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Beste FPPW’ers 
 
Welkom (terug) op onze 
prachtige faculteit! Nu UGent 
eindelijk groen licht heeft 
gegeven voor on-campus 
lessen, is het terug tijd om 
allemaal terug af te zakken 
naar de Henri-Dunantlaan! 
Ook wij hebben jullie gemist 
en zijn klaar om jullie met open armen te ontvangen! In 
wat een hopelijk onvergetelijk Lustrumjaar zal worden 
want we vieren (een jaartje later) de 55e verjaardag van 
onze kring! Hopelijk hebben jullie je weg doorheen Gent 
al een beetje gevonden, en zo niet, staan wij klaar om 
jullie daarin bij te staan. Wees niet bang om iemand met 
een oranje-wit-oranje lint aan te spreken op de faculteit 
want we zullen weer talrijk aanwezig zijn! Wie weet komt 
het zonnetje dat we tijdens de afgelopen maanden zo 
hard gemist hebben er toch nog door en kunnen we nog 
een maandje terrasjes doen. Ik verwacht jullie dus zeker 
een keer in ons geliefde kring café: De Pi-nuts. Ons 
praesidium heeft er de afgelopen maanden alles aan 
gedaan om een jaar voor te bereiden waar jullie alles uit 
jullie studentenleven kunnen halen. Zowel op school vlak 
als op ne-keer-zot-doen-in-de-overpoort vlak!  
Wij hebben het organiseren van prachtige evenementen 
enorm gemist, dus hopelijk hebben jullie het drinken, 
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feesten en nieuwe mensen leren kennen ook gemist want 
ik verwacht jullie in grote aantallen op al onze 
activiteiten! Van studiekransjes tot spaghetti-avonden 
tot buitencinema’s en litte feestjes! We hebben voor elk 
wat wils!  
Hopelijk hebben jullie de onthaaldagen een beetje goed 
ervaren want er komt heel veel informatie op jullie af. 
Moest je nog met iets dringend zitten stuur gerust een 
berichtje naar iemand van ons praesidium (we staan 
allemaal op onze website: www.vppk.be) en wij gaan 
jullie heel graag helpen. Wij zijn ooit allemaal ook 
eerstejaars geweest dus we kunnen jullie zeker wel 
verder helpen of naar de juiste personen leiden.  
 
Voor de rest zijn jullie hier vooral om te studeren maar 
Gent heeft veel meer te bieden dan dat, dus vergeet zeker 
niet te genieten van de beste jaren van uw leven! (Want 
ze gaan heel snel voorbij vliegen jammer genoeg, geloof 
mij). 
 
Hopelijk tot snel en heel veel succes met de eerste week 
op onze faculteit! 
 
  Groetjes Thibaud Claeys  

Vice-Praeses 2021-2022 
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Liefste FPPW’ers, 
 
Wij zijn Mabel en Julie-Pascale, de nieuwe scriptoren voor 
het academiejaar 2021-2022! Komend jaar voorzien wij 
jullie van voldoende leuk leesvoer!  

 
’t Paperke is een 
faculteitstijdsschrift dat we 
maandelijks uitbrengen. Jullie 
kunnen ons tijdsschrift vinden aan 
de ingangen van de auditoria. 
Daarnaast zijn we ook steeds 

online te vinden op de website van VPPK en op de 
Facebookpagina van ’t Paperke.  
 
Dit is onze eerste, gloednieuwe 
editie voor jullie: het 
Introductiepaperke. We richting 
ons vooral op de nieuwe 
studenten, onze eerstejaars. 
Daarom geven we in dit Paperke heel wat tips en tricks 
die jullie kunnen helpen om jullie eerste jaar door te 
kunnen komen.  
 
Dit jaar willen we opnieuw inzetten op meer interactie 
met jullie! Wil je je eigen meme of artikel zien 
verschijnen in ’t Paperke? Aarzel dan zeker niet om een 
mailtje te sturen naar scriptor@vppk.be.  
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Wij zijn de Vlaamse Psychologische en Pedagogische 
kring, de studentevereniging van de FPPW. Kortweg 
VPPK.  
 
Een nieuw schooljaar staat voor de boeg en als 
praesidium zijn we ontzettend opgetogen om dit met 
jullie te starten! Hopelijk kunnen we er samen voor 
zorgen dat jullie studententijd onvergetelijk wordt! Elk 
jaar organiseren wij tal van activiteiten voor de FPPW-
student. Denk maar aan de boekenverkoop, 
Vooruitfuiven, lezingen, het galabal, cantussen, 
studiekransjes… en zo veel meer. Er is dus zeker voor elk 
wat wils! Nu meer mogen, zijn we klaar om er extra hard 
in te vliegen!  
 
Alle FPPW-studenten zijn welkom op onze activiteiten, 
dus niet enkel gedoopte leden. 
 
Dit jaar is er iets speciaals. Vorig jaar werd de kring 55 jaar 
oud, maar door corona is het feest een beetje in het 
water gevallen. Vandaar trekken we ons lustrumjaar door 
naar dit academiejaar zodat we onze verjaardag toch op 
een geweldige manier te vieren! Hoe zullen we dit doen? 
Dat is een verrassing…  
 
Elk semester organiseren wij ook een boekenverkoop, bij 
ons kun je dus al je cursussen en handboeken kopen. De 
eerste weken gaat de boekenverkoop elke dag door, 
daarna volgen er permanenties. Geen zorgen dus moest 
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je je boek nog niet hebben! Voor meer info over de 
boekenverkoop en boeken bestellen, ga naar 
www.vppk.be.  
 
