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Voorwoord Vice-Praeses 
Hello there, lovebirds! 

Het tweede semester is weeral eens begonnen, 

hopelijk zijn jullie bekomen van die examens want 

WE VLIEGEN ER WEER IN! Ik durf te wedden dat jullie 

nu aan het ontsnappen zijn van jullie saaie les met 

deze valentijnseditie van ’t Paperke. Oké ja, 

Valentijn is al voorbij, we know… maar niets mis met 

een beetje liefde verspreiden op eender welk 

moment in het jaar!  

Niet dat ik ervan kan meespreken, ik ben echt 

SINGLE AF. Laat me gewoon dromen, oké?! En ik ben 

absoluut niet eenzaam en wanhopig hoor, I don’t 

need no man!  Maar OMDAT JULLIE HET ZO LIEF 

VRAGEN zal ik toch even mijn profiel schetsen voor 

als je toch denkt ‘hmm… ik zie die wel zitten hoor’ 

♥ LOWIE’S LIEFDESPROFIEL ♥ 

♡ ik ben heel lief 

♡ ook wel grappig 

♡ ik ga graag eens iets eten 

♡ ik wil graag op reis 

♡ ongelooflijk intelligent 

♡ moms love me, ideale schoonzoon 

➔ Hit me up met een liefdesbrief:  

vice-praeses@vppk.be 

Veel kusjes en knuffels x 

Lowie Vermeiren 

Vice-Praeses 2019-2020 
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Voorwoord Scriptoren 
Dag lieve lezertjes! Wij zijn Phara en 

Mabel en wij zijn de Scriptorenvan 

VPPK voor het jaar 2019-2020! Wij 

zullen jullie dit academiejaar 

entertainen met deze leuke boekjes 

én activiteiten. Deze editie werden 

we ook bijgestaan door twee 

kandidaat-VM’s: Jill en Simon! 

Deze editie staat helemaal in het teken van Valentijn, 

of je het nu leuk vind of niet! We geven je date-tips en 

-ideeën, maar vertellen je ook waarom single zijn zeker 

ook oké is! Achteraan kan je ook Valentijnskaartjes 

vinden. Knip ze uit en geef ze aan je crush! 

“MaAr Huh??? VaLEntijN IS toCh Al GedAAn?” horen 

we jullie al denken. Euh ja, maar doe gewoon alsof we 

‘t Paperke eerder af hadden.  

Zoek ons zeker ook op op Facebook: ‘t Paperke. Op 

deze facebookpagina zal je regelmatig enquêtes 

kunnen invullen over welke jenever de lekkerste is, 

welke prof de leukste is,… Deze 

uitkomsten zullen dan 

uitgebreid in ’t Paperke 

beschreven worden. Jouw 

mening telt! Verder zijn er 

altijd Google Forms in te 

vullen voor de rubriek “VPPK 

spills the tea” (roddelrubriekje). 
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VPPKalender 

Hou zeker de facebookpagina van VPPK in de 

gaten voor meer info over deze evenementen! 

   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Maandag 16/3: 

19u: IFK badminton dubbel 

22u: Kringavond 

Dinsdag 17/3: 

19u: Jeneverloop 

Woensdag 18/3: 

13u: Studiekransje 

19u: Open Mic Night 

Donderdag 19/3: 

20u: Schachtenkoning + bierkoning 

Vrijdag 20/3 – zondag 22/3: 

Ledenweekend 

 

 

 

Maandag 23/3: 

19u: IFK hockey 

22u: Kringavond 

Dinsdag 24/3: 

20u: FPPW-toneel Schroom 

Woensdag 25/3: 

13u: Studiekransje 

20u: FPPW-toneel Schroom 

20u30: Bierbowling  
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Online daten 

Voordelen 

• Je ontmoet mensen die je anders nooit zou leren 

kennen 

• Je kan gericht zoeken op leeftijd, locatie of 

interesses 

• De kans dat de ander single en op zoek is, is 

groter dan als je iemand offline ontmoet 

• Het is makkelijker dan op iemand afstappen: je 

kan van thuis uit contacten leggen zonder dat je 

ervoor je deur uit hoeft en moet minder zo’n 

durver zijn 

• In tegenstelling tot een live date hoef je je 

helemaal niet op te maken en er stunning uit 

te zien. Zelfs in je joggingbroek en met 

ongekamde haren kan je een goede eerste 

indruk maken op je gesprekspartner. 
• Het is leuk om complimentjes te krijgen 

• Je kan rustig de tijd nemen en nadenken over 

elke stap, bepaal je eigen tempo 

• Je kunt je bezighouden met chatten op 

tijdstippen die jou het beste uitkomen 

• Contacten leggen en opnieuw leren flirten is iets 

wat je heel goed en zonder schaamte online kan 

leren 

• Je hoeft je niet te beperken tot één contact en 

kan vele contacten tegelijk bekijken en met 

elkaar vergelijken 
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Nadelen  

• Je weet niet of er een klik tussen jullie zal zijn tot je 

eerste ontmoeting 

• Door de overvloed aan keuze kan je moeilijk 

focussen, gesprekken zijn daardoor vaak 

oppervlakkig 

• Je kan snel een date vinden, maar je kan even 

snel afgewezen worden 

• Mensen kunnen zich voor iemand anders 

uitgeven #CatfishAlert   

• Profielbeschrijvingen zeggen vaak niet veel; bijna 

iedereen is spontaan, avontuurlijk, houdt van 

gezelligheid,... 

