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Voorwoord van scriptoren de schachtentemster!
Beste toekomstige psycholoog/pedagoog
Mijn naam is Joline en ik ben dit jaar de schachtentemster van de
VPPK. In dit Paperke zal ik jullie allemaal proberen overtuigen om
je te laten dopen bij onze fantastische kring.
Ik kan mij voorstellen dat velen onder jullie met vragen zitten,
misschien ook al wat angstig zijn, maar geen paniek! Het doel van
dit Paperke is orde in de chaos te scheppen door jullie zoveel
mogelijk uitleg te verschaffen over mijn functie, de doop en
bijhorende activiteiten. Ook zullen we tesamen enkele
(onheilspellende) geruchten uit de wereld helpen.
In het kort:
Je mag een antwoord verwachten op de volgende vragen:
Wat is een doop en wat houdt deze in?
Wie organiseert zo’n doop?
Waarom wordt er eigenlijk een doop georganiseerd?
Wanneer en waar is dat dan te doen?
Voor de mensen die de spreekwoordelijke Gordiaanse knoop al
doorgehakt hebben:
Hoe schrijf ik mij in? (tip: schachtentemmer@vppk.be)
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WIE? (deel 1)

Hallo iedereen!
Mijn naam is Joline en ik zal dit jaar jullie moederfiguur, steun en
toeverlaat, rots in de branding, ook wel eens strenge papa, maar
vooral jullie schachtentemmer zijn!
Ik heb deze functie gekozen omdat ik het heel leuk vind om mensen te
leren kennen en vooral om mensen de VPPK te leren kennen! Om mij
niet op de cliché manier voor te stellen, heb je hier een lijst van
nutteloze weetjes over me, myself and I!
 Ik doe echt bijna overal zout op, kan gewoonweg niet zonder!
 Mijn brein bestaat voor 97 procent uit songteksten.
 Ik woon in Brugge, maar WestVlaams spreken kan ik niet ( of toch
bijna niet).
 Ik was een super ambetante schacht op mijn eigen doop en ik heb
het ook overleefd!
 Mijn favoriete instrument is de drum en ik doe vaak ook aan
airdrumming ( ipv air guitar).
 Ik heb een auditief geheugen.
 Als kind keek ik soms wel drie keer na elkaar naar "the Sound of
Music" wanneer ik ziek was.
 Ik kan goed verschillende stemmetjes nadoen en doe dat dan ook
vaak. Meest nutteloze talent ooit, maar ik ben toch trots!
 Mijn kleerkast puilt echt uit en ik kan niets wegsmijten.
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 De douche is mijn favoriete plaats.
 Ik heb de serie friends al 105545123 keer gezien, maar ik blijf ze
goed vinden. ( zie regeltje 4: ik ken de meeste
dialogen uit mijn hoofd)
 Mijn hobby's zijn: dansen, speelpleinwerking en fitnessen ( toch
nog een cliché stukje)
 Ik ben misschien klein, maar kan mijn mannetje staan!
 Ik heb bijna nooit een ochtendhumeur en ben juist veel te actief 's
ochtends (vaak tot frustratie van mijn kotgenoot).
 Ik heb een enoooorm brede muziekstijl. Gaande van kinderliedjes,
drum&base, metal en rock tot klassiekere muziek.
 Standaard in mijn tas: kauwgum, deo en parfum. Zonder kom je mij
meestal niet tegen, want ik kan niet tegen onfrisse geurtjes.
 Ik zit in de 3e bachelor klinische psychologie.
 Mijn oma langs mijn mama's kant is klinische psychologe en mijn
mama zelf ook dus 'klinische psychologie' zit in de familie!
 Ik sta op feestjes meestal als eerste op de dansvloer.
 Ik vond mijn eigen doop eigenlijk echt nog leuk!
 Ik heb het thema metal en punk gekozen voor de doop, omdat ik
mij hier volledig in kan uitleven en dat dus ook ga doen!
Zo, hopelijk hebben jullie nu het gevoel dat jullie mij al wat beter
kennen. Ik wil voor jullie een aanspreekpunt zijn, jullie motiveren en
begeleiden in het schachtenleven. Laatste booschap voor jullie:
twijfel niet te hard. Het dopen is een leuk gebeuren, waar je later nog
vele leuke herinneringen aan zal overhouden. Het zou jammer zijn
moest je je nadien afvragen wat er zou gebeurd zijn als je je toch had
laten dopen.
Uw temster,
Joline Delaere
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WAT?
