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Voorwoord  

 

Wij zijn Alexander Spriet en Steije 

Spruyt, scriptoren bij VPPK en 

schrijvers van ’t Paperke, het 

faculteitsmagazine. Het komende 

academiejaar zijn wij en ’t Paperke 

verantwoordelijk voor jullie animatie 

tijdens saaie lessen en lichten we jullie 

in over veranderingen op de faculteit of 

nieuwtjes bij de VPPK.  

Valentijn is net gepasseerd, en omdat Spriet en Spruyt ook de nodige 

drukte hebben gehad tijdens en na de examens is hier dan het Après-

Valentijnspaperke! Drie weken te laat maar nog steeds even melig als 

Valentijn zelf. 

Zeer nieuw aan dit Paperke is dat we het niet met twee, maar met 

DRIE scriptoren hebben geschreven! Spriet en Spruyt zijn dan ook 

super excited om onze nieuwe vaste medewerker Elise aan jullie voor 

te stellen! Nadat Elise haar relaas heeft gedaan kunnen jullie je 

verdiepen in verwijfde homo’s, datingtips en de beste openingszinnen 

die we konden vinden. Ook is 

er dit Paperke een nieuwe 

schacht die te biecht gaat en 

wordt ons geliefd PR-team 

geroast.  
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Gay Agenda 

 

Voorwoord P3 

Introductie VM Elise P6 

Spriet en Spruyt op Tinder P8 

Bloedserieus P12 

Durf denken: Verwijfde homo's P14 

FPPW cantus P16 

Openingszinnen en andere versiertrucs P17 

Stappenplan om aan een lief te geraken P20 

36 Vragen P22 

VPPK: The one that I want @Vooruit P26 

Speeddate P27 

VPPK Roast: Team PR P28 

VPPK Biecht P31 

Dilemma op dinsdag P36 

Sudoku P37 

Sponsors P38 
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Elise: Onze nieuwe vaste medewerker!  

 

Dit is Elise Eggermont: onze gemotiveerde, beluste en nog 

belangrijker SINGLE nieuwe vaste medewerker. Het Spriet en 

Spruyt duo wordt dus aangevuld met dit topwijf!  

 

Hallo liefste lezertjes van ’t Paperke, mijn naam is Elise en ik zal 

het komende semester onze scriptoren Spriet en Spruyt bijstaan 

in het schrijven van ons geliefde boekje. Ik zit in mijn tweede 

bachelor psychologie, maar ik koos er pas dit jaar voor om mij te 

laten dopen bij de leukste kring van Gent: de VPPK! Als schachten 

kregen wij allemaal de kans om ons kandidaat te stellen als vaste 

medewerker voor een 

bepaalde functie, en 

aangezien ik mij graag 

wou engageren voor 

onze kring koos ik 

ervoor om mij 

kandidaat te stellen als 

vaste medewerker bij 

team scriptor! Het was 

even nadenken voor 

welke functie ik wou 

gaan, maar aangezien 

ik zelf graag schrijf en 
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als kers op de taart dan nog eens de kans krijg om samen te 

werken met twee hele leuke mensen, leek het mij dan toch het 

meest gepast om mij hiervoor kandidaat te stellen. Ik hoop dat ik 

samen met Spriet en Spruyt de komende edities plezant en 

interessant kan maken voor iedereen op onze faculteit! Veel 

plezier alleszins bij het lezen van deze après-valentijnseditie, die 

voor mij dan toch een beetje een vuurdoop is ;) xoxo 
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+sprietËspruytéopétinder= 

Zoals jullie wel weten hebben Spriet en Spruyt deze blokperiode keihard 

getinderd. Na 19 dagen tinderen en na 414 matches hebben we wel enkele 

pikante en hilarische gesprekken gehad. Doorheen dit Paperke zal je de 

beste gesprekken in de vorm van screenshots tegenkomen. Daarnaast 

hebben we rond het thema van het 

gesprek ook nog enkele tips 

bijgevoegd. Hier hebben jullie alvast 

een voorproevertje. 