• Jij hebt wel heel duidelijk in je profiel genoteerd 

dat je op zoek bent naar een serieuze relatie en 

toch blijf je oneerbare voorstellen voor heel 

andere types relaties ontvangen 

• Ook al zou je je er mee kunnen bezig houden 

wanneer het jou uitkomt, anderen kunnen dit 

soms echt niet appreciëren en kunnen erg 

opdringerig worden als je een uurtje niet hebt 

teruggestuurd 

• Mensen die op dating sites zitten, zijn een beperkt 

publiek en voornamelijk de jongens, die er op 

zitten, zijn niet de meest intelligente mensen (sorry 

als ik je hiermee beledig, ik spreek gewoon uit 

eigen ervaring) 

• Mensen die op dating sites zitten, zijn ook in het 

echte leven oppervlakkiger 

• Een leuke, aantrekkelijke persoonlijkheid kan op 

een datingsite onder de radar blijven als iemand 

niet voldoet aan de juiste, oppervlakkige criteria 
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Tips

• Maak duidelijk wat je wilt. Check wat de 

wederzijdse verwachtingen zijn. Zo voorkom je 

teleurstelling. Je kan op je profiel of via chat 

aangeven waarnaar je op zoek bent. Zo 

voorkom je misverstanden. Je verkleint ook de 

kans op berichten te krijgen waar je niet op zit te 

wachten.  

• Wees eerlijk over jezelf. Liegen over jezelf komt 

meestal uit eens je afspreekt. 

• Probeer plezier te halen uit het flirten en daten 

eerder dan resultaatgericht te zijn. 

• Hoe helderder, directer en overzichtelijker je 

profiel en foto, hoe meer je de juiste personen 

aantrekt. 

• Stuur geen standaard bericht, maar houd het 

persoonlijk. Leg kort uit waarom je je geroepen 

voelt te reageren en pols of iemand jou ook 

beter wil leren kennen. Gepaste originaliteit en 

eerlijkheid worden meestal erg gewaardeerd. 

Kleine details als ‘leuke pretogen’ en jullie 

‘houden allebei van zeilen’ kunnen al een leuke 

eerste bericht maken. Houd het wel kort: het 

heeft weinig zin een lang opstel te schrijven om 

vervolgens te horen dat iemand toch geen 

interesse heeft. Dat komt later misschien wel. 

• Als je het gevoel hebt dat er wederzijdse 

interesse is, blijf dan niet te lang chatten, maar 

maak een (veilige) afspraak. 

• Over veiligheid is genoeg geschreven en op elke 

datingsite vind je hierover nuttige tips. Hoewel de 

meeste mensen onschuldige bedoelingen 

hebben, doe je er goed aan deze richtlijnen te 

kennen om eventuele risico’s in te schatten. 
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Do blondes have more fun? 

In deze rubriek wordt de eeuwenoude vraag eindelijk 

beantwoord: Do blondes have more fun? 

Enkele weetjes over blondharige mensen: 

- Licht haar wordt geassocieerd met jeugdigheid en 

frisheid. 

- Bijna de helft van de vrouwen in onze westerse 

maatschappij blonderen hun haar (waaronder een 

van onze scriptoren xd) 

- Naar schatting is het percentage van mensen met 

natuurlijk blond haar wereldwijd minder dan vijf 

procent. 

- De landen met de hoogste percentages blonde 

mensen zijn IJsland en Scandinavische landen. 

Blondines worden gezien als aantrekkelijke seksuele 

partners. Een mogelijke verklaring is evolutie volgens 

Amerikaanse neuropsycholoog Vilayanur Rama-

chandran. Niet vanwege de haarkleur zelf, maar door 

de bleke huid die vaak geassocieerd wordt met blond 

haar. Bij een bleke huid is het makkelijker te zien of 

iemand ziek is. Dus op het gebied van voortplanting is 

het beter om een gezonde vrouw te hebben. 

Volgens Roos Vonk, hoogleraar Sociale Psychologie, 

zaten vrouwen vroeger veel binnen. Daardoor werden 

ze niet bruin en vandaar dat bleekheid wordt 

verbonden aan vrouwelijkheid. 
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Uit recent onderzoek van Badoo, een datingapp, is 

gebleken dat 60% van de mannen vrouwen met bruin 

haar seksueel aantrekkelijker vinden. Ook was het 

vroeger zo dat armere mensen een beroep deden in 

de buitenlucht, waardoor ze een bruinere huid 

hebben. Blondheid wordt dus ook geassocieerd met 

welvaart. 

Bij een ander experiment hebben ze een vrouw 

meerdere avonden aan de bar gezet met iedere keer 

een andere kleur van pruik. Hieruit konden de 

onderzoekers concluderen dat de vrouw als blondine 

het meest aangesproken werd. Maar liefst 60 procent 

van de mannen sprak haar aan. 

Echter, bij een tweede experiment kregen mannen 

twee foto’s. Op de ene foto had de vrouw blond haar. 