Voor ik u meer vertel over de doop en dergelijke, stel ik eerst de
VPPK aan u voor. Studentenvereniging VPPK is de kring van de
faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen. Wij hebben
als doel de studenten dichter bij elkaar te brengen en dit op
verschillende vlakken. Zo organiseren wij seminaries,
spelletjesavonden, feestjes, de boekenverkoop en zo kan ik nog even
door blijven gaan. Er is voor ieder wat wils! Het hele doopgebeuren
mag hier uiteraard niet aan ontbreken.
Het 'doopgebeuren' kan ik eigenlijk aan de hand van 3 grote
activiteiten voorstellen!
We hebben:
schachtenverkoop op 21 oktober.
doop op 27 oktober
ontgroening op 3 mei
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Schachtenverkoop
Zoals het al jaren de traditie is, word je voor de doop eerst verkocht.
Voor degenen die nu al beginnen steigeren: geen paniek, dit is veel
minder barbaars dan het lijkt! Je zal op deze avond een actje moeten
uitvoeren voor de commilitones (= gedoopte en ontgroende leden
van VPPK).
Al een eerste geruststelling: alle personen daar aanwezig hebben
ooit ook met knikkende knieën hun actje moeten brengen net zoals
jij. Er zal sowieso respect getoond worden. Wat de act betreft, dit
kies je volledig zelf ! In mijn schachtenjaar heb ik met een vriendin (
Marjolein Hondekyn, huidig doopcomitélid) een dansje in elkaar
gestoken. Maar ik ken er ook die een pintje ad fundum dronken, een
gedicht voordroegen, noem maar op!
Hier is een tip: heb niet teveel stress voor welke act je moet brengen
en of het wel goed genoeg is. Zelf had ik enorm veel stress! Ik kon
de nacht voor de verkoop zelfs niet goed slapen, maar dit is absoluut
niet nodig. Het is gepasseerd voor je het weet en iedereen wordt
sowieso verkocht.
Wanneer iemand je gekocht heeft, zullen jij en je koper een contract
ondertekenen. Hierin staan een aantal afspraken: wat mag en niet
mag plus het aantal uren dat je beschikbaar moet zijn voor je koper.
Hierbij wil ik dus benadrukken dat alles netjes op papier staat en we
je niet zomaar verkopen aan eender wie. Het is de bedoeling dat het
leuk blijft, dat je koper je beter kan leren kennen en dat je dus vooral
niet slecht behandeld wordt.
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Doop
Dan een week later is het moment eindelijk aangebroken. Het
moment waar iedere commilito al maanden op wacht en waar jullie
nadien nog maandenlang nachtmerries aan zullen overhouden!!
MOEHAHAHAHA. Ok nee, even serieus, dit zal helemaal niet het
geval zijn. Vooraleer ik wat meer vertel over wat een doop, zal ik mij
eerst bezig houden met enkele geruchten te ontkrachten.
Wij zijn er ons van bewust dat er over dopen in het algemeen heel
wat dingen de ronde gaan. In mijn jaar heb ik ook meerdere roddels
gehoord zoals dat je zou moeten naaktlopen, dat je organen moeten
opeten, kotsen tot je flauwvalt, water drinken tot je in coma geraakt,
heel veel alcohol drinken, enz...
Maar ik kan u verzekeren, deze zijn geen van allen waar! Als erkende
facultaire kring hebben wij een instantie die boven ons staat,
namelijk het FK ( FaculteitenKonvent). Deze overkoepelende
organisatie richt zich zeer sterk op de ondersteuning van onder meer
onze kring. Zo hebben zij een doopdecreet opgesteld waarin staat
wat er mag en niet mag op een doop. Wij hebben deze ondertekend
en houden ons dan ook aan wat er hierin staat. Voor degenen die
willen weten wat er in het doopdecreet staat, verwijs ik naar de
website van het FK: www.fkgent.be. Daar kan je het doopdecreet
vinden onder Fk documenten ( eerst ga je naar "over het FK" en dan
naar FK documenten).
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Wat houdt een doop dan wel in?
Onze doop begint om 14u in de namiddag en eindigt rond
middernacht. Het thema van de doop is dit jaar punk en metal, dus
haal die riem met studs maar boven en smeer een kilo gel in je haar,