Girl nummer 1 heeft het 

blijkbaar niet zo voor 

baardjes… 

 

We hebben in sociale 

psychologie duidelijk gezien 

dat gelijkheid ervoor zorgt dat 

je elkaar aantrekkelijker gaat 

vinden, misschien daarom 

dat ze geen baardje wil? Ik 

weet dat het een kwestie is 

van smaak, maar komaan 

een klein baardje is sexy as 

hell! Dus ja, shame on you! 
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Girl 2: De eeuwige puber 

Iedereen heeft zo wel van die puberale gesprekken gehad zonder enige 

inhoud. Deze girl kent er inderdaad wat van, of misschien was haar laatste 

antwoord een subtiele hint? Het X-fenomeen was vroeger ook wel een 

echte hype, elk x-je meer of 

minder had een gigantische 

betekenis en je moest echt 

met heel je squad 

overleggen wat die 

mysterieuze boy nu juist 

bedoelde. Deze eeuwige 

puber verstond duidelijk 

mijn opbouwende x-jes 

niet .  
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Girl 3: Bicky is the 

new black 

Hipsters, in Gent hebben 

we er in overvloed, maar 

deze girl ziet het 

schilderen op een 

alternatieve manier 

zeker zitten. Ook het 

verf-materiaal is nieuw, 

bicky-saus wordt zeker 

het nieuwe zwart. 

Watch my words! 
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Girl 4: I like your tie 

 

 

                                                            Girl 5: Néé is nee! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            (Als je het niet snapt, check haar naam) 
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Bloedserieus 
Binnenkort is het weer zover, BLOEDSERIEUS. Dit gaat door op 12, 
13 en 14 maart in de UFO en je kan bloed en plasma geven om 
levens te redden.  

Enkele weetjes over bloed 
1. Er zit goud in je bloed!! 

YASS gurl, je bent letterlijk goud waard! Er zit echt ongeveer 0,2 
milligram goud in je bloed. Als je een beetje krank bent en je zou 
hiervan gebruik willen maken dan heb je 40.000 mensen nodig om 
één gouden ring van 8 gram te maken!  
 
 

2. Kokoswater kan bloed vervangen – say whuuut??! 
Je hoort het goed, kokoswater kan eigenlijk dienen als vervanging 
van bloedplasma. Dus, mag je geen bloed geven omdat je een paar 
maanden moet wachten door een paar wilde avontuurtjes, ga naar 
de winkel en buy those coconuts! 
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3. Bloeddonors geven 10% van hun bloed. 
Dit weetje is zeker van toepassing voor jullie! Blijkbaar heeft een 
gemiddeld mens rond de 5 liter bloed in zijn of haar lichaam. Dit 
betekent dus als je een halve liter bloed gaat geven, dat je echt 10% 
van je bloed gaat geven. Zeker doen dus! 
 
 
 
 

4. Koeien hebben 800 soorten bloed! HUNK :o 
De mens zelf heeft in totaal acht verschillende soorten bloed: A, B, 
AB en 0, die elk resuspositief of resusnegatief kunnen zijn. Katten 
hebben er maar drie en koeien hebben er ongeveer 800! Ook 
hebben ze vier magen! Those bitches just want more and more.  
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Durf Denken! 
Naar de slogan van Ugent willen we in elk Paperke de 

studenten tot denken aanzetten want neen, dat doen 

we nooit genoeg. Daarom gaan we op zoek naar 

controversiële thema’s die daar bij kunnen helpen! 

 

Verwijfde homo’s 
 

Praten zoveel homo’s zo verwijfd? 

Honestly? Ik heb geen passend klaar antwoord, maar wel een aantal 

theorieën die misschien een kern van waarheid kunnen bevatten of 

gewoon op niets slaan. 

Laten we beginnen met het feit dat veel homo’s “vrouwelijker” 

beginnen praten eenmaal ze uit de kast zijn. Dus wat zou de reden 

zijn? Oftewel kunnen we eindelijk helemaal ons zelf zijn en moeten 
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we ons dus niet meer inhouden. Dit zou volgens mij inderdaad een 

deel van dit fenomeen kunnen verklaren. 

Maar ik zat ook eens verder te denken. Vanaf dat je weet dat iemand 

homo is, dan behandel je die (on)bewust anders, dat is nu eenmaal 

zo. Is dit slecht of goed? Geen idee, volgens mij is het er gewoon, 

meestal is het onbewust en kan je er niets aan doen, dus we kunnen 

alleen maar aanvaarden dat mensen zich anders gaan opstellen. 