Op de tweede foto had dezelfde vrouw bruin haar. Het 

verrassende resultaat was dat de meerderheid van de 

mannen de vrouw met bruin haar verkozen. 

Op straat zijn de meningen verdeeld. Alsook in de 

onderzoekswereld. Hoogtijd dat we voor eens en altijd 

een antwoord hierop geven. 

Dit gaan we op een zeer professionele, betrouwbare 

en wetenschappelijke manier doen: via een tindertest 

(merk op: sarcasme). 

De tindertest gaat als volgt: we nemen een foto en 

fotoshoppen deze twee keer. De ene keer worden de 

haren bruin, de tweede keer blond. Daarna maken we 

twee tinderprofielen met exact dezelfde omschrijving, 

het enige verschil zal dus de haarkleur zijn. Vervolgens 

swipen we bij elk van de profielen de eerste honderd 

personen naar rechts. Na een dag zal te zien zijn welk 

profiel de meeste matches heeft. 
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Hieronder vind je de resultaten. 

  

  

Aantal matches 72 48 

Aantal 

berichten 

41 25 

Er is een duidelijk verschil tussen de twee. 72% van de 

mannen heeft de brunette naar rechts geswipet. Dit 

ten opzichte van 48% bij de blondine. 

Ook bij de toon van openingszinnen was er een 

opvallend verschil. Bij de blondine waren ze in de 

aard van ‘Hey’ of ‘Hey, hoe gaat het?’. Bij de 

brunette leek er meer ‘moeite’ te zijn. Op de 

volgende pagina vind je enkele voorbeelden. 
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Brunette Blondine 

 

 

 

 

Update: Jill heeft ervoor gekozen om niet van bill te 

gaan 

 



14 
 

VPPKokerellen 

Elke maand geven we jullie een nieuw receptje 

mee. Deze receptjes zijn altijd studentikoos, wat wilt 

zeggen dat ze goedkoop zijn en makkelijk en snel 

klaar te maken zijn. De liefde gaat door de maag 

dus maak eens dit lekker dessertje voor je lief en 

scoor gegarandeerd een leuke avond! 

Deze maand: frambozen trifle met chocolate chip 

cookies 

Ingrediënten voor 2 personen: 

• 15g roomkaas 

• 40g frambozen 

• 4 chocolate chip cookies 

• 35g slagroom 

• 65g suiker 

• 40g cacao poeder 

• 15g maïzena 

• 200ml melk 

• Zout 
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Bereiding: 

1. Doe de roomkaas in een grote kom of een 

keukenmachine en mix totdat het geheel 

romig is.  

2. Voeg de frambozen hieraan toe en mix weer 

goed door totdat de frambozen gepureerd 

zijn. 

3. Klop de slagroom stijf en spatel dit voorzichtig 

door het frambozenmengsel. Je kunt ook 

kant-en-klare slagroom gebruiken. 

4. Zet het geheel in de koelkast 

5. Doe de suiker, cacao, maïzena en een snufje 

zout in een pannetje.  

6. Voeg hier al roerend de melk aan toe. 

7. Verwarm het mengsel op middelhoog vuur 

en blijf regelmatig roeren. Zodra het mengsel 

dikker begint te worden, roer constant om 

aanbranden te voorkomen.  

8. Dek af met folie en laat op kamer-

temperatuur komen. Je kunt de kom even-

tueel in de koelkast zetten om dit proces wat 

te versnellen. 

9. Breek de chocolate chip cookies in kleine 

stukjes.  

10. Verdeel de helft hiervan over de bodem van 

de glazen.  

11. Voeg dan een laag van de cacaomix toe en 

dan een laag van het frambozenmengsel. 

Herhaal deze stappen nogmaals. 

12. Werk af met wat verse frambozen en stukjes 

koekjes. 
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Hoe vierde jij Valentijn? 
Wij vroegen aan jullie wat jullie doen met Valentijn 

en wat blijkt:  

 

1. Op restaurant gaan met mijn lief 

2. Met vrienden uitgaan 

3. Een cadeau kopen voor mezelf 

4. Alleen met een pot ijs 

5. Filmavond met mijn lief 

Had je geen date op Valentijn? Wees niet getreurd, 

je bent niet alleen! Er zijn heel veel mensen die ook 

gewoon uitgaan met hun vrienden. Zo te zien zijn er 

ook velen onder jullie die zichzelf eens extra 

verwennen op Valentijn en dat kan ik alleen maar 

aanmoedigen! Koop dat cadeau voor jezelf of eet 

iets heel vettig want je hebt het verdiend! Valentijn 

gaat namelijk ook over self love! 

We kregen ook enkele originele antwoorden van 

jullie binnen. We geven ze je hier even mee, want 

misschien kan jij ze ook wel gebruiken om volgende 

Valentijn te spenderen. Je kan bijvoorbeeld heel 

Tinder af swipen en dates regelen. Of je kan naar 

een antivalentijnsfuif gaan om daar een scharrel 

voor één nacht te vinden. 
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Do’s en dont’s op de eerste date 

Do’s: 

• Alcohol! Natuurlijk niet overdrijven, maar een 

glaasje of twee maakt de tongen altijd wat 

losser. 