want je verkleden is een must! De doop bestaat uit drie grote
gedeeltes: fysieke gedeelte, vuilmaking en overpoort. Hierna volgt er
een cantus waar je je lintje zal krijgen en je jezelf dus officieel een (
hopelijk trotse) schacht van VPPK mag noemen.
Ik heb jullie hierboven proberen overtuigen dat de doop dus echt niet
zo erg is als de roddels doen uitschijnen, maar....
Zal je vuil worden? Ja.
Zal je écht écht écht heel vuil worden? Ja.
Zal je je kleren na afloop moeten wegsmijten? Waarschijnlijk wel,
tenzij jullie net zoals ik een mama hebben die dat een uitdaging vindt
om ze toch te wassen :p.
Zal je moe zijn? Ja.
Zal de douche na de doop de beste douche zijn die je ooit hebt
genomen? Sowieso.
Zal je spierpijn hebben op plaatsen waarvan je niet eens wist dat er
daar spieren zaten? Mogelijks wel.
En...
Zal je vrienden voor het leven gemaakt hebben? Gegarandeerd.
Zal je trots en voldaan zijn? Ja.
Zal je ook leuke herinneringen overhouden aan de doop? Ja, ik haal
ook nog geregeld herinneringen op aan mijn doop samen met de
mensen die toen ook schacht waren.
Zal je aanvaard worden in een gigantische groep vrienden van
VPPK? Je bent welkom!
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Ontgroening
Na de doop volgt een periode van een half jaar waarin je een aantal
zogenaamde "ontgroeningsopdrachten" zult moeten volbrengen.
Geen nood, dit zijn zeer ludieke opdrachten die als doel hebben om
de groepssfeer te versterken. Zo kan je bijvoorbeeld met een groepje
schachten in je pyjama gaan zitten in de les statistiek, of etentjes
organiseren voor mij en het doopcomité. Er is een hele lijst
opdrachten waaruit je er een aantal kan kiezen. Wanneer je een goeie
schacht bent geweest en je opdrachten gedaan hebt, zal je op 3 mei
ontgroend worden. Voordien droeg je je lint nog over je
linkerschouder, maar nu zal je je lintje voortaan over je
rechterschouder mogen dragen! Je bent dan geen schacht meer, maar
een commilito. Het jaar erop mag je dan zelf schachten dopen.
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WIE? (deel 2)
Ergens in een ziekenhuis wordt een tweeling geboren op de dag die
later bekend zal blijven staan als 9/11. Ze groeien op in het
boerengat Kleit, Maldegem genaamd en één van de twee ontwikkelt
een passie voor alles wat rond muziek draait. Zijn overige vrije tijd
spendeert hij op een inclusieve speelpleinwerking als animator en
hoofdanimator. Het werd tijd om naar de 'grote school' te gaan.
Enthousiast, naïef en vooral vol vertrouwen in de mensheid beslist
hij redelijk snel dat hij zich zal laten dopen. Een goede beslissing, zo
is later gebleken. Zijn sociaal netwerk explodeert en hij leert Gent
en de faculteit op een compleet andere manier kennen.
Het hart verloren aan VPPK beslist hij zich te wagen aan de
volgende stap in zijn leven: schachtentemmer (20142015) worden.
De doop was voor mij een keerpunt in mijn sociaal leven en ik heb er
enorm veel aan overgehouden (nee, geen ziektes).
Mijn vertrouwen in de mensheid is er nog steeds en mijn
vertrouwen in Joline, de schachtentemmer is immens. Zij zal als een
echte mama wegwijs bieden en het altijd voor jullie opnemen. Ook
zal haar fantastische doopcomité (waar ik de eer kreeg om deel van
uit te maken) haar hierin ondersteunen en samen met jullie leven,
feesten en studeren.
Ik zeg het tenslotte nog eenmaal: laat je dopen, anders vraag je je
misschien de rest van je leven af hoe het zou gelopen zijn als je je
wel liet dopen.
Hannes Develter
VPPK Cantor & Doopcomité 20152016
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Hey, ik ben Lisa, en ik behoor dit jaar tot het fantastische doopcomité
of ook wel DC genaamd. Ik zit nu een jaar op kot maar ben nog
steeds een Bruggeling in hart en nieren. Dit jaar ben ik begonnen
aan mijn tweede bachelor psychologie. Ja, zelf als gedoopte bij de