Sommigen zullen je sneller vertrouwen, anderen zullen toeklappen. 

Het is gewoon het leven. Maar om nu op mijn punt terug te komen, 

als je dus uit de kast komt, dan hebben vooral hetero guys de neiging 

om je als één van de girls te zien en ze gaan daardoor zich ook zo gaan 

gedragen. Wat houdt dit nu in? 2 woorden: Self-fulfilling prophecy, 

maar een praktische toepassing er van. Mensen zien je als homo, ze 

volgen het stereotype dat alle homo’s vrouwelijk zijn en dus 

behandelen ze je min of meer als een vrouw. Gevolg? Je gaat je 

onbewust vrouwelijker gaan gedragen en het wordt uiteindelijk echt 

tot een deel van wie je bent.  

Een andere kleine theorie die ik had was die van de positieve 

conditionering. Let’s be honest, soms is de sarcastische, bitchy 

manier waarop homo’s praten gewoon geweldig: je kan ermee 

lachen, je wordt er misschien gelukkig van. Al deze signalen nemen 

mensen opnieuw (on)bewust in zich op. Het lijkt me dan ook redelijk 

logisch dat als je iets vertelt op een bepaalde manier, en die manier 

wordt positief onthaald, dat je dit gedrag/ deze manier van praten/ 

vertellen opnieuw gaat stellen. 

Maar ofcourse zijn dit allemaal nog maar hypothesen die totaal niet 

wetenschappelijk zijn bewezen, dus who knows wat de reden is! 
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Inderdaad! Het is weer zover! DE cantus van het jaar, een 

cantus waar alle studenten die aan het FPPW studeren 

mogen komen (lees: je hoeft voor deze cantus niet 

gedoopt te zijn!). Het hardcore thema van deze cantus is 

natuurlijk Rock & Roll, omdat psychologen en pedagogen 

gewoon rocken natuurlijk!  

Deze cantus gaat door op 8 maart in de Salamander 

(Overpoort) om 20u. De cantus begint officieel om 20u30, 

maar je zou beter er om 20u al staan, want vol is vol! Je 

hoeft je dus niet in te schrijven voor deze cantus. 
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Openingszinnen en andere versiertips 
 

 

Valentijn ligt ondertussen al een tijdje achter ons, maar dat wil 

niet zeggen dat een cheesy foute openingszin hier en daar niet 

eens van pas kan komen om te proberen scoren. Een goeie 

openingszin moet natuurlijk grappig zijn en de aandacht van je 

mogelijke gesprekspartner trekken. Klassiekers als: “Deed het pijn 

toen je uit de hemel viel?” of “Hé, ken ik jou niet ergens van?” zijn 

te veel gehoord en dus al lang niet meer origineel meer, dus 

zochten wij voor jullie de beste en/of foutste icebreakers uit: 

(PS: Neem deze natuurlijk wel niet te serieus) 

• Heb jij toevallig wifi, want ik voel een sterke verbinding... 

• Ik dacht dat spetters alleen uit de kraan komen, maar toen zag 

ik jou... 

• Kan ik een kus lenen? Ik beloof dat ik hem terug zal geven. 

• Ik heet <NAAM>, hoe heet ben jij? 

• Als jij een hamburger was, noemde ik je Mac Beauty. 

• Herinner je mij niet? Oh nee, dat is waar ook, ik heb je alleen 

in mijn dromen ontmoet. 

• Geloof je in liefde op het eerste gezicht, of moet ik nog een 

keer langslopen? 

• Men zegt dat kussen de taal van de liefde is. Zin in een kleine 

conversatie? 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQ4r_R1MPZAhUCUlAKHZnUCfEQjRx6BAgAEAY&url=https%3A%2F%2Fwww.videoblocks.com%2Fvideo%2Fhearts-falling-glitter-animation-background-loop-clip-contains-hearts-glitter-falling-background-animation-love-valentine-romance-date-rain-rd2r2cixing1lwun&psig=AOvVaw2s390gJtZA_jYV5vroFG48&ust=1519737262283066
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• Als een ster zo ver weg staat, hoe kan jij dan zo dichtbij 

komen? 