Als je vragen hebt doorheen het jaar, aarzel zeker niet om 
ons aan te spreken. Je kunt ons herkennen aan ons 
oranje-wit-oranje lint. Op de volgende pagina’s zullen we 
ons allemaal kort voorstellen. Je kan ook altijd een 
berichtje sturen naar onze Facebookpagina of een mailtje 
sturen. Onze mailadressen zijn functie@vppk.be. Wil je 
bijvoorbeeld een mailtje sturen naar cultuur dan is het 
cultuur@vppk.be.  
 
Je kunt ons ook altijd vinden op maandag in de Pi-nuts. 
Elke maandag houden wij hier kringavond en is het 
praesidium steevast aanwezig. Kom eens een praatje 
slaan met ons!  
 

www.vppk.be 
Instagram: @vppk.gent 
Facebook: @VPPKGent 
e-mail: functie@vppk.be 8 
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Naam: Anouk Vercruysse 
Geboortedatum: 17 
december 2000 
Woonplaats: Olifantstraat   
Opleiding: 1e master klinische  
psychologie 
Burgerlijke staat: Drama-loos 
 
Bijnaam: Noukje 

Beste datingtips: Nog altijd 

wegblijven van de vtk  

Seksuele geaardheid: Heterow 

Beste seksstandje? Ik ben overal de beste in  

Wat wil je binnen 10 jaar bereikt hebben? Seksuanouk zijn  

Mijn levensmotto: Niet geschoten, altijd mis 

Beste anekdote van mezelf: Ik ben ooit eens gestruikeld bij 

het eindpunt van een deadline in Zwitserland waardoor ik 

terug gerold ben en ff boven een ravijn gehangen heb 

Mijn advies naar eerstebachers toe: Student zijn is meer dan 

alleen studeren!!!! 

Beschrijf je functie in 3 hashtags: #bigboss #mamanouk 

#druk 

Op mijn zatste avond ben ik waarschijnlijk minstens 1 keer op 

mijn knieën gevallen. De context is voor interpretatie vatbaar  

Beste cantusnummer: ‘t Vliegerke  
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Naam: Thibaud Claeys 
Geboortedatum: 23/10/200 
Woonplaats: 
Scheldewindeke 
Opleiding: 1e Master 
Bedrijfspsychologie  
Burgerlijke staat: Single 
 
 
 
Laatste avondmaal: Sushi 
Hiermee kan je me versieren: shotje tequila kan wel helpen 
😉 
Beste late night snack: Bicky Orange hmmmmm 
Mijn verborgen talent: na al die jaren nog steeds geen katers 
hebben! 
Mijn advies naar eerstebachers toe: lees altijd goed het 
voorwoord in de paperkes van dit jaar!! 
Guilty pleasure: goeie parfum 
Favoriete drankje in de pi: wodka-orange kan wel smaken 
Met wel drankje ga je volledig ko: tequila 
Beste cantusnummer: black velvet band 
Favoriete vppk herinnering: elk feestje als team feest! 
(shoutout naar Tyra en Oli <3) 
Mijn levensmotto: zorgen voor morgen 
Dit is het mooiste dat op mijn Kiel staat: familie 8 
Op mijn zatste avond heb ik: frikandellen met mayonaise in 
mijn broekzak gestoken 
Je grootste droom: een ongelofelijke nice lustrum jaar 
hebben!! 
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Naam: Andres Van De Walle 
Geboortedatum: 25/05/2000 
Woonplaats: Schilde (en 
Ghent hehe) 
Opleiding: Klinische 
Psychologie 
Burgerlijke staat: Ongehuwd 
lol 
 
Bijnaam: Andri 

Seksuele geaardheid: Homoseksueel 

Wat zou je doen als je voor een dag (het andere geslacht) 

was? Het “vrouwentoilet” gebruiken tijdens het uitgaan 

zonder veroordeeld te worden door rude girls. 

Je grootste droom: Toegankelijke en laagdrempelige 

geestelijke gezondheidszorg 

Mijn laatste avondmaal: Alcohol, just alcohol x  

Mijn advies naar eerstebachers toe: Het is een eer om aan de 

FPPW te mogen studeren, dus geniet er met volle teugen van 

❤.   

Beschrijf je functie in 3 hashtags: #MoneyMoneyMoney 

#VergeetGeenFactuurTeVragenPls 

#KassaTellenMetDeMeiden 

De heetste prof: Prof. dr. Anouk Vercruysse (de prrraeses!) 
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Naam: Jill Seymortier 
Geboortedatum: 12 november 
1998 
Woonplaats: Zele  
Opleiding: 3de bachelor 
Psychologie (afstudeerrichting 
voorlopig nog onbekend) 
Burgerlijke staat: Vrijgezel 
(aanmeldingen mag je mailen 
naar secretaris@vppk.be) 
 
 
 
Beste datingtips: Gebruik geen cliché openingszinnen.  
Bij welke energiedrank zweer je tijdens de examens? Een 
espresso met 2 klontjes suiker  
Je grootste droom: Psycholoog worden 
Favoriete drankje in de pi: Alles wat Hendrick me gratis geeft.  
Beste serie: Friends  
Mijn advies naar eerstebachers toe: Bekijk deze link eens 
www.vppk.be/nieuw-aan-de-fppw 
Favoriete vak: Psychometrie  
Favoriete VPPK-herinnering: De doop 
Beste VPPK-activiteit: Het galabal  
Hiermee kan je me versieren: Zelfzeker zijn.   
Beste cantusnummer: Het vakantielied 
Dit is voor mij een grote afknapper: Slecht praten over 
anderen.  
Lievelingsbier: Kasteel Rouge  
Lievelingsartiest: Little Mix  
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Naam: Ymke Verduyn 
Geboortedatum: 29/11/2000 
Woonplaats: Gits/ Gent  
Opleiding: experimentele en 
theoretische psychologie  
Burgerlijke staat: Ongehuwd 
 