• Laat een beetje mysterie achter. Het is goed 

om een open boek te zijn, maar je date 

hoeft niet meteen alle bladzijden van je te 

kennen. 

• Splits rekeningen. Zo kom je niet gierig of 

verwend over. Wanneer je date erop staat 

meer te betalen dan jezelf, kan dit een 

ideale manier zijn voor jou om de volgende 

dag een berichtje te sturen om jouw deel te 

vergoeden. 

• Wees eerlijk. Stel dat je begint met leugentjes 

om bestwil, kan dit later wantrouwen 

opwekken als blijkt dat je op de eerste date 

de waarheid niet sprak. 

• Wees vooral jezelf. Doe je niet anders voor 

dan je bent. Overdrijf je positieve 

eigenschappen niet en reageer zoals je altijd 

zou reageren. Een fake versie van jezelf 

geven op eerste date kan later alleen maar 

in je gezicht ontploffen. 

• Maak oogcontact. Ogen kunnen een zeer 

krachtig effect hebben op personen. Je 

bent meteen veel meer ‘verbonden’ met de 

persoon door zoveel mogelijk oogcontact te 

maken.  
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Dont’s: 

• Beginnen over eventuele gevoelens die je 

hebt voor die persoon. Je date kan zo 

dichtklappen alsof er geen weg terug is. 

• Praten over je ex. No, just no. 

• Een checklist afgaan waaraan je date moet 

voldoen. Een date is geen sollicitatiegesprek! 

Probeer ook niet te tinderen of selecteren op 

basis van bepaalde criteria. Het gebeurt 

maar al te vaak dat je uiteindelijke lief 

helemaal niet voldoet aan het beeld van 

jouw ‘type’. Be open minded! 

• Pijnlijke ervaringen bovenhalen. Je wilt een 

goed, vrolijk beeld van jezelf meegeven. Als 

je date goed loopt, kan een iets persoonlijker 

verhaal toevertrouwen wel een speciale 

band scheppen. Leg hier echter wel de 

nadruk niet op. 

• Teveel polsen naar een eventuele volgende 

afspraak. Als het écht goed gaat, kan dit 

een leuk gevoel geven, maar mensen blijven 

vreemde wezens. Een nachtje slapen over 

de date kan heel wat veranderen en dan is 

het des te pijnlijker om te horen (of te laten 

weten) dat het eigenlijk niets wordt. 

• Te vaak op je smartphone kijken. Als je dan 

toch per ongeluk in de verleiding komt, geef 

dan ook aan dat je die meteen weg zal 

leggen en dat je je date wel interessant 

vindt. 
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10 gouden tips bij daten 

1. Doe niet je allermooiste outfit aan op eerste 

date, maar eerder een gemiddelde outfit. 

Het is een cliché, maar een ‘match made in 

heaven’ moet je nemen zoals je bent. Als je 

meteen alles uit de kast haalt, wordt een 

mogelijke tweede date qua outfit ook 

lastiger om nog indruk te maken. 

2. De 3-5-regel. Dit is misschien anno 2020 

misschien een saaie tip voor sommige 

studenten, maar wanneer je schrik hebt om 

gekwetst te worden, kun je met deze regel 

proberen rekening te houden. Het houdt in 

dat je pas kust op de derde date en pas seks 

hebt vanaf de vijfde date. Zo voorkom je 

seks waar je achteraf spijt van hebt omdat 

hij/zij je laat zitten. 

3. Go with the flow. Probeer niet alles te 

plannen op voorhand, maar zie waar alles 

naartoe leidt. Deze tip staat misschien haaks 

op tip twee, want volgens deze tip moet je 

niet al te veel rekening houden met 

regeltjes. De 1-regel kan dus ook. Je kiest 

wat het beste bij jou past! 

4. De eerste en de laatste indruk zijn cruciaal. 

Wanneer je date zal terugdenken aan de 

date, is het eerste waar de hersenen aan 

denken de eerste en laatste indruk. Begroet 

je date vrolijk en neem de tijd om afscheid 

te nemen. Doe dit niet vlug vlug. 
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5. Als je je date al een beetje kent, probeer 

dan iets avontuurlijks te doen. Het is 

wetenschappelijk bewezen dat avontuur en 

uitdaging bepaalde stoffen in de hersenen 

vrijmaken, waardoor je een soort verbintenis 

met je date vormt. Onbewust heeft je date 

zo het gevoel dat hij/zij graag tijd met jou 

spendeert. 

6. Wees voorbereid op tegenslag. Het hoort 

erbij. Geef de moed niet op bij een afwijzing, 

maar verlies jezelf ook niet door al te snel 

een volgende date te willen plannen. Het is 

best oké om enkele dagen te bekomen na 

een mislukte onderneming. 

7. Wees hard to get, maar niet té hard to get. 

Jij bent speciaal en je mag best wel eens 

wachten met sturen naar je crush. Besef wel 

op tijd wanneer het jouw beurt is om eens 

initiatief te nemen. Het leven is geven en 

nemen (pun intended). 