• Ik ben mijn nummer kwijt, mag ik de jouwe? 

• Het enige wat je ogen me niet vertellen is je naam 

Als je liever online op zoek gaat naar de liefde van je leven, zijn 

enkele tips altijd wel 

handig. Hier vind je een 

handige checklist voor 

openingszinnen op 

datingapps zoals 

bijvoorbeeld Tinder. Geen 

garantie tot succes 

weliswaar, maar toch veel 

succes ermee! Er bestaat 

zoiets als de “K.U.P.A.H.” 

checklist, die staat voor: 

• Kort: Gebruik telkens maximaal 2 zinnen, te lange zinnen gaan 

al snel de aandacht afleiden of vragen te veel tijd om te 

beantwoorden. 

• Uniek: Op deze manier geef je haar of hem de indruk dat je 

creatief en interessant bent. Fake it till you make it zeggen ze 

dan.  

• Persoonlijk: Benoem iets wat je ziet in haar/zijn profiel en 

schrijf altijd haar/zijn naam in je openingszin. 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjeuM7t1cPZAhUFaVAKHR4rCeQQjRx6BAgAEAY&url=http%3A%2F%2Fknowitallnancy.com%2Fknow-it-all-nancy%2Fblog%2Fonline-dating-red-flags-man-messages&psig=AOvVaw3mSmC-JfdtjqEwg-pkmh8j&ust=1519737576831630
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• Amusement: Trigger haar/zijn emoties. Humor is aantrekkelijk 

en kleine tip: vrouwen zitten meestal vooral op Tinder voor 

hun plezier. 

• Herhaalbaar: Gebruik een zin die je meerdere keren kan 

aanhalen, dit bespaart jou gewoon simpelweg veel tijd bij je 

andere tindermatches! 

Als je er na enkele pogingen en foute openingszinnen nog steeds 

niet in geslaagd bent om een lief aan de haak te slaan, kan je het 

ook altijd eens proberen met een gedichtje en/of een bloemetje bij 

één van de romantische zielen 

onder ons. Een gedicht is een mooi 

cadeau om te krijgen en te geven, 

maar als jij niet gezegend bent met 

het talent om zelf wat woorden uit 

je pen te laten vloeien, kan het 

natuurlijk wel eens lastig worden. 

Om het je wat gemakkelijker te 

maken kan je altijd online op zoek 

gaan naar enkele korte zeemzoete 

rijmpjes. (PS: Goeie gedichten 

mogen altijd ingestuurd worden.)  
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Stappenplan om aan een lief te geraken 

 

14 februari is voor de gelukkigen onder ons een fijne dag, of je het nu 

uitgebreid viert met je lover of juist helemaal je laars lapt aan alle 

romantiek. Als je al een relatie hebt is het natuurlijk altijd plezant en 

gemakkelijk, dus kan een stappenplan voor de singles onder ons 

misschien wel handig van pas komen! Of de reden nu is dat je relatie 

net stukliep, of je gewoon nog steeds niet jouw prins op het witte 

paard of het gepaste potje op jouw dekseltje gevonden hebt, geen 

paniek! Er zijn veel verschillende redenen om een partner te zoeken, 

dus hopelijk kan dit stappenplan daar een beetje bij helpen.  

Stap 1: Ga naar buiten!  

De beste manier om nieuwe mensen te leren kennen is natuurlijk 

onder de mensen komen. Als student in Gent is dat geen moeilijke 

opgave, al lijkt op het gemak na je les netflixen in je zetel of bed 

natuurlijk ook heel aangenaam. Jammer genoeg is de kans dat je daar 

een nieuwe liefde tegenkomt heel klein. Je hoeft natuurlijk niet op 

zoektocht te gaan, maar misschien kom je wel in een of ander gezellig 

cafeetje of tijdens een wandeling een interessant persoon tegen. Ga 

eens eten in een studentenrestaurant of ga studeren in de bib, wie 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQ4r_R1MPZAhUCUlAKHZnUCfEQjRx6BAgAEAY&url=https%3A%2F%2Fwww.videoblocks.com%2Fvideo%2Fhearts-falling-glitter-animation-background-loop-clip-contains-hearts-glitter-falling-background-animation-love-valentine-romance-date-rain-rd2r2cixing1lwun&psig=AOvVaw2s390gJtZA_jYV5vroFG48&ust=1519737262283066
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weet dat er jou stiekem tussen je boeken een briefje wordt 

toegeschoven…  

Stap 2: Volg een cursus  

Een andere manier om nieuwe contacten te leggen is een cursus 

volgen. Heel belangrijk natuurlijk is dat je iets kiest wat je echt 

interesseert. Deze stap is waarschijnlijk niet voor iedereen even 

evident, aangezien een extra cursus volgen wel wat tijd in beslag kan 

nemen naast drukke studies en je verdere vrije tijd.  