 
Beste seksstandje? Mijn echt favoriete standje heeft precies 

geen naam (aleh toch nie da ik weet), dus dan ga ik maar voor 

cowgirl of doggy  

Bij welke energiedrank zweer je tijdens de examens? Het 

enige da ik drink in de examens is literssss cola zero, sorry not 

sorry  

Mijn laatste avondmaal: Rode vol-au-vent 

Beste serie: Friendssss 

Mijn advies naar eerstebachers toe: Komt eens af en toe een 

pintje drinken op onze kringavonden 

Favoriete vak:  alles met neuro: neuropsychologie, 

neurologie, neuroanatomie, … 

De heetste prof: ik vind Roets wel gene missen eigenlijk 

Met welk drankje ga je volledig ko? Amaretto, never again 

Beste anti-katermiddel: niet stoppen met drinken xs 

Beste pizza topping: Ananas (please don’t hate me) 

Ben je liever de grote of kleine lepel? De kleine, lekker cosy  
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Naam: Alicia Bogaert 
Geboortedatum: 19/10/2000 
Woonplaats: Aalst – Gent 
Opleiding: 2e Bachelor 
Psychologie 
Burgerlijke staat: Ongehuwd 
 
 
Meest succesvolle openingszin: “Kan het dat gij uw 
boodschappen bij de Okay doet?” 
Wat zou je doen als je voor een dag (het andere geslacht) 
was? Overal pipi 
Beste seksstandje? Legs up of doggy  
Guilty pleasure? Chorizo met tartaar oof  
Bij welke energiedrank zweer je tijdens de 
examens? Monsterrrrr 
Mijn laatste avondmaal: Mijn papa zijn spaghetti  
Dit excuus gebruik ik tijdens de blok om niet te studeren: Ik 
gebruik geen excuses, I just accept my fate *insert clown 
emoji* 
Favoriete vak: Fysiologie  
Op mijn zatste avond heb ik op een hoopje gelegen op de 
hoek van een straat, helemaal ondergekotst, en ben ik naar 
huis gedragen moeten worden door ondertussen mijn ex en 
ben ik wakker geworden met brandwonden op mijn arm. Was 
funnn  
Beschrijf jezelf in 1 woord: Sunshine  

Beste anti-katermiddel: Waterrrrr  

Beste pizza topping: Jalapenos  
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Naam: Kiana Cornette 
Geboortedatum: 23/11/2001 
Woonplaats: Roeselare  
Opleiding: Grafische en digitale 
media, crossmedia-ontwerp 
Burgerlijke staat: Single 
 
 
Bijnaam: Kanye 
Seksuele geaardheid: Hetero 
Wat wil je binnen 10 jaar bereikt hebben? Toch wel huisje, 
tuintje, kindje 
Mijn laatste avondmaal: Macaroni van de mama 
Mijn levensmotto: Nie opgeven! 
Beste serie: The vampire diaries 
Op mijn zatste avond heb ik blijkbaar gemuild, maar ik kan 
het me niet meer herinneren 
Mijn dronken dieptepunt: de WAP doen op mijn eerste vppk 
evenement  
Beschrijf jezelf in 1 woord: doorzetter 
Beste pizza topping: Ananas (pizza hawaï is the best) 
Beste late night snack? Nuggets 
Lievelingsbier: Krieksje 
Hier kijk ik het meeste na uit na corona: Terug dansen op 
feestjes!! 
Jouw droomvakantie: Bora Bora for sure 
Lievelingsartiest: Shawn Mendes :)) 
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Naam: Floor Beyers 
Geboortedatum: 19/03/2002 
Woonplaats: Merendree  
Opleiding: 2e bachelor 
psychologie 
Burgerlijke staat:  Single 
 
Beste datingtips: Denk niet te veel na!! 
Seksuele geaardheid: Hetero 
Wat zou je doen als je voor een dag het andere geslacht 
was? Iemand in mijn ballen laten schoppen om te zien of het 
echt zoveel pijn doet :)) 
Als je een nieuwe wet kon invoeren, welke zou dat zijn?  1 
oktober wordt vanaf nu een officiële feestdag, zodat we elk 
jaar onze herwonnen vrijheid kunnen vieren 
Guilty pleasure? Spoilers opzoeken (ik weet het, ik ben een 
erg mens) 
Mijn levensmotto: Ge moet van iets doodgaan eh 
Dit excuus gebruik ik tijdens de blok om niet te 
studeren: Just Dance-pauze (beweging is ook belangrijk he) 
Mijn advies naar eerstebachers toe: Ontspanning is net zo 
belangrijk als het studeren zelf!! 
Beschrijf jezelf in 1 woord: keuzestress 
Jouw droomvakantie: Een wereldreis dan moet ik niet kiezen 
;)) 
Beste anti-katermiddel: Gember-citroensapje van de 
Delhaize, geloof mij: het werkt  
Beste pizza topping: Jalapeño’s!!!! 
Beste late night snack? Een Julientje natuurlijk!!  
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Naam: Louis Olivier  
Geboortedatum: 14/01/2000 
Woonplaats: Izegem  
Opleiding: Bedrijfspsychologie 
Burgerlijke staat: Single as 
fuck 
 