8. Zoek niet te hard naar die ene persoon, 

maar sluit jezelf niet op. Het is een cliché, 

maar de partner van je leven ontmoet je 

meestal op een moment wanneer je het 

totaal niet verwacht. Uiteraard kan dat 

moment alleen plaatsvinden als jij jezelf niet 

isoleert en een sociale houding aanneemt. 
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9. Verwacht niets. Het beste is om op date te 

vertrekken waarbij je nul verwachtingen 

hebt. Verwacht bijvoorbeeld niet dat jullie 

zullen kussen, meerdere drankjes zullen 

drinken of in bed zullen belanden. Wanneer 

je zonder verwachtingen op date vertrekt, 

kun je ook niet teleurgesteld zijn en eigenlijk 

alleen maar aangenaam verrast zijn. 

10. Tot slot moeten we kwijt dat daten zodanig 

complex is dat alle bovenstaande tips, do’s 

en dont’s er eigenlijk niet toe doen. Elke 

persoon is anders en wat zal werken bij de 

ene persoon, zal misschien een afknapper 

zijn bij de andere persoon. Dan maar een 

keuzevak ‘Liefde & daten: psychologische 

basis’ inrichten? 

 

Wat te antwoorden als iemand zegt dat ze je 

leuk vinden? 

• Oei, en nu? 

• Wie niet? 

• Waarom? 

• Sorry. 

• Fack. 

• Bedankt. 

• Ik weet het. 

• Een slechte keuze, écht. 

• *Nerveus beginnen lachen.* 

• *De slappe lach krijgen.* 
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10 redenen waarom Valentijn leuker 

is als single 

 

1. Je benen scheren? Nergens voor nodig, 

niemand die klaagt. 

2. Geen stress om het perfecte cadeau voor je 

lief te vinden. Iets voor jezelf kopen is veel 

makkelijker! Je kunt een fantastisch mooi 

cadeau kopen voor jezelf met het geld dat je 

bespaart aan de date zelf en zijn cadeau. 

3. Je hoeft helemaal niets te plannen. Je kunt 

gewoon doen waar je zin in hebt en hoeft 

met niemand rekening te houden. Je kunt 

gezellig met je vrienden uitgaan en als je wilt, 

kan je misschien nog een andere vrijgezel 

scoren. 

4. Jij bent degene die bepaalt wat er vanavond 

op TV te zien is. Dat wordt een romantische 

komedie in plaats van die actiefilm die je 

anders had moeten zien. 

5. Je kan de hele avond in de club uitbundig 

dansen op Beyoncé’s Single Ladies, want 

wees nu eens eerlijk; dat is en blijft echt een 

topschijf. 
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6. Je hoeft ook niet op een chique restaurant te 

gaan en veel te veel geld uit te geven. Je kan 

ook gezellig in de zetel een lekkere pizza eten. 

7. En de commerciële onzin rond Valentijnsdag, 

daar hoef je dus ook niet aan mee te werken. 

Wie heeft het überhaupt bedacht dat je 

maar één dag per jaar liefde mag uiten? 

8. Wat is genanter dan gedumpt worden op 

Valentijnsdag? Juist. Als je geen vriendje 

hebt, kan dat je tenminste al niet overkomen! 

9. Je kan openstaan voor alle aanbiedingen en 

wie weet vraagt jouw toekomstige ideale 

partner of je crush je wel op date! 

10. Koppels die er op Valentijn echt over gaan 

om toch maar geforceerd iets te doen of 

koppels die er gewoon cringe uit zien? Die 

kan je gewoon uitlachen. 
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Romantische plaatsen in Gent 

De kristalijn  

Een lachwekkende eerste date of een nood-

oplossing bij slecht weer, elkaar recht helpen bij het 

vallen of juist lachen als de andere op z’n kont valt. 

Een schaatsbaan is de perfecte plaats om elkaar op 

actieve wijze te leren kennen. En na het schaatsen 

kunnen jullie genieten van een warme chocolade-

melk en een jenevertje of twee… of drie. 

 

De Blaarmeersen  

De Blaarmeersen is een recreatiepark met vele 

troeven. Er zijn ligweiden, bosjes, wandelpaden en 

zelfs een strand. Dit allemaal gelegen rond een 

vijver. Ideaal dus om die hete zomerdagen te 

overleven samen met je geliefde.  

 

Het Citadelpark → Rozentuin  

De rozentuin in het Citadelpark is de geschikte 

locatie voor een gezellige picknick. Binnenkort staan 

de rozen weer in bloei. Dus een prachtig uitzicht, 

heerlijke rozengeur, lekker eten en aangenaam 

gezelschap. Wat wil je nog meer?  
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Graslei, Korenlei en Portus Ganda 

De Graslei en Korenlei zijn uiteraard bekend bij de 

Gentse student. Vanaf de eerste zomerse zonne-

straal zit de Graslei vol met studenten die genieten 

van het mooie weer en een wijntje. Maar soms 

kunnen er wel eens te veel studenten zitten. Dan is 

er weinig plaats voor romantiek. Letterlijk en figuurlijk. 

Een andere optie is de Portus Ganda, de recent 

vernieuwde jachthaven van Gent. Hier vind je 

alleszins meer indrukwekkendere boten dan de 

toeristenboten aan de Graslei. Een ander pluspunt is 

dat het er veel rustiger is. Een beetje privacy op een 

date kan nooit kwaad.  

