisme als 

eeuwige zoektocht naar waarheid. 

Ik ben al�jd wel te vinden voor: Een pyjama-avond aan de open haard met een goed 

boek, heerlijke jazzmuziek, rode wijn en een koffietje met ambachtelijke pralines 

 

 LISA SCRIPTOR 

Jouw func�e uitgelegd in 1 zin: ‘t Paperke volkladden 

Prof met wie je wel eens een pintje zou willen drinken: Prof. Marchant, buiten een 

enorm interessante man te zijn, zet hij ook lie^es warme chocolademelk voor je klaar  

Hier word ik gelukkig van: zinnen à la Wim Helsen 

Leukste liedje om onder de douche te zingen: de akoes�sche versie van Starry eyed 

– Ellie Golding. 

 Mooiste plek die je ooit bezocht: Pamukkale in Turkije 

 Jouw grootste verslaving: lucht-uit-de-longen-ple-ende-knuffels 

 Op dit dier lijk je het meest:: een feniks, vogel 

Als er ooit een boek of film over je gemaakt zou worden, is dit de �tel: Een lied over 

niks 

 Ik ben al�jd wel te vinden voor: boeken die me een nachtje laten geeuwen omdat 

ze onmogelijk weg te leggen zijn, cultuurfilms, Chinese rijst 
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Onze Pr-extern hee� een betere neus dan Sherlock Holmes en tuurt voor ons 

de horizon af op zoek naar sponsors. Hoera! 

SPONSORS 
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VAB-Rijschool Gent      VAB-Rijschool Gent 

Voskenslaan 330    Gebr. Vandeveldetraat 12 

9000 Gent     9000 Gent 

gentvoskenslaan@vabrijschool.be   gent@vabrijschool.be 

 

Openingsuren : 

Maandag : gesloten    Maandag: 14u-18u 

Dinsdag :  16u-18u    Dinsdag: 14u-18u 

Woensdag: 16u-18u    Woensdag: 14u-18u 

Donderdag:16u-18u    Donderdag:14u-18u 

Vrijdag: 16u-18u    Vrijdag: 14u-18u 

 

Bij VAB-Rijschool kan je terecht voor het behalen van alle types rijbe-

wijzen : Auto, Motor, Bromfiets, Vrachtwagen en Aanhangwagen. 

In de regio Gent hebben we ook nog kantoren in Deinze, Mariakerke, 

Sint-Amandsberg en Lochris�.  

Voor openingsuren en adressen surf snel naar www.vabrijschool.be 

Gra�s theorie-inoefenen en onmiddellijk online je rijlessen boeken. 

Het kan allemaal bij VAB-Rijschool.  
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www.bijles-statistiek.be
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Het doel van deze puzzel is om alle hokjes in te vullen met de le'ers A tot en 

met H. Elke rij (hetzelfde geldt voor elke kolom) mag maar één keer elke 

le'er beva'en. De le'ers die buiten het vierkant staan, tonen aan welke 

le'er je als eerste tegenkomt in die rich�ng.  

EASY AS ABC 
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SAMOURAI SUDOKU 
 

Samurai Sudoku puzzels bestaan uit vijf overlappende sudokune'en. De 

standaardsudokuregels zijn op elk net van 9 x 9 toepassing. In elk 3 x 3 blok, 

rij en kolom welke dit blok kruisen, mag slechts éénmaal hetzelfde getal 

voorkomen. Elke puzzel hee� een unieke oplossing en kan echt geheel met 

logica worden opgelost.  



 38 

ZEESLAG 
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COLOFON 

 

Jappie, onze veel te lieve s�efmoeder die ons 

berispt waar nodig en lie_ozend schouderklop-

jes schenkt: dankje voor het typen van een 

voorwoord. Wij hadden geen zin om te stoefen 

hoe leuk we werkelijk zijn. 

 

Dank aan alle niet zo verantwoordelijke ouders 

van praesidiumleden, dat ze ooit, ’in mijne �jd’, 

geen voorbehoedsmiddel gebruikten en zo 

wonderlijke kindertjes lieten ontstaan. 

 

Wij danken ook hemel en aarde voor Flipje. 

Kicken op fitness i.p.v. op boeken verslinden is 

geen handige verslaving wanneer je een boe-

kenverkoop moet leiden. Bedankt om af te kic-

ken en  je te focussen op onze liefde en vooral 

gezaag. Zonder jou viel ons praesidium én de 

boekenstapels in duigen.  

 

Miss Pr-extern, wij danken u van uit de grond 

van ons hart. Niet alleen voor je gelukzalige 

(hint: thema volgend Paperke!) glimlach die 

onze problemen doet verdwijnen, maar ook 

voor je evil talenten die geld doet binnenstro-

men. Ohja, ook dank aan de sponsors voor het 

zinvol investeren van hun gespaarde centjes in 

�jden van crisis.. 
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