Bijnaam: Oli 
Seksuele geaardheid: Hetero 
Beste seksstandje? Ik blijf er bij dat ik ooit iemand wil tegen 
komen die lenig genoeg is om een reversed 69 uit te 
proberen. Pls call me. 
Wat wil je binnen 10 jaar bereikt hebben? Een geslaagd 
huwelijk met Selena Gomez zou al een mooi begin zijn. 
Favoriete drankje in de pi: Een Blacky op een thema-
kringavond bien sur. 
Beste serie: Black Mirror 
Mijn advies naar eerstebachers toe: Luister niet naar het 
advies van een VPPK’er (dus in feite moet je dat nu eigenlijk 
wel doen, want ik ben een VPPK’er). 
Favoriete VPPK-herinnering: Oerwoud was toch wel mijn 
lichtpuntje vorig jaar. 
Met welk drankje ga je volledig ko? Troula heeft mij al 
meermaals genekt. 
Beschrijf jezelf in 1 woord: Oblomoviaan (yes, look it up) 
Welke conspiracy theorie kan waar zijn: Tristan laat een snor 
staan zodat niet alle meisjes meteen zouden verdrinken in 
zijn prachtige ogen maar afgeleid geraken door zijn bovenlip. 
Hier kijk ik het meeste na uit na corona: Een knuffel :’) 
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Naam: Laura Boone 
Geboortedatum: 27/09/2000 
Woonplaats: Zwalm 
Opleiding: Bedrijfspsychologie 
Burgelijke Staat: Ongehuwd, 
maar in een relatie  
 
Beste late-night snack: de leftovers van het avondmaal 
Mijn levensmotto: better an oops than a what if 
Grappigste wat op mijn kiel staat: een tekening van Laura 
Lynn (thanks Saigurd) 
Lievelingslied: Wish you were here - Pink Floyd 
Mijn dronken dieptepunt: Ik ging met vrienden iets drinken 
op het Sint-Pietersplein (jeweetwel coronagedoe) maar ik 
werd tegengehouden door de politie omdat ik een glazen fles 
vodka in mn hand had. Gelukkig had ik ook nog een plastic 
fles cola, dus ik besloot om de cola zo leeg mogelijk te gieten 
zodat de vodka erbij kon (win-win dacht ik), maar 
ja toen ik begon te drinken stond ik niet echt stil bij de 
proporties die ik aan het drinken was (je zag de vodka ook ni 
echt) dusja mn avond eindigde al snel, sorry Brammie x 
Bijnaam: Boontje 
Hier kijk ik t meest naar uit na corona: Vooruitfuif!!! 14 
oktober, be there xx 
Guilty pleasure: vlogs kijken van Nederlands youtubers 
Beschrijf je functie in 3 hashtags: #schadeinhalen 
#LuigiOliviera&LaraBean #nietdenkenaanmorgen 
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Naam: Ilse De Vylder 
Geboortedatum: 7 december 
2000 
Woonplaats: Lokeren  
Opleiding: 3de bachelor 
psychologie 
Burgerlijke staat: Nog 
ongehuwd, maar al in een relatie 
 
Bijnaam: Deslie 
Mijn levensmotto: Believe you can and you’re halfway there 
Mijn advies naar eerstebachers toe: zie mijn levensmotto 😉"#$%  
Beste late night snack? Salamiworstjes 
Het laatste dat je gedroomd hebt: Awel, ik doe dus een 
studentenjob en ik moet daarvoor om 6u30 opstaan. Mijn 
grootste angst is dat ik mijn wekker niet zou horen en te laat 
zou zijn. Nu had ik gedroomd dat mijn GSM like gestolen was 
ofzo… Gestolen of verloren, ik was hem alleszins kwijt. 
Paniek! Lang verhaal kort: wat was ik content toen ik wakker 
werd gerinkeld door de wekker en mijn GSM gewoon kon 
vastnemen. Want 1) ik was op tijd wakker en 2) ik was mijn 
GSM met al mijn foto’s en herinneringen erop niet kwijt. Voor 
de rest was het nog een toffe werkdag! 29 graden en in een 
glazen veranda zonder airco, maar ‘t was tof! Ik heb meteen 
mijn salamiworstjes van de avond ervoor eraf gezweet denk 
ik… of werkt da niet zo? 
Hier kijk ik het meeste na uit na corona: Nieuwe mensen 
leren kennen! 
Beschrijf je functie in 3 hashtags: #secondchance 
#tweedekeergoedekeer #extra 
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Naam: Victor De Baetselier De 
Schrijver 
Geboortedatum: 20/09/2001 
Woonplaats: Affligem 
Opleiding: 3e bachelor 
Experimentele Psychologie 
Burgerlijke staat: Ongehuwd 
 
Bijnaam: Victoir 
Seksuele Geaardheid: Een Mysterie ;)  
Meest succesvolle openingszin: Hey  
Als je een nieuwe wet kon invoeren, welke zou dat 
zijn? Lessen mogen pas beginnen vanaf 13u, kan iemand echt 
zo vroeg opletten???? 
Welke psychologische theorie heb je al eens uitgetest op 
anderen? Expres mensen spiegelen :)  
Is het aanvaardbaar volgens jou om examens af te leggen in 
uw joggingbroek? Duh, dan kan je derna direct in bed kruipen 
om te wenen of wat te slapen :). 
Bij welke energiedrank zweer je tijdens de examens? Red 
Bull Sugar Free 
Je grootste droom:  Ware Liefde vinden  
Je ergste nachtmerrie:  Geen Ware Liefde vinden 
Wat wil je binnen 10 jaar bereikt hebben?  Ware Liefde 
vinden 
Favoriete vak:  Ontwikkelingspsychologie/HOPT 
Op mijn zatste avond heb ik mijn weg terug naar huis 
gevonden in een ambulance :) 
Beste late night snack? Frangipanne  
Beste pizza topping:  Pepers  
Hiermee kan je me versieren / krijg je mij in bed :  Zeer veel 
drank of persoonlijkheid 
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Naam: Marie De Kimpe 
Geboortedatum: 26/04/2002 
Woonplaats: Wilrijk cityyy 
(Antwerpen)   
Opleiding: pedagogische 
wetenschappen 
Burgerlijke staat: ongehuwd 
 
Dit excuus gebruik ik tijdens de blok om niet te studeren: ze 
zeggen dat je de meeste leerstof in je slaap verwerkt, dus als 
ik uitslaap tot de middag heb ik al een kei productieve 
voormiddag gehad.  
Mijn dronken dieptepunt: de papa van een vriend is mij met 
de auto komen halen om mij thuis af te zetten, terwijl die 
vriend met mjin fiets naar mijn huis ging fietsen, onderweg in 
de auto heb ik gespauwd in die auto en eenmaal aan mijn 
huis aangekomen, heeft die papa mij 2 verdiepen naar boven 
gebracht en mij in mijn bed gelegd.  
 