Stap 3: Ga online!  

Hiermee bedoelen we niet per se op elk sociaal medium een account 

aanmaken (al kan dit natuurlijk ook een hulp zijn), maar er zijn ook 

enkele succesverhalen van mensen die lustig zijn beginnen Tinderen 

en die uiteindelijk ook iemand zijn tegengekomen! Er bestaan een 

heel aantal websites en apps, dus waag hier misschien ook eens je 

kans. Maar zoals we gezien hebben in één van de laatste lessen 

bedrijfspsychologie: wees altijd eerlijk en toon je ware zelf ;)  

Stap 4: Ga sporten! 

Aansluitend bij de eerste tip misschien, maar kom eens buiten om te 

sporten ook. Als je zelf een sportief type bent, heb je zo een grotere 

kans om een sportieve lover aan de haak te slaan.  
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Stap 5: Ga op reis!  

Wie gaat er nu niet graag op reis? Als je portemonnee het toelaat 

natuurlijk, is het altijd fijn om eens nieuwe oorden te gaan 

ontdekken. Een nieuwe omgeving en de zon zorgen vaak al voor een 

goed humeur en minder stress, waardoor je je sneller gaat 

openstellen naar nieuwe mensen toe. Als alleen reizen je ding niet is, 

ga er dan op uit met je vrienden! Je kan natuurlijk ook altijd meegaan 

met een vereniging op een van de excursies of activiteiten, ik heb het 

maar van horen zeggen maar daar heb je ook een grotere kans om 

iemand tegen het lijf te lopen! 

Om af te sluiten: het is niet omdat dit Paperke vol staat met dating-

tips dat je een hopeloze zoektocht moet starten, als de tijd rijp is 

dan komt het wel ;)  

36 Vragen 
Psycholoog Arthur Aron bestudeerde in 1997 of je iemand op je 

verliefd kan laten worden. Hij stelde studenten samen in 33 koppels 

en beweerde dat het wel degelijk lukt, als je maar de juiste vragen 

stelt. Een tijdje geleden publiceerde The New York Times een lijst 

van 36 vragen, geïnspireerd op deze wetenschappelijke studie. De 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQ4r_R1MPZAhUCUlAKHZnUCfEQjRx6BAgAEAY&url=https%3A%2F%2Fwww.videoblocks.com%2Fvideo%2Fhearts-falling-glitter-animation-background-loop-clip-contains-hearts-glitter-falling-background-animation-love-valentine-romance-date-rain-rd2r2cixing1lwun&psig=AOvVaw2s390gJtZA_jYV5vroFG48&ust=1519737262283066
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uitgebreide column kan je online lezen: “To Fall In Love With 

Anyone, Do This” - Mandy Len Catron. Mensen die binnenkort 

deelnemen aan de speeddating op 13 maart kunnen onderstaand 

lijstje alvast eens grondig bekijken! 

 

1. Als je eender wie ter wereld kon kiezen, wie zou er bij jou dan ’s 

avonds mogen komen eten? 

2. Zou je bekend willen zijn? En hoe? 

3. Voordat je iemand belt, oefen je dan wat je wil zeggen? Waarom? 

4. Hoe ziet jouw perfecte dag eruit? 

5. Wanneer zong je voor de laatste een keer voor jezelf? En voor 

iemand anders? 

6. Als je 90 jaar oud zou worden, zou je dan in de laatste 60 jaar liever 

het bewustzijn of het lichaam van iemand 30 willen hebben? 

7. Heb je een geheim voorgevoel over hoe je zal sterven? 

8. Noem drie dingen die jullie blijkbaar gemeenschappelijk hebben.  

9. Voor wat in je leven ben je het meeste dankbaar? 

10. Als je iets kon veranderen aan hoe je bent opgevoed, wat zou dat 

dan zijn? 