VPPK kan je nog mooi op schema zitten zonder vakken mee te
nemen. Buiten mijn studies, volg ik ook nog steeds een goede 6 uur
in de week dansles en ga ik natuurlijk ook graag eens de Overpoort
of de Vooruit verkennen. Je kan mij altijd terugvinden op
clubavonden in Pinuts. dit is namelijk de "place to be" op een
maandagavond. Ik ben enorm fan van cantussen, een van de grote
voordelen van gedoopt te zijn, waar ik zonder schaamte kan
meezingen en dansen op de fantastische' liederkens' uit de codex.
Buiten mijn liefde voor cantussen, dansen, feesten en ook wel
drinken, kan je mij altijd plezieren met eten!
Zelf heb ik enorm genoten van mijn schachtenjaar en ik heb mij er
ook met plezier voor ingezet. Nu zal ik vol passie ook jullie
begeleiden doorheen een alweer fantastisch jaar. Samen met de
andere 'doopcomiteetjes' en jullie heilige schachtentemmerster,
vullen wij elkaar goed aan in het DC '15'16. Zo zullen we zowel op
de schachtenverkoop, de doop als de ontgroening (en nog veel meer)
er altijd voor jullie zijn!
DUS laat jullie allen dopen, en krijg de eer om samen met ons een
mooi oranjewit lintje te dragen.
Groetjes (van de nu nog lieve) Lisa,
lid van DC 20152016
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Het begon allemaal op een mysterieuze dag, 13 juni 1996.
Dan was ik er ineens: een 'roste' jongen genaamd Jannes. Ik ging
opzoek naar een manier om mijn maandagavond te vullen. Tot twee
jaar geleden zonder succes. Dan kwam ik op een dag in Gent en
ontdekte de VPPK. Ik heb me laten inschrijven zonder goed te weten
wat me te wachten stond, maar heb me dit nooit beklaagd. De doop
was voor mij een fantastische ervaring waar een vriendschapsband
tussen de schachten werd gesmeed en waar ik op de één of andere
manier toch super veel plezier aan heb gehad. Al snel had ik door dat
het een ervaring was om nooit meer te vergeten. Dan begon het
studentenleven nog maar net. Naar elke cantus en activiteit van
VPPK ging ik met plezier en sloot 'k bijna altijd af met de diehards.
Dit jaar krijg ik de kans om me te bewijzen als doopcomité (DC) van
onze prachtige schachtentemster Joline.
Samen met de schachtentemster en de rest van het DC zullen wij
jullie met open armen ontvangen. Op de doop zullen we jullie even
laten afzien om daarna 8 maanden plezier te beleven tot de
ontgroening.
Als je maar iets van interesse toont om je te laten dopen maar niet
goed weet wat je te wachten staat,
kom dan zeker eens de maandagavond af naar onze clubavond. Ik zal
daar zeker ergens rondlopen en kan altijd wat meer informatie
bieden. Ik kan niet wachten om jullie allemaal te ontmoeten op de
schachtenverkoop en jullie als echte metalheads of punks te zien
afkomen op onze doop!
De groeten. Vaarwel. Tot maandag!
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In '95 werd in het Antwerpse Ghetto, de donkere straten van
Mortsel, een kleine Thomas geboren. Die Thomas werd geboren met
één doel: later bij de VPPK gaan. Om dit nobele doel te bereiken
moest hij zich eerst ontplooien tot de persoon die klaar is om de rol
van DC op zich te nemen. Dit deed hij door van jongs af aan bij de
scouts te gaan. Na vele jaren van spelen was het dan eindelijk tijd om
zelf eens iets te doen voor de wereld. Niet meer zo jonge Thomas
besloot om leiding te geven aan kinderen en na twee succesvolle
jaren ook de taak van groepsleider op zich te nemen. Door al dat
overweldigend enthousiasme verloor Thomas zijn studies uit het oog.
Na gedoopt te zijn bij VPPK moest hij zich dus even terugtrekken en
de leuke dingen terzijde leggen om er toch voor te zorgen dat hij zou
slagen voor zijn opleiding van psycholoog. Nu zijn die strubbellingen
voorbij en is hij klaar voor de volgende uitdaging: DOOPCOMITÉ!
Mocht je nog steeds twijfelen om je te laten dopen bij de VPPK, dan
zeg ik je: "JUST DO IT!".