Naam: Febe Herweyers 
Geboortedatum: 05/02/2002 
Woonplaats: Wilrijk (Antwerpen) 
Opleiding: Pedagogische 
Wetenschappen 
Burgerlijke staat: Ongehuwd 
 
Bijnaam: Fiebs  
Beste serie: Brooklyn Nine-Nine (en Avatar The Last 
Airbender) 
Mijn advies naar eerstebachers toe: de herexamens zijn er 
met een reden. (wees niet zo een grote stresskip als ik "#$%) 
Lievelingsbier: La Chouffe (blond) 
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Naam: Sigurd Vanwalleghem 
Geboortedatum: 08/08/2000 
Woonplaats: Pittem 
Opleiding: Master Theoretische 
en Experimentele Psychologie 
Burgerlijke staat: Single 
 
 
Seksuele geaardheid: Hetero 
Welke psychologische theorie heb je al eens uitgetest op 
anderen? Een beetje conditionering hier, een beetje 
conditionering daar… Overal en altijd beetje conditionering! 
Is het aanvaardbaar volgens jou om examens af te leggen in 
uw joggingbroek? Nee, iedereen zou zich deftig moeten 
kleden en zou dus bijvoorbeeld in zo’n dino pak de examens 
moeten afleggen! 
Wat wil je binnen 10 jaar bereikt hebben? De top. 
Beste anekdote van mezelf: ooit toen ik op reis was, heeft er 
een random kindje op mijn been overgegeven. Alsof dat nog 
niet erg genoeg was deed er een paar minuten later een 
random vogel zijn behoefte op mijn hoofd heeft gedaan. Ach 
ja! … 
Mijn levensmotto: … Shit happens, but life goes on. 
Favoriete vak:  Bijna alle “neuro-“ vakken 🧠🤩  
Favoriete VPPK-herinnering: Het is gewoon onmogelijk om 
één specifieke herinnering te kiezen! 
Beschrijf je functie in 3 hashtags: 
#tosponsorornottosponsorthatsthequestion 
#wezijnwelechteenleukekringduswerkaubsamenmetons 
#devergetenprvraagteken 
Beste VPPK-activiteit: Als pro-boeken zijnde, nog steeds de 
boekenverkoop!  
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Naam: Laure Turtelboom 
Geboortedatum: 29/08/2002 
Woonplaats: Strijtem  
Opleiding: Psychologie 
Burgerlijke staat: Ongehuwd 
 
 
 
Bijnaam: Turtel 
Seksuele geaardheid: Biseksueel 
Beste anekdote van mezelf: ik heb ooit in mijn neus geknipt 
Dit excuus gebruik ik tijdens de blok om niet te studeren: Ik 
begin om 9u. Oei het is 9u01… 9u30 dan? 
Mijn advies naar eerstebachers toe: Kom naar het 1ste bach 
weekend!!! 
Beschrijf je functie in 3 hashtags: #printers #trio 
#coolerdanderest 
De heetste prof: niet jan 
Met welk drankje ga je volledig ko? Rougekes 
Hiermee kan je me versieren / krijg je mij in 
bed: wereldkennis is zo sexy  
Welke conspiracy theorie kan waar zijn: Ooit al baby duiven 
gezien? 
Beste anti-katermiddel: vinger à keel 
Hoeveel losgeld kunnen je ontvoerders voor jou vragen? 69 
kamelen 
Beste pizza topping: ANANAS 
Beste late night snack? Driehoeken uit de partymix!!! 
Lievelingsartiest: Pandemi Lovato 

34 



Naam: Laura De Moraes 
Geboortedatum: 26 augustus 
2001 
Woonplaats: Lovendegem  
Opleiding: Psychologie 
Burgerlijke staat: Ongehuwd 
hé 
 
Bijnaam: Mora (ja, zoals de frituursnacks) of Lau 
Beste datingtips: Niet doen, blijf gewoon thuis 
Beste seksstandje? Geen, I always keep room for Jesus 
Guilty pleasure? Keeping up with the Kardashians 
Is het aanvaardbaar volgens jou om examens af te leggen in 
uw joggingbroek? Ja hoor, maar persoonlijk beschouw ik de 
expo als een rode loper  
Wat wil je binnen 10 jaar bereikt hebben? Mijn rijbewijs 
gehaald hebben xp 
Beste serie: Criminal Minds  
Met welk drankje ga je volledig ko? Alles, ik kan nie zuipen :p 
Hiermee kan je me versieren / krijg je mij in bed: blauwe 
ogen <3 
Lievelingslied: Life is a Highway van de Rascal Flatts (grote 
Cars fan hier) 
Beste anti-katermiddel: Niet drinken op een lege maag & 
voldoende water drinken 
Beste late night snack? S’mores dip 
Dit is voor mij een grote afknapper: mensen die ananas op 
hun pizza eten, shame on you 
Lievelingsbier: Kasteelbier rouge   
Over welk onderwerp kan je maar blijven praten? Alles wat 
met sterrenbeelden te maken heeft  
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Naam: Jade Van Goethem 
Geboortedatum: 19/02/2002 
Woonplaats: Gent en af en toe 
een beetje Rumst 
Opleiding:  2 de bachelor 
pedagogische wetenschappen 
Burgerlijke staat: ongehuwd lol 
 