11. Vertel in vier minuten je levensverhaal en probeer zo gedetailleerd 

mogelijk te zijn. 

12. Als je morgen zou kunnen opstaan met een nieuwe vaardigheid of 

talent, wat zou dat dan zijn? 
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13. Als een glazen bol je de waarheid zou kunnen vertellen over jou, 

je leven, de toekomst of eender wat, wat zou je dan willen weten? 

14. Is er iets waarvan je al lang droomt om te doen? En waarom heb je 

dat nog niet gedaan? 

15. Wat is de grootste verwezenlijking uit je leven? 

16. Wat vind je het belangrijkste in vriendschap? 

17. Welke herinnering koester je het meeste? 

18. Welke herinnering vind je het vreselijkst? 

19. Als je zou weten dat je over exact één jaar sterft, zou je dan iets 

veranderen aan hoe je nu leeft? Waarom? 

20. Wat betekent vriendschap voor jou? 

21. Welke rollen spelen liefde en affectie in je leven? 

22. Wat vind je een positieve karaktereigenschap van elkaar? Vertel er 

in totaal 5. 

23. Hoe hecht is je familie? Heb je de indruk dat je kindertijd leuker is 

geweest dan die van anderen? 

24. Hoe voel je je bij de relatie met je moeder? 

25. Maak beide drie echte ‘we’-uitspraken. Bijvoorbeeld: “We kijken 

nu allebei naar de sterren terwijl we ons … voelen”. 

26. Vervolledig deze zin: “Ik wou dat ik iemand had waarmee ik … 

zou kunnen delen” 

27. Als jullie hechte vrienden zouden worden, wat zou hij/haar dan 

zéker van jou moeten weten? 
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28. Vertel elkaar wat jullie leuk vinden aan elkaar, maar wees deze 

keer héél eerlijk en zeg iets dat je normaal niet snel tegen iemand zou 

zeggen. 

29. Deel een gênant moment uit je leven. 

30. Wanneer weende je voor de laatste keer terwijl iemand erbij was? 

En wanneer toen je alleen was? 

31. Vertel nog iets dat je al leuk vindt aan hem/haar. 

32. Wat is volgens jou te serieus om mee te lachen? 

33. Als je deze avond zou sterven zonder iets te kunnen zeggen tegen 

iemand, waar zou je het meeste spijt van hebben dat je niet hebt 

gezegd? 

34. Je huis, met alles erin wat je bezit, staat in brand. Nadat je de 

mensen die je liefhebt en je huisdieren hebt gered, heb je nog tijd om 

één iets te redden. Wat zou dat zijn? En waarom? 

35. Van alle mensen in je familie, van wie zijn/haar dood zou je het 

ergste vinden? Waarom? 

36. Deel een persoonlijk probleem en vraag naar elkaars advies over 

wat zij zouden doen. Vraag elkaar ook hoe zij denken hoe jij je voelt 

bij het probleem dat je koos. 
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“ … ”  

 

Beste Psycholoogjes, Pedagoogjes, Sympathisanten en andere Rydell 

High Schoolgangers! Het is eindelijk weer zover, dé Heropeningsfuif 

van VPPK. Benieuwd hoe we er een nostalgisch feestje van maken? 

Kom dan zeker 14 maart langs in De Vooruit. You better shape up! 

En beleef de avond van jullie leven!  

 

“

”

 

Place: De Vooruit 

Doors: 22 u - 5 u  

VVK: €6 voor leden, €7 voor niet-leden 

ADK: €8 

Wees er op tijd bij! Tickets te verkrijgen bij het praesidium. 
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Ben jij de eindeloze zoektocht naar ‘de ware’ beu? Genoeg van al 

die inhoudloze ‘muilkes’ in de overpoort? Weer een valentijn 

alleen gespendeerd? Gewoon nood aan een gesprekje met een 

potentiële partner? NIET GETREURD! Op dinsdag 13 maart steken 

VPPK, VTK, HILOK, VLAK en VLK de koppen bij mekaar om een 

epische speeddate te organiseren. Genoeg testosteron en 

oestrogeen om je een hele avond mee te amuseren, voor ieder wat 

wils! Nog niet overtuigd? Na deze leutige, gezellige en interessante 

conversaties kan jij samen met jouw match(es) het feestje 

verderzetten in de Delta (met de nodige gratis alcoholische 

liefdesbrouwsels)!  