14

Hallo allerliefste en allerleukste eerste bachertjes aan de allerbeste
faculteit van Gent! Ik ben een van de leden van beste DC van Gent
onder leiding van de mooiste schachtentemster van het land. Voor ik
het leven van de toekomstige schachtjes zuur maak, zal ik mij eerst
even voorstellen.
Naam en geboortedatum: Marjolein Hondekyn (Marjo)  6/6/1995
Studierichting: Pedagogische wetenschappen sociale agogiek
Lievelingseten en drinken PIZZA > LIFE - appelsap en cava
Waarom heb ik mij laten dopen?: Toen ik naar Gent kwam om te
studeren, stond het feit dat ik mij ging laten dopen allang vast. Ik
wilde mij volledig in het studentenleven smijten en ik heb daar nog
geen enkel moment spijt van gehad. Mijn schachtenjaar was het
beste jaar van mijn leven. Zoveel plezier, zoveel gelach, zoveel
nieuwe vriendjes, zoveel schachtenliefde en solidariteit. De doop
heeft mijn leven veranderd.
Hoe kan je mij, als schacht, goedgezind maken: gehoorzaam zijn
tegenover de temster en DC, solidair zijn tegenover je
medeschachten, mij troela's trakteren en mij voederen met pizza
stukjes.
Hoe kan je mij, als schacht, slechtgezind maken: het gezag van de
temster en DC ondermijnen, een egoïst zijn, de laatste troela voor
mij opdrinken, geen pizza met mij delen en het liedje Marjolein
zingen van Get Ready.
Dus allerliefste en allerleukste eerste bachertjes aan de allerbeste
faculteit van Gent, jullie weten wat jullie te doen staat dit jaar:
LAAT JULLIE DOPEN!
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Hallo iedereen! Ik ben Eveline en jullie kennen mij misschien als
zedenmeester(es) van VPPK. Geboren in Limburg en getogen in
WestVlaanderen heb ik het beste van twee 'werelden' meegekregen.
Met een boekentas vol vreugde, nieuwsgierigheid en een gezonde
portie zelfvertrouwen trok ik als kind de wijde wereld in. In mijn
jeugd had ik meerdere hobby's waaronder tennis, dans, zwemmen,
golf, toneel en schilderen. Momenteel vul ik mijn weinige vrije tijd
met fitness, lopen, dieren knuffelen en zingen onder de douche. Na
wat wikken en wegen koos ik uiteindelijk voor de richting
Psychologie.
Net als jullie zat ik ooit in het eerste jaar en heb ik ook voor de keuze
gestaan van 'studentendoop of liever niet'. Een nieuwe vriendin, die
ik net had leren kennen, overtuigde me al vlug om samen aan dat
doopavontuur te beginnen. Schrik voor het onbekende was mij geen
vreemde. Maar op de schachtenverkoop en doop nam de adrenaline
het al snel over. In mijn jaar zijn er gelukkig geen doden of
zwaargewonden gevallen. Misschien zijn er hier en daar wat
psychische letsels opgedoken, maar niets wat een traumateam van
psychologen en pedagogen niet aankon natuurlijk! ;)
Nog steeds twijfels of vragen? Je kan me elke maandag vinden op de
VPPK clubavonden in Pinuts!
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WAAROM?
De studentendoop is nog steeds zeer actueel en dit om verschillende
redenen:
Ten eerste is het een manier om de tradities in ere te houden. Net
zoals bijvoorbeeld cantussen zit de doop vol met oude regeltjes en
geboden, en wie zijn wij om daar zomaar verandering in te brengen?
Ook is samen ‘lijden’ de beste manier om een groepsgevoel te
creëren. Hoe vreemd het ook mag klinken, het schept een band en
een broederschap ontstaat.
Door je te laten dopen toon je je engagement en bewijs je dat je het
doet ‘for the long run’. Zoals in het doopdecreet prachtig wordt
omschreven zorgt het dopen voor een verbondenheid die veel verder
reikt dan de korte termijn, en kan het mensen bijeenbrengen via
levenslange vriendschappen.