 
Seksuele geaardheid: hetero 
Beschrijf jezelf in 1 woord: FOMO (fear of missing out) 
Laatste avondmaal: Eerst sushi, als hoofdgerecht pasta 
scampi en als dessertje spaghetti bolognaise van de mama 
Favoriete drankje in de pi: bier sowieso 
Dit excuus gebruik ik tijdens de blok om niet te studeren: 
geen excuses nodig, gewoon geen zin #uitstelgedrag 
Beste serie: nergens beter dan thuis!! 
Heetste prof: Jan 
Beste late night snack: Durum 
Ben je liever de grote of de kleine lepel: kleine! 
Lievelingsbier: despiii 
Guilty Pleasure: Like me, oeps 
Hiermee kan je me versieren: sushi 
Bij welke energiedrank zweer je tijdens de examens? beetje 
moe? drink nalu! (heeft me al vaak gesaved) 
Favoriete katersnack: aiki noodles 
Advies voor eerste bachelors: Gewoon genieten guys! 
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Naam: Bram 
Geboortedatum: 12-09-2000 
Woonplaats: Maaseik 
Opleiding: Bedrijfspsychologie 
Burgerlijke staat: Like most of 
my socks, i’m single  
 
 
Bijnaam: Brammie 

Seksuele geaardheid: Hetero 

Favoriete VPPK-herinnering: No doubt de 12Urenloop  

Op mijn zatste avond heb ik … K.O.gelegen 

Mijn dronken dieptepunt: 2 uur in de bosjes gelegd  

Ik studeer psychologie / pedagogie omdat ...  Vrouwkes eh 

Beschrijf jezelf in 1 woord: GROOT 

Welke conspiracy theorie kan waar zijn: Heb ge een paar 

uurkes tijd?  

Seks of alcohol: Wat zou je opgeven? Alcohol! 

Beste late night snack? Goei kaas kroketjes.   

Ben je liever de grote of kleine lepel? GROOT  

Dit is voor mij een grote afknapper: Smoking 

Hier kijk ik het meeste na uit na corona: 100% 12Urenloop 

en bootcamp!  

Blondine of brunette: Brunette  
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Naam: Amy Dubois 
Geboortedatum: 19 juni 2002 
Woonplaats: Blankenberge 
Opleiding: orthopedagogie hogend 
Burgerlijke staat: single  
 
 
Bijnaam: Ami 
Beste datingstip: gebruik niet het woord zabberen ipv beffen 
De heetste prof: onze enige echte tijger=>Wouter duyck 
Hoe kan jij mij versieren/in bed krijgen: door heel de avond 
mij te trakteren op bier een lulu beertjes 
Lievelingslied: hef je glas 
Blondine/brunette: brunette 
Favoriet vak: algemene psychologie 
Mijn verborgen talent: boeren laten 
Lievelingsbier: Stella 
Beschrijf jezelf in 1 woord: actief 
Na hoeveel puntjes moet je er een emmer bijhalen: ik doe 
niet aan emmers 
Beste late night snack: julientje 
Ben je liever de grote of de kleine lepel: de kleine 
Dit excuus gebruik ik tijdens de blok om  niet te studeren: ik 
ben te moe (door al dat uitgaan tijdens het studeren: niet 
doen!) 
Mijne levensmotto: leef alsof het je laatste dag is 
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Naam: Melissa Mertens 
Geboortedatum: 22/09/1999 
Woonplaats: Gent  
Opleiding: Pedagogische 
wetenschappen 
Burgerlijke staat: Ongehuwd 
 
Bijnaam: Mel 
Guilty pleasure? Temptation Island 
Je grootste droom: een chocolade standbeeld van mezelf  
Mijn laatste avondmaal: Macaroni!!! 
Mijn levensmotto: Cliché maar een dag niet gelachen is een 
dag niet geleefd  
Dit excuus gebruik ik tijdens de blok om niet te studeren: Ik 
moet plassen 
Met welk drankje ga je volledig ko? Tequila 
Hiermee kan je me versieren / krijg je mij in bed: Shottss!! 
En uno winnen van mij :s 
Beschrijf jezelf in 1 woord: Klein 
Hoeveel losgeld kunnen je ontvoerders voor jou vragen? Een 
billion, dus begin maar met sparen 
Beste pizza topping: Ananas 
Seks of alcohol: Wat zou je opgeven? Hmm alcohol :s 
Beste late night snack? Macaroni!! Ja dit is een snack 
Ben je liever de grote of kleine lepel? De kleine 
Dit is voor mij een grote afknapper: Verliezen met uno, niet 
dat je winnen kunt  
Lievelingsartiest: Billie Eilish 
Over welk onderwerp kan je maar blijven praten? Mijn kat, 
Peppe is oh-zo cute 
Mijn favoriete katersnack is: Nen goeie mcdo 
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Naam: Julie-Pascale Depuydt 
Geboortedatum: 28 oktober 1999 
Woonplaats: Torhout en Gentje 
natuurlijk  
Opleiding: 1e master klinische 
psychologie  
Burgerlijke staat: just chillin  
 