Locatie: Agora, faculteit coupure  

Datum: 13 maart  

Tijdstip: 20u  

Extra: zorg dat je er op je opperbest uitziet 
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De derde stemming voor onze roast is een feit en 

jullie hebben gekozen voor niet één, niet twee, niet 

drie maar VIER mega dutsen. Hier gaan we dan... 

De PR’tjes 
Deze girls en boy ga je zeker kennen, elke week staan ze voor 

jullie klaar om de fantastische evenementen van het VPPK aan 

te kondigen. We noemen hen de drie biggetjes + Xavier, want 

vooral deze drie kleine meisjes lachen en knorren er op los! 
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Emma 

Emma lijkt een heel 

onschuldig, lief, klein 

meisje. Lief is ze een 

beetje, klein is ze zeker, 

maar onschuldig? Dit 

stoute poesje kan er wel 

van. 

Yenthe 

Dit schattige biggetje heeft haar 

mond wel vol met uitspraken. Zoals die keer dat de adelaar is 

gaan vliegen op RDS. #defoefisafgestoft. Yenthe is vooral te 

herkennen aan haar zeer 

luide, aanstekelige lach. 

Dus wanneer je door de 

faculteit afgeschrikt 

wordt door het 

gescharrel van een zieke 

baviaan, weet dan, it’s 

just Yenthe. 
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Lize 

Het danseresje van de drie. 

Kom haar tegen in 

Overpoort en misschien 

laat ze wel haar beste 

Beyoncé-moves zien 

‘QUEEEEN’. Naast 

twerken, knort ze ook 

wel graag met de 

jongetjes van Moeder 

Lies. Het is dus ook niet 

uitzonderlijk dat je Lize, 

naast de Cuba, ook wel 

vaak spot in de Deli. 

Xavier 

Deze Jongen kennen jullie misschien 

nog niet, want Jullie zien hem dan ook 

maar bitterweinig. Deze knapperd 

verzorgt de PR-extern van VPPK. 

Xavier is een slimme jongen die net 

een nieuwe stap in zijn leven heeft 

genomen. Is dit wel een goede 

keuze vragen wij ons af? Als hij in 

zijn ambitieuze plannen toch 

moest falen zijn wij er altijd om 

hem op te vangen (eigenlijk zijn 

we dus een soort OCMW xxx). 
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In elk Paperke plaatsen we een ongelooflijk 

verhaal van één van onze schachten dat in onze 

mailbox is beland. Van alle inzendingen kiezen 

we 1 verhaal waarvan we denken “amai”. 

 

Deze keer is het de beurt aan GF-girl (GF afgeleid uit 

Genste Feesten obvi). Zij heeft samen met haar 

‘vriendinnen’ wel pittige avontuurtjes beleefd daar. 
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Deze zomer besloot ik Gent wat beter te leren kennen, voor ik 
begon aan mijn eerste jaar psychologie, door naar de Gentse 
feesten te gaan. We gingen met een hele bende vriendinnen naar 
de feesten om eens goed mullekei te gaan. We waren met tien, 
waarvan twee meisjes die ik eigenlijk niet zo goed kende. Ik had 
toen nog geen kot, dus ik en mijn beste vriendin (ik zal haar 
Martha noemen) gingen blijven slapen op het kot van haar broer 
en de rest had ook ergens een slaapplek gevonden bij iemand.  
 
We waren er zelfs op de trein al goed ingevlogen (en als de 
conducteur kwam, verstopten we natuurlijk alles vlug), dus toen we 
aankwamen, waren we al niet meer super zuiver. Trouwens, kleine 
toelichting, vroeger was ik een braaf meisje en dronk ik geen 
alcohol, maar in het begin van de zomer heb ik al mijn principes 
uit het raam gegooid, wat wil zeggen dat ik dus helemaal nog niet 
goed tegen de drank kon (nu nog altijd niet, maar oké).   
 