17

WAAR & WANNEER?

Als je door dit paperke er volledig van overtuigd bent dat jij past in
VPPK, dan staat je één ding te doen: mailen! Dit kan je doen naar
schachtentemmer@vppk.be. Je vermeldt in je mailtje je
studierichting, of je lenzen/bril draagt, of je allergiëen/fysieke
klachten hebt en of je vegetarisch bent. Zo kan ik ervoor zorgen dat
iedereen op de doop met jou rekening zal houden.
Als je bent ingeschreven is de eerste activiteit op de agenda de
schachtenverkoop. Deze gaat door in 't Unief in de Sint
pietersnieuwstraat. Daar moet je om 17u aanwezig zijn zodat je nog
een medische fiche kan invullen en je lidgeld kan betalen. Indien je
sowieso pas later aanwezig kan zijn of als je vroeger door moet, laat
mij dit tijdig weten zodat ik daar rekening mee kan houden in de
volgorde van de actjes. Ik verwacht van jou voor 19 oktober (liefst
vroeger!) een mailtje met daarin wat je zal doen als act, wat je
daarvoor nodig hebt en eventueel met wie je je act zal doen.
Op 27 oktober begint het dan echt: de doop. We starten om 14u aan
de plantentuin in de Ledeganck en eindigen omstreeks middernacht
in de Salamander met een cantus. Doe zeker kleren aan die je niet
meer nodig hebt, want er is heel veel kans dat je ze nadien zal
moeten wegsmijten! Voor degenen die niet op kot zitten, vraag best
aan medeschachten of vrienden of je bij hen op kot mag
douchen/overnachten. Ook zullen je bezittingen veilig worden
bewaard in een zakje met jouw schachtennummer. Deze kan je op elk
moment van de dag terugkrijgen als je wil stoppen en op het einde
van de dag worden ze teruggegeven na de cantus. Indien je medicatie
neemt ( puffer, allergiepilletjes,...) is er ook de mogelijkheid dat wij
deze bijhouden voor jou zodat je ze op de doop ook kan nemen als
dat nodig zou zijn.
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FAQ's
Om jullie nog meer te overtuigen van hoe sympathiek wij wel zijn en
dat onze doop echt wel meevalt, zal ik even terug gaan in de tijd en
mij proberen herinnneren met welke vragen ik zelf zat toen ik
schacht was en welke vragen sowieso vaak gesteld worden. Deze zal
ik dan ook eerlijk ( echt waar!!) beantwoorden.
 Kan je op elk moment stoppen? Ja, dit kan zeker. Ik raad het natuurlijk
niet aan, want onze doop is echt niet zo erg, maar wij zullen jou
nooit verplichten om verder te doen.
 Moet ik naakt lopen? Absoluut niet. Ik verwijs hierbij naar het
doopdecreet dat wij ondertekend hebben, waar nadrukkelijk in staat
dat dit niet het geval zal zijn.
 Zal ik heel de dag moeten kotsen? Waarschijnlijk niet, maar iedereen
zijn maag is anders natuurlijk. Op mijn doop moest bijna niemand
overgeven ( ikzelf ook niet en ik heb niet zo'n bijzonder sterke
maag).
 Zullen er uitwerpselen mee gemoeid zijn of onethische dingen? Nee, ook
hier verwijs ik naar het doopdecreet.
 Zal ik heel veel alcohol moeten drinken en zat gevoerd worden? Nee. Je
zal over een hele dag gespreid maximum vier alcoholische
consumpties krijgen. Op onze doop draait het vooral rond vuilmaken
en een fysiek gedeelte.
 Zal ik in aanraking komen met bloed, kadavers en dergelijke? Nee, staat
ook in het doopdecreet.
 Zal ik het heel koud hebben en kans hebben om onderkoeld te geraken?
Normaal gezien niet. Er zijn sowieso wel warmtedekens aanwezig
voor moest je het toch echt koud hebben.
Ik hoop dat mijn antwoorden jullie al wat hebben gerustgesteld.
Indien jouw specifieke vraag er niet tussen zit, aarzel dan niet om
mij op welke manier dan ook te contacteren. Spreek mij eens aan op
een activiteit, stuur mij op facebook of mail mij en ik zorg ervoor dat
je vragen niet onbeantwoord blijven!