Bijnaam: Jipee of Jupie whatever you please 
Bij welke energiedrank zweer je tijdens de examens? Naluuu 
Dit is het grappigste dat op mijn kiel staat: een bomma 
onderbroek  
Mijn levensmotto: Niet gaan, gaat niet. Moeilijk gaan wel.  
Favoriete drankje in de pi: troela of een goeie ouwe stella  
Beste serie: brooklyn nine nine no doubt, no doubt, no doubt  
Mijn advies naar eerstebachers toe: Studeren is belangrijk, 
maar nieuwe vriendschappen ook! Kom eens af naar onze 
activiteiten of praat met je buur in de aula!!! Zo heb ik 
vrienden voor het leven gemaakt.  
Met welk drankje ga je volledig ko? Cava, ik kan daar echt 
niet tegen  
Op mijn zatste avond ben ik recht op mijn bek gegaan en 
daarna 2 keer tussen de tafels gevallen in de pi.  
Mijn dronken dieptepunt: Jägermeister. Geef mij dat nooit.  
Lievelingslied: momenteel Love Tonight van Shouse of Who 
Can I Be Now? van David Bowie  
Beste cantusnummer: Loch Lomond en The Wild Rover en 
nog zo veel meer #keuzestress 
Dit is voor mij een grote afknapper: bootschoenen, sorry not 
sorry  
Over welk onderwerp kan je maar blijven praten? Muziek, 
zeg een iets tegen mij over muziek en ik zwijg niet meer 
Mijn favoriete katersnack is: hot en spicy aiki noodles  
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Naam: Mabel Daenekynt 
Geboortedatum: 21/08/1998 
Woonplaats: Brugge en Gent   
Opleiding: 1e master klinische psychologie  
Burgerlijke staat: vrijgezel 
 

Seksuele geaardheid: dit hangt af van mijn alcoholconsumptie 
Bij welke energiedrank zweer je tijdens de examens? Monster 
Favoriete drankje in de pi: pintje 
Mijn dronken dieptepunt: ik weet niets meer van de avond, buiten 
dat er op een bepaald moment 2 securitymannen me vastnamen en 
buiten smeten. Pro tip als je dit zelf wil vermijden: niet het advies 
van Oli aannemen om in Praag naar El Mojito te gaan, de cocktails 
zijn daar gevaarlijk… 
Lievelingslied: Jupilair van Muzze 
Het laatste dat je gedroomd hebt: iemand had een stom liedje 
gemaakt en ik schold haar uit omdat het slecht was, maar toen 
bleek Lady Gaga de producer te zijn en was ze boos op me L 
Beschrijf jezelf in 1 woord: brak 
Na hoeveel pintjes moet je een emmer erbij halen? 2 
Lievelingsartiest: Tool  
Beste anti-katermiddel: opnieuw beginnen drinken 
Deze vppk’er kan mij krijgen: alleszins niet Julie-Pascale 
Hiermee kan je me versieren: grappig zijn  
Mijn favoriete katersnack is: zoutchips 
Jouw droomvakantie: ik zou heel graag eens naar Japan gaan 
Wat wil je binnen 10 jaar bereikt hebben? Ik hoop dat ik tegen dan 
mijn diploma heb 
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Naam: Anouk Moerman 

Geboortedatum: 21/11/2000 

Woonplaats: Lissewege  

Opleiding: 3e Bachelor theoretische 
en experimentele psychologie 

Burgerlijke staat: Single 

 

Bijnaam: Stoerman 
Beste datingtips: ga er gewoon voor! 
Seksuele geaardheid: biseksueel 
Favoriete one night stand? Als het goe is dan blijft het niet bij 
een one-night stand 
Beste seksstandje? Quickie-Fix 
Als je een nieuwe wet kon invoeren, welke zou dat 
zijn? Iedereen moet vriendelijk zijn voor elkaar 
Guilty pleasure? Ik voel mij nergens schuldig over 
Is het aanvaardbaar volgens jou om examens af te leggen in 
uw joggingbroek? Alles is aanvaardbaar om er door te zijn 
Favoriete drankje in de pi: troela 
Mijn verborgen talent: aan mijn elleboog likken 
Beste serie: Jane the Virgin 
Mijn advies naar eerstebachers toe: vraag veel tips aan 
anderen, maar doe uiteindelijk wat voor jou werkt, falen is 
niet zo erg :) 
Hiermee kan je me versieren / krijg je mij in bed: een mooi 
schema of goeie studieplanning 
Dit moeten niet-psycho/pedastudent weten over de 
opleiding: neen ik geef jou geen gratis therapiesessietje 
Ben je liever de grote of kleine lepel? De middelste lepel 
Welk moment zou je willen herbeleven? Alles pre-corona 
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Naam: Tristan Janssens 
Geboortedatum: 17/06/1998 
Woonplaats: Wommelgem  
Opleiding: Bachelor 
Psychologie 
Burgerlijke staat: Eenzaam 
 
Bijnaam: Trikke 

Beste datingtips: Met een luisterend oor geraak je al ver! 

Seksuele geaardheid: Als ik mag kiezen… Toch de vrouwen! 

Als je een nieuwe wet kon invoeren, welke zou dat zijn? 
Iedereen moet bij het verlaten van hun huis een toertje 
draaien en de ketchup-song beginnen dansen. Dan pas 
werken 

Guilty pleasure? Pleasure guilty? 

Is het aanvaardbaar volgens jou om examens af te leggen in 
uw joggingbroek? Ik ga liever commando. 

Je grootste droom: Optreden in een café 

Mijn laatste avondmaal: Belchicken terwijl ik aan het kateren 
ben 

Mijn levensmotto: Opt gemakske he 

Beste serie: How I met your mother, kom niet met Friends af 

De heetste prof: Paul Verhaeghe  

Beste cantusnummer: Cielito lindo, Wild Rover & Der 
Pappenheimer! 