Plantentuin UGent  

De Plantentuin van UGent bevindt zich aan de rand 

van het Citadelpark, aan campus Ledeganck. Het is 

maar liefst zo’n 2,75 hectare groot en er zijn 

ongeveer 10.000 plantensoorten samengebracht. 

De tuin en de publiekskassen zijn dagelijks gratis 

toegankelijk. Een extra pluspunt is dat wandelen en 

zitten op de gazons toegelaten is.  
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Een van de 

scriptoren heeft 

onlangs haar beide 

ellebogen gebroken 

en zat langs beide 

kanten in het gips 

van aan haar pols 

tot aan haar oksels! 

Genant voorval, 

echt zoals in de 

films. De reden 

waarom was echter 

niet spectaculair. Ze 

was gevallen met 

de fiets. 

 

Twee praesidiumleden 

deelden in dezelfde 

week het bed met 

dezelfde persoon! Zo zie 

je maar hoe een hechte 

band we hebben. Of ze 

effectief enkel geslapen 

hebben, dat verklappen 

we niet. 
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  Nu begrijpen we waarom Erasmus zo leuk is! 

Iemand ons allen wel bekend heeft er heel 

wat nieuwe mensen leren kennen en er leuke 

avontuurtjes mee beleefd, als je begrijpt wat 

ik bedoel       
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Verschrikkelijke dates 

 

“Ik ging naar de cinema met een jongen die ik 

online had leren kennen. Wanneer ik hem 

ontmoette, zei ik “hallo”, maar hij zei geen “hallo” 

terug. Hij miauwde… Zoals een kat… Hij maakte 

ook geen oogcontact. Ik probeerde een gesprek 

te starten onderweg naar de juiste zaal, maar hij 

bleef maar miauwen en oogcontact vermijden. 

Wanneer we de zaal binnenkwamen en de juiste 

plaatsen vonden, bleef hij ook miauwen. Na de film 

kwam er nog steeds enkel gemiauw uit zijn mond. 

Ook nog steeds geen oogcontact. Misschien was 

dat zijn manier van flirten? Wie doet dat??” 

--- 

“We gingen sushi eten en hij moest nog iets gaan 

halen op zijn kot voor we nog iets gingen drinken. 

Blijkt dat we naar zijn kot moesten, omdat hij bang 

was van openbare toiletten. Ik zat daar alleen in zijn 

woonkamer, aan het luisteren naar hoe hij aan het 

pissen was, terwijl hij zelf probeerde een grote 

boodschap te doen Hij besefte toen pas dat er 

geen toiletpapier meer was en hij sms’te mij toen 

om te zeggen dat ik hem er een moest aangeven. 

En dan zwijg ik nog over de stank. Het was letterlijk 

the shittiest date ever.” 
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“We waren op drie dates geweest. Ze vroeg of ik 

nog een keer wilde afspreken en ik zei dat ik pas na 

het weekend weer kon omdat ik bij familie op 

bezoek was. Ze werd gek en stuurde me een 

bericht van 7 pagina's over hoe ik iets geweldigs 

kapot maakte, maar dat ze nog wel met me wilde 

trouwen als ik haar weer op de eerste plek zou 

zetten. Daarna liet ze een voicemail achter waarin 

ze U Got It Bad van Usher zong terwijl ze aan het 

huilen was. Ik heb nooit meer met haar 

afgesproken.” 

--- 

“Een vriend van me had een match op Tinder met 

mijn toenmalige vriendin. Hij plande een date met 

haar en niet mijn vriend, maar ik ging naar de date. 

Je had haar gezicht moeten zien!” 

--- 

“We gingen samen naar de film Fifty Shades of 

Grey, ik kreeg een blow job op de parkeerplaats en 

we werden betrapt door de politie. Daarna had ik 

chlamydia. Ik zit nu niet meer op Tinder.” 

--- 

“We reden naar een restaurant en onderweg ging 

zijn telefoon. Hij antwoordde op speaker. Het was 

een andere vrouw die zei dat ze in de buurt was en 

hem wilde zien. Hij antwoordde dat hij haar “zeker 

wilde uitputten” terwijl ik ernaast zat in de auto.” 
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Meest originele openingszinnen 
Wij hoorden eens rond welke openingszinnen er 

zoal gebruikt worden. Of ze nu melig, cringe of 

beide zijn, we kozen er voor jullie de meest originele 

uit! Of ze echt werken kunnen we echter niet 

garanderen... 

 

Jij hebt de opening, ik heb zin. 

Mijn hobby is puzzelen en jij bent het laatste stukje 

dat ik zocht.  

Er zijn 25 letters in het alfabet, de enige dat ik nog 

mis is U. 

Is uw papa een piraat, want jij bent wel een schat. 

Ben jij een bank, want jij hebt mijn interest. 

Ik ga een klacht indienen bij Spotify, want ik heb je 

niet zien staan bij de hottest singles van deze week. 

Ben jij geboren in Tsjernobyl, want je straalt. 

Je stinkt. Samen douchen? 

Je staat dik. Samen wat gaan sporten op mijn kot? 