De afspraak was dat we eerst elk naar onze slaapplek gingen 
om ons gerief te droppen en daarna gingen we terug verzamelen 
op de Korenmarkt. Toen Martha en ik aankwamen en terug 
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herenigd waren met onze vriendinnen, besloten we er terug in te 
vliegen. Al snel had ik door dat die twee meisjes die ik niet goed 
kende eigenlijk echt dikke trutten waren. Ze hielden niet op met 
zagen over dat het koud was, dat ze moe waren en dat ze naar 
huis wilden. Je kent dat wel hé, zo’n wuven. Eén van de twee (ik 
zal haar Ursula noemen) was ook de hele tijd aan het bleiten 
omdat ze had ontdekt dat haar lief ook ergens op de feesten 
was, maar er haar niets had van verteld. Martha en ik besloten 
dus al snel de anderen te ditchen en zelf op schok te gaan. 
 
Nu wil ik niet dat je denkt dat ik een slet ben, maar ik heb wel 
wat jongens gemuild die avond. Normaalgezien doe ik zo’n dingen 
niet, maar ik was echt super zat en ik probeerde ook nog altijd 
over mijn ex te geraken, waar ik een jaar samen mee ben geweest. 
Oké, genoeg zelfverdediging, je snapt wel dat ik niet de grootste 
non was die avond. Martha en ik gingen van café naar café, van 
club naar club en dronken en dansten en af en toe deden we 
eens een jongen binnen. Rond 4u waren we op de Vrijdagsmarkt 
beland (denk ik) en dachten we dat het een goed idee was om 
nog om een pintje te gaan. Heel de avond was best wel vaag, 
maar dat moment weet ik nog heel goed. Ik stond aan een kraam 
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in de rij te wachten, ik keek achter me om Martha te zoeken en 
daar stond hij: de mooiste jongen die ik ooit had gezien (misschien  
is dat wel overdreven, maar weet dat ik al 6 uur non stop aan 
het drinken was). 
 
Natuurlijk begon ik meteen met hem te praten en te flirten en voor 
ik het wist, waren we aan het kussen in de rij van een random 
kraampje. Hij trakteerde ons op pintjes en ging zelfs om frieten. 
We besloten ergens neer te zitten om de frieten op te eten en 
omdat Martha haar redelijk awkward voelde (wij waren elkaar 
constant aan het binnendoen), begon ze met iemand naast ons te 
praten. Alles goed en wel, tot ik Martha ineens hoorde ‘hey’ roepen 
en ze wegliep. We stopten niet met kussen, want ik veronderstelde 
dat Martha gewoon ging babbelen met die persoon en dan alleen 
terug zou komen. Toen gebeurde het. Plots hoorde ik een mega 
luide schreeuw en een schop tegen mijn schouder. Ik keek op en 
zag het betraande, woedende gezicht van Ursula en wist meteen 
dat er iets niet juist was.  
 
Je kan het al raden, de jongen waar ik zo ‘verliefd’ op was en 
die ik al een halfuur aan het binnendoen was, bleek het lief van 
Ursula te zijn. Gurl, je kunt je niet voorstellen hoe fucking awkward 
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dat wel was. Hoe hard ik Ursula ook haat, op dat moment had ik 
wel echt nog medelijden met haar. Ze lag echt zo mega dramatisch 
op de grond te bleiten en die gast probeerde constant uit te leggen 
dat hij van haar houdt en dat hij gewoon zat was, maar dat hij de 
hele tijd aan haar dacht. Voor een mooie jongen, was het eigenlijk 
echt nog een dikke asshole. Martha daarentegen, vond de hele 
situatie best grappig en lag ook op de grond, maar dan van het 
lachen. Weet je wat nog het vreemste was aan heel de situatie? 
Dat fucking Ursula die (mooie) loser uiteindelijk vergeven heeft en 
mee is gegaan naar zijn kot om daar te slapen (en waarschijnlijk 
ook andere dingen te doen)!  
 
Boodschap: altijd de facebook checken van de mensen waarmee 
je weggaat om zeker te weten hoe hun lief eruitziet. 
 
Ps: mijn schouder heeft nog een week pijn gedaan. Je kan alles 
zeggen wat je wilt over Ursula, maar die queen weet wel hoe je 
iemand moet wegschoppen.  
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Dilemma’s op dinsdag 
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