Deze vppk’er kan mij krijgen: Die knappe!! Wat is haar naam 
ook al weer? 
Favoriete artiest: King Gizzard & The Lizard Wizard  
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Naam: Alexia De Paepe 
Geboortedatum: 04/04/2000 
Woonplaats: Kruisem  
Opleiding: 3e bach psychologie 
Burgerlijke staat: ongehuwd 

 

Guilty pleasure: married at first 
sight Australia 
Bij welke energiedrank zweer je tijdens de examens: op dit 
gebied niet zo loyaal, de avond voor mijn examen probeer ik 
liever wat uit en organiseer ik een nalu tasting  
Mijn levensmotto: we zijn den bos in 
Mijn verborgen talent: papier mache 
Mijn advies naar eerstebachers toe: mooie punten zijn 
belangrijk maar vriendjes maken zijn dat ook! Je hoort het 
verkooppraatje van die temmer al komen maar zelfs als je 
echt niet van plan bent je te laten dopen (foute keuze 
nummer één), praat dan eens met je buren in de aula. Negen 
op de tien keer zal de andere ook blij zijn een nieuw gezicht te 
leren kennen. Heb je pech en vang je net die ene, no worries 
de aula is groot genoeg om diegene voor de rest van je 
carrière te ontlopen! Win-win 
Hiermee kan je me versieren / krijg je mij in bed: een brein 
met meer inhoud dan het mijne 
Beste pizza topping: champignons 
Mijn droomjob: kwaliteitsverantwoordelijke bij côte d’or 
Jouw droomvakantie: ergens in het noorden kajakken, wat 
rondtrekken en het noorderlicht eens bewonderen 
Deze vppk’er kan mij krijgen: redlyvedesli! Benieuwd 
wanneer ik mijn kans waag? Follow ‘spill the tea’ for part II  
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Naam: Pieter-Jan 
Geboortedatum: 01/02/1998 (ja de 
oudste zak)  
Woonplaats: Aalter  
Opleiding:  Schakelprogramma 
Klinische psychologie  
Burgerlijke staat: in een relatie (doe 
ze de groetjes als je ze tegenkomt)  
 
Seksuele geaardheid: Hetero maar voor onze cantor maak ik 
een uitzondering  
Als je een nieuwe wet kon invoeren, welke zou dat 
zijn? “Pastel fluo stiften moeten gratis worden voor 
blokkende studenten” 
Guilty pleasure? “Focaccia brood bakken”  
Welke psychologische theorie heb je al eens uitgetest op 
anderen? “Ik heb mijn vriendin proberen conditioneren met 
gin tonics (lukt maar kost veel)” 
Dit is het grappigste dat op mijn kiel staat: “ Stoerder dan 
stoerman” 
Op mijn zatste avond “ Ben ik een zeehond tegengekomen 
aan het strand die ik wou bevrienden” 
Het laatste dat je gedroomd hebt: “ ik heb gedroomd over 
mijn vriendin (melig ik weet het) “ 
Beschrijf jezelf in 1 woord: “uniek”  
Beste anti-katermiddel: “ Een bicky orange”  
Hoeveel losgeld kunnen je ontvoerders voor jou vragen?         
“ 12,23€ en een pizza salami”  
Na hoeveel pintjes moet je een emmer erbij halen? “ Na 16 
pintjes op 45 minuten omdat de temmer geen bier lust”  
Beste cantusnummer: “Jan klaassen was trompetter” 
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Naam: Béatrice Goyvaerts  

Geboortedatum: 30/11/2001  

Woonplaats: Gent        

Opleiding: Psychologie  

Burgerlijke staat: Ongehuwd  

Bijnaam: Bea  
Wat zou je doen als je voor een dag (het andere geslacht) 
was? Wat iedereen zou doen  
Beste serie: Vagabond  
Welke conspiracy theorie kan waar zijn: Dat Elon Musk een 
aliën is  
Hier kijk ik het meeste na uit na corona: ovp & concerten  
 
 
Naam: Emma Claus 
Geboortedatum: 26/04/1999 
Woonplaats: Gent 
Opleiding: 2de master klinische 
psychologie  
Burgerlijke staat: single and ready 
to mingle 
 
Seksuele geaardheid: hetero met een vleugje biseksualiteit  
Seks of alcohol: Wat zou je opgeven? Alcohol for sure! 
Beste late night snack? Shamballa burger van Ertan 
Mijn droomjob: psycholoog op de kinderkankerafdeling 
Hier kijk ik het meeste na uit na corona: Feesten in de pi tot 
’s morgens vroeg 
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Naam: Jolien De Bock 
Geboortedatum: 26/04/2001 
Woonplaats: Lokeren 
Opleiding: klinische psychologie 
Burgerlijke staat: genietende  
 
Bijnaam: Jolle 
Met welk drankje ga je volledig 
ko? geen gin meer voor mij  
Beste late night snack? een julientje duhn 
Seks of alcohol: Wat zou je opgeven? gin 
Wat zou je doen als je voor een dag het andere geslacht 
was? ’s avonds alleen naar huis stappen  
 
Naam: Ynske Igodt 
Geboortedatum: 20 april 2001 
Woonplaats: Turnhout 
Opleiding: Psychologie 
Burgerlijke staat: alleenwonend en 
ongehuwd voor zo ver ik weet 
 
Bijnaam: Ginske; want Ynske kan niemand onthouden 
blijkbaar en ik heb een haat/liefde relatie met Gin 
Beste datingtips: Niet aan beginnen 
Wat wil je binnen 10 jaar bereikt hebben? Ik hoop op een 
diploma 
Mijn levensmotto: yolo waterpolo, het leven is aan de 
durvers en slapen doe ik wel als ik oud ben 
Mijn dronken dieptepunt: de rooskleurige kippen van buren 
moeten vangen en wassen omdat ik in hun kippenhok had 
overgegeven na een hele avond rode wijn drinken en moest 
ervoor zorgen dat ze terug wit waren 
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