*Ga random tegen iemand aankleven* 

Amai ik voelde ineens wat aantrekkingskracht. 
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Ga naar een persoon en begin random superluid te  

zingen: “OOOOOH WAT ZAL IK JE EENS LATEN 

ZIEEEEN, DE HOEKEN VAN DE KAMEEEEER.” 

Ik ben heel slecht met namen, dus mag ik je 

nummer? 

Heb jij je belasting al gedaan? Want ik ben namelijk 

ook aftrekbaar. 

Ben jij een dafalgan? Want ik zou u ook om de vier 

uur pakken.  

*Gooi een paar ijsblokjes op de grond*  

Voila, nu is het ijs gebroken.  

Het is maar goed dat ik mijn EHBO-cursussen heb 

gevolgd, want jij bent echt adembenemend. 

Pardon mevrouw, hoe kom ik het snelst in Uterecht? 

Ben jij een goochelaar, want abraca-DAMN! 

Ik houd eigenlijk niet van regen, maar voor een 

spetter zoals jij maak ik een uitzondering. 

Dat kleed staat je echt niet. Trek maar uit.  

Hey, how you doin’? *Joey-style*  

Mag ik een foto van jou maken? Dan stuur ik deze 

naar de kerstman, dan weet hij exact wat ik wil. 
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Hoe laat je je date weten dat het 

niets wordt? 

“De crisistelefoon” 

Zeg dat je eventjes naar het toilet moet. Neem je 

gsm mee en stuur één van je goede vrienden dat 

die over een vijftal minuten moet bellen met een 

dringende situatie. Zorg dat je gsm op luid staat, 

zodat je het telefoontje wel moet opnemen en de 

date zo wordt verstoord. Zeg luidop dat je wel zal 

afkomen. Verontschuldig je bij je date: een goede 

vriend zit in een crisis. Wegwezen! 

“Korte pijn” 

Er zijn echt ontelbare excuses te verzinnen om je 

date vroegtijdig te verlaten. Toch is het in sommige 

gevallen aangeraden gewoon snel open, eerlijk en 

letterlijk te zeggen dat je de klik niet voelt. Je 

bespaart jezelf tijd en de ander hoeft geen 

onzekere periode aan te gaan. Het herstelproces is 

zo voor beide sowieso korter dan wanneer je de 

zaken laat aanslepen en eventueel valse hoop 

geeft door nadien in contact te blijven. 
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“De migraineaanval” 

De truc bij deze is om plots wat stiller te worden. Op 

een bepaald punt moet je je date onderbreken in 

een verhaal. Vertel dat je echt graag wilt verder 

luisteren, maar een ongelofelijke migraineaanval 

hebt. Je medicatie hiervoor ligt natuurlijk thuis of op 

kot. Natuurlijk zou dit wat raar zijn om je date mee 

te vragen. Natuurlijk ook hopen dat je date geen 

medicatie hiervoor bij zich heeft. 

“Vermijd oogcontact” 

Wanneer je echt geen klik hebt met je date, 

vermijd dan vanaf een bepaald punt zoveel 

mogelijk oogcontact. Kijk weg naar dingen die 

boven de persoon hangen of naar andere 

personen. Je date zal zich snel ongemakkelijk 

voelen en hopelijk eindigt de date dan ook snel. 

“Kijk super vaak op je gsm” 

Voor de meeste mensen is dit een afknapper, maar 

je kan deze afknapper dus ook perfect gebruiken 

om het gesprek af te blokken. Wees wel niet té 

arrogant hierin. 
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How to spice up the bedroom 

• Installeer een spiegel naast je bed. Jezelf en 

je partner zien in actie windt nog meer op.  

• Drink een tas koffie een half uur voordat je 

tussen de lakens kruipt. Uit onderzoek is 

gebleken dat je je hierdoor meer op-

gewonden voelt.  

• Een yogabal of een fitnessbal is niet enkel 

geschikt om yoga op te doen. Probeer wat 

nieuwe standjes erop uit. De weerkaatsing 

werkt enkel in jouw voordeel. Ook een zitzak 

is een aangename plek om nieuwe dingen te 

proberen! 

• Las een korte pauze in vlak voor het hoogte-

punt.  

• Vermijd het bed zelf. Je bureau dient niet 

alleen om aan te studeren, right? 

• Probeer eens helemaal niet te praten, maar 

gewoon te doen. Doe dit natuurlijk alleen als 

je elkaar goed genoeg kent. Dit kan heel 

opwindend werken. 

• Doe het licht uit of schakel het zicht volledig 

uit bij één van de partners. 

• Opzwepende muziek kan een stomende 

sessie niet alleen coveren voor buren, maar 

kan ook het ritme stevig beïnvloeden. 

• Breng je partner op voorhand al in de mood. 