19

ERVARINGEN VAN VOORGANGERS
20142015

Er zijn eindeloos veel manieren om in contact te komen met een
studentenvereniging. Mijn verhaal begint op de opendeurdag van
UGent waar twee wel zeer onvermoeibare studentes een dialoog met
me aangingen (terwijl 'k eigenlijk gewoon handboeken kwam
inkijken). Ze promootten het VPPK Eerste BachelorWeekend en al
snel kregen ze me zover mezelf in te schrijven voor een weekendje
dat later het beginpunt zou betekenen van een nieuw leven.
Van gedoopt worden was toen nog geen sprake. Met een 'erismeer
voornodigdaneenstellieflijkestudentenhouding' vertrok ik op
weekend. Mijn stuurse houding heeft ocharme twee dagen
volgehouden vooraleer ze me voor zich wisten te winnen... en maar
goed ook!
De schachtenverkoop was voor mij persoonlijk geen groot obstakel.
Philippe Sterkens hoeft geen act voor te bereiden om zichzelf
'belachelijk' te maken en zo verkocht te geraken!Een 'let it go' kwelen
volstond al om gekocht te worden. Je krijgt een doopcontract dat je
volledig kan memoriseren en zo kan je op een veilige manier bonden
met je koper. Ja, je staat onderaan de sociale ladder, maar er is wel
een zeker,veilig plekje voor je!
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Op een studentendoop kom je zeker weten zaken tegen die we
binnen de gedragswetenschappen zouden omschrijven als
'onaangename stimuli'. Misschien is dit genoeg voor jou om af te
haken (de aanhouder wint echter).
Het verschil tussen een doop bij VPPK en 'mishandeling' zat voor
mij in het aspect dat je niet alleen bent en ook nooit zal zijn. Op zo'n
doop ben zelf even emotioneel nu 'k dit neerpen schreeuwen ze
tegen je. De doopmeesters dragen als het ware een hard gevoelloos
masker. De mooiste momenten zijn echter deze wanneer er een barst
komt in die gevoelloze facade. Je ziet dat lelijke, harde gezicht
ineenstuiken en plaatsmaken voor de pure schoonheid van
bezorgdheid, liefde en twijfel.
Aan de 'finish' wachtte toen voor mij de grootste beloning van
allemaal. Je kiest jezelf tijdens de afsluitingsceremonie een
doopmeter/meter. Dat is iemand tegen wie je kan zeggen: "Wel, ik
ben door de hel geweest en terug en jij bent een van de redenen
waarom." en dan weet je dat het goed zit. Je hebt een strijdmakker
erbij die je jarenlang zal bijstaan en met wie je lief en leed deelt.
En liefste lezer; dat magische jaar is dan nog maar net begonnen...

Philippe Sterkens
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20132014
Mijn naam is Axelle en zelf ben ik gedoopt en ontgroend (=
commilito) bij VPPK. En ja hoor, als ik dat kan, kan jij dat zeker ook!
Twee jaar geleden begon ik aan mijn opleiding Pscyhologie aan de
UGent. Van VPPK had ik nog nooit gehoord. Ik moest mijn best
doen de woorden "campus" en "cantus" uiteen te houden. Ik vroeg
een voorbijganger waar "frituur Julien" was terwijl ik vijf meter van
"De Gouden Saté" verwijderd was. En "troela's"? Wat zijn dat?
Ik had veel (foute) vooroordelen ten opzichte van het lidmaatschap
bij een studentenkring. De meest afgrijselijke taferelen kwamen in
mij op wanneer ik dacht aan studentendopen. Joline Delaere, toen
nog ongedoopt (=feut) en dit jaar schachtentemster, besloot na
gepraat te hebben met VPPK'ers: "Kom Axelle, we doen dat
gewoon!" en zo geschiedde het.
Achteraf is het natuurlijk makkelijk praten, maar toch meen ik me te
herinneren dat ik me ook op de doop ergens wel geamuseerd heb. Het
groepgsgevoel en de schouderklopjes compenseerden ongeveer voor
de pijn in mijn knieën, de vieze smaken in mijn mond en dat geroep
langs mijn oren. Dat half dagje afzien was het zeker en vast waard!
Je krijgt na de doop immers zoveel meer dan een lintje. Het
groepsgevoel wordt alleen maar sterker, je mag cantussen, beleeft de
tijd van je leven met nieuwe mensen en in het beste geval maak je
vrienden voor het leven.
"Years from now, you 'll be more disappointed by the things you
didn't do than by the ones you did do."