Het sturen van teasende berichtjes kan het 

libido een stevige boost geven. Doe dit 

natuurlijk enkel met iemand die je vertrouwt. 
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Kruiswoordraadsel 

 
1. Kleur van de liefde 

2. Fleurige, romantische plek om te wandelen in het 

    Citadelpark 

3. Romantische date als je binnen wilt blijven 

4. Uitgaansgelegenheid waar mensen kunnen dineren 

5. Wat je in je buik voelt als je verliefd bent 

6. Afspraakje 

7. Populairste dating app onder de studenten 

8. Geschreven bericht dat onze Vice-Praeses heel graag 

    zou krijgen 

9. Synoniem voor zoen  

             1           

           2               

             3             

              4             

             5            

            6         

           7            

               8              

          9          
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Horoscoop 

Ram (22 maart – 20 april) 

Voor jou is het al een tijdje traditie om Valentijn op een 

zo romantisch mogelijke manier in te vullen, maar dit jaar 

lijkt het maar niet te lukken om een date te 

strikken… Hierdoor ben je even down, maar 

je beseft al snel dat Valentijn evengoed kan 

gevierd worden met vrienden. 

Jouw ware liefde is een: weegschaal 

Stier (21 april – 21 mei) 

Oei! Je hebt toch wel niet twee mogelijke 

dates voor op Valentijn zeker… Je kan 

maar moeilijk kiezen, want ze zijn allebei zo 

leuk. De enige oplossing lijkt wel een 

muntje gooien.  

Jouw ware liefde is een: steenbok 

Tweelingen (22 mei – 21 juni)  

Je wordt omringd door aanbidders, want voor velen lijk 

jij de ideale partner. Jijzelf stelt echter veel eisen voor 

een potentiële partner. Als het goed gaat 

in de relatie zal je er dan ook alles aan 

doen om de relatie te doen slagen. Jouw 

partner is voor jou de belangrijkste 

persoon in de wereld. 

Jouw ware liefde is een: maagd
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Kreeft (22 juni – 23 juli) 

Jouw partner staat altijd op nummer één. 

Je haalt alles uit de kast om een indruk te 

maken op je prille liefde. Niets is genoeg voor jouw 

partner. Je bent vrijgevig en hebt er geen probleem 

mee veel geld uit te geven aan een leuk cadeau.  

Jouw ware liefde is een: schorpioen 

Leeuw (24 juli – 23 augustus) 

Valentijn heb je helaas nog alleen moeten 

vieren. Maar geen nood, je zal in de nabije 

toekomst wel een ideale partner aan de 

haak slaan! 

Jouw ware liefde is een: vis 

Maagd (24 augustus – 23 september) 

Je bent zeer kieskeurig. Jouw partner moet sportief, 

ambitieus, intelligent zijn en een goed gevoel voor 

humor hebben. Dit kan ervoor zorgen dat je lang single 

blijft, maar eens je iemand gevonden hebt, zal dit wel 

lang blijven duren. Zorg dat je deze ideale partner kan 

keepen! Jouw ware liefde is een: tweeling 
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Weegschaal (24 september – 23 oktober) 

Je neemt liever niet zelf het initiatief en 

koopt geen valentijnscadeau maar wacht af. 

Je geeft je niet snel bloot en wil eerst zeker weten wat 

de ander voelt. Je stelt je pas open als er vertrouwen is. 

Het is voor jou moeilijk om nieuwe mensen te 

vertrouwen. Je wilt graag weten waar je aan toe bent.  

Jouw ware liefde is een: ram 

Schorpioen (24 oktober – 22 november) 

Je bent meester in het betoveren en verleiden. 

Je hebt enorm veel passie maar wordt niet 

makkelijk verliefd en geeft je hart niet snel. Je 

vindt het zalig als de ander het initiatief neemt 

en interesse toont.  

Jouw ware liefde is een: boogschutter 

Boogschutter (23 november – 22 december) 

Je bent hartstochtelijk en wordt makkelijk, snel en vaak 

verliefd. Helaas is de liefde meestal van korte duur. Je 

houdt van flirten maar zal nooit achter iemand 

aanlopen, daar ben je veel te trots voor. Je laat 

Valentijn zeker niet voorbij gaan zonder iets voor een 

geliefde te kopen. Jouw ware liefde is een: stier 
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Steenbok (23 december – 20 januari) 

Jij verwacht niets te ontvangen op 

Valentijnsdag en je zal zelf ook niet op pad 

gaan om een cadeau voor een ander te kopen. 

Passioneel en spontaan ben je niet.  

Jouw ware liefde is een: kreeft 

Waterman (21 januari – 18 februari) 

 Alles draait voor jou rond de liefde, alleen ben 

je ongelukkig. Je wil liefde geven, koopt graag 

cadeautjes voor dierbaren en waardeert het als 

anderen hetzelfde doen. Valentijn is een dag 

waar je echt naar uitkijkt.  

Jouw ware liefde is een: leeuw 

Vissen (19 februari – 20 maart)  

Als je er zeker van bent dat iemand de ware is, zal je er 

alles aan doen om de nieuwe liefde voor je te winnen. 

Geen enkel sterrenbeeld kan met zo veel overgave en 

hartstocht een nieuwe liefde verleiden. Je hebt enorm 

veel te geven, maar wil er ook graag iets voor terug. Je 

ziet Valentijn als een geweldige kans om je liefde te 

tonen.  

Jouw ware liefde is een: waterman 
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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. 

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 
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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.  

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 zou achter 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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Dilemma op Dinsdag 
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Woordzoeker 

 

  



53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 



54 
 

  

 



55 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 