Axelle Denolf
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Ook dopen kan niet zonder:
VAB-Rijschool
ww.vabrijschool.be
03/7803030
info@vabrijschool.be

Wij leren je op een verantwoorde en veilige manier deelnemen aan
het verkeer. Want leren rijden is immers veel meer dan alleen de
technische bediening van je voertuig onder de knie krijgen. Wij
leggen je bijvoorbeeld ook de basisprincipes uit van ecologisch
rijden, hoe je je best gedraagt in het verkeer, hoe je defensief moet
rijden enzovoort.

Breng deze pagina mee naar de rijschool en betaal geen
administratiekost (waarde 25 euro-niet cumuleerbaar)

Er is altijd een VAB-Rijschool in je buurt. Meer dan 75 kantoren
verspreid over Vlaanderen en mogelijkheid tot onmiddellijk online
boeken via onze website. In Gent vind je ons in de Gebroeders
Vandeveldestraat 1 2 of op de Voskenslaan 330, in SintAmandsberg, Mariakerke, Deinze en Lochristi.
Waarom kiezen elk jaar 25.000 jongeren voor VAB-Rijschool?
Onze rijschool is een onderdeel van VAB. Die ken je waarschijnlijk
wel van de pechhulp of als reisbijstandsorganisatie. VAB komt ook
regelmatig in het nieuws met informatie en standpunten rond
mobiliteitsthema’s. Kortom, VAB en VAB-Rijschool staan garant voor
een professionele en kwaliteitsvolle rijopleiding. Als je op zoek bent
naar een kwaliteitsvolle rijschool die je meer leert dan alleen maar
vertrekken, schakelen en stoppen, dan ben je bij VAB-Rijschool aan
het juiste adres.

In onze rijschool kunnen we rekenen op een team van 300
enthousiaste instructeurs. Zij zijn actief in heel Vlaanderen, en
worden permanent bijgeschoold in de meest recente rijtechnieken en
pedagogische opleidingsmethodes. Zij zorgen ervoor dat elke
kandidaat een kwalitatieve en individuele begeleiding krijgt, kortom:
een opleidingsprogramma op maat van jouw behoefte.
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Speel maar... zolang het nog kan! ;)
Om jullie zenuwen te bedaren kunnen jullie tijdens het wachten op
de doop nog een woordzoekertje invullen! De woorden staan in alle
mogelijke richtingen/posities. We hielpen je alvast met één woord.
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Streepje 1 en streepje 2 zijn verliefd en een doolhof houdt hen apart.
Kan jij dit koppel vlug herenigen?
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Merci (maar dan zonder chocolade)...

Wanneer je als scriptoren een doopeditie wil maken van 't Paperke
heb je zoal wat hulp nodig!
Allereerst een "dankjewel" aan het voltallig DC en de
schachtentemster! Jullie leuke teksten vond ik tijdig in mijn mailbox
en heb ik met plezier doorgelezen.
Verder zou ik ook synoniemen.net willen bedanken omdat deze site
zo nu en dan mijn woordenschat verder uitbreidt.
Ook zangroep K3 verdient een woordje van dank. Nummers zoals
"verliefd" en "je hebt een vriend" brachten me steeds opnieuw in de
juiste stemming om mijn diepste gevoelens te vertalen op papier.
Als laatste wil ik nog de studenten bedanken die door dit tijdschrift
te lezen zich durven inschrijven voor de doop. Voor jullie hebben we
deze editie dan ook met liefde gemaakt!
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