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Dixit.

Christine Vantomme
  Scriptor 2019-2020

Scriptor Dixit
Liefste lezer
Wat ziet u er goed uit vandaag! Bent u naar de kapper 
geweest? Ik heb u gemist.
Er is een lange maand gepasseerd en er is zeer veel 
gebeurd. (Wat allemaal? Ga naar pagina 40!) 
De tijd is voorbijgevlogen en we zijn al aanbeland bij 
de mooiste week van het jaar, de K.D.A. feestweek!  
We moeten ons nog geen zorgen maken over examens, 
die zijn nog ver, en kunnen onze tijd in de zalige 
activiteiten steken die K.D.A. u te bieden heeft (zie de 
kalender!).
Dit boekje staat in het thema van de D%P. Welke 
schachten waren het best verkleed? Wat zijn hun 
namen? Foto’s vindt u op pagina 28.
Maar daarnaast heb ik nog van 
alles en nog wat aan te bieden 
deze editie. Veel foto’s, veel wist 
je datjes, veel studietips, een 
heerlijk ontbijt, een alternatief 
voor morfine, een gek drankspel 
enz. enz. enz.
Verveling is weer eens ver te 
zoeken en aan humor en mooie 
herinneringen geen gebrek.
Geniet van de actjes van onze 
schachten, drink er één op 
hen, drink er één op K.D.A., 
drink er één op het bruisende 
studentenleven!
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Praeses Dixit
Commilitones, 
Allereerst een welgemeend proficiat 
aan onze nieuwe lading schachten. Ze 
hebben de doop heelhuids doorstaan en 
werden daarmee volledig geïnitieerd in 
het Wilrijkse studentenleven. Vanavond, 
op onze Verkiezingscantus, kiezen wij wie 
de nieuwe schachtenkoning- en koningin 
wordt. 
Een jaar lang gratis inkom op TD, 
schachten, ik zou jullie beste beentje voor 
zetten. 
 Heel wat memorabele evenementen zijn ons 
reeds gepasseerd. De “K.D.A. Late Night” 
Schachtenvoorstellingsshow, Schuld van 
K.D.A. TD, Galacantus, …, bedankt om 
er telkens weer prachtige avonden van te 
maken! 
We staan vandaag aan de vooravond van 
de mooiste week van het jaar; 
de K.D.A. Feestweek! 
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Ut Vivat, Crescat Floreatque K.D.A.!
Dixit.

Anke Claessens
  Praeses K.D.A. 2019-2020

Na de cantus vanavond staan er heel 
de week nog spetters van activiteiten te 
wachten op jullie. 
Een ingenieus stadsspel,  
een strijd om de Centurion titel,  
onze welbekende Sterke Bierenavond  
en afsluiten doen we met een bezoek aan 
Brouwerij Bosteels! 
Een overzicht van onze activiteiten vind je 
ook steeds terug op onze Facebook pagina 
of blader wat verder in dit boekje! 
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Kalender
Week 7  04/11  !!FEESTWEEK!!
• 04/11    Verkizeingscantus
• 05/11    Stadsspel
• 06/11    Sterke Bierenavond
• 07/11    Centurion
• 08/11    Brouwerijbezoek 

Week 8  11/11
• 12/11    Vatje van de praeses

Week 9  18/11 
• 18/11    KVCV Lezing
• 19/11    Filmavond
• 23/11    Ouwezakkencantus

Week 10  25/11 
• 28/11    Blackout TD

Week 11  02/12 
• 04/12    Kroegentocht
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Sportkalender
Week 7  04/11

• 04/11    Archery tag 

Week 8  11/11

• 13/11    Squash Heren B + Finale

Week 9  18/11 

• 18/10    Badminton Dames

• 18/10    ASL M2

Week 10  25/11 

• 25/10    Surprise interfac 

Week 11  02/12 

• 02/12    ASL M3

• 03/12    Zwemmen

Voor meer info kan je altijd terecht bij onze sportpraesesen Valerie en Cedric
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Pijnstillers als morfine en oxycodon veroorzaken veel 
problemen omdat mensen eraan verslaafd raken. 
Wetenschappers uit Australië hebben nu in een schimmel 
een mogelijk alternatieve pijnstiller gevonden met een 
heel bijzondere structuur.
Als je ernstige pijn hebt na een operatie, ongeval of als het 
gevolg van kanker kan een dokter je opioïden voorschrijven. 
Opioïden – soms ook opiaten genoemd – zijn medicijnen zoals 
oxycodon en morfine en ze zijn erg verslavend. De laatste 
jaren neemt het gebruik van deze medicijnen toe en raken 
steeds meer mensen in de problemen vanwege verslaving. 
Daarom zoeken wetenschappers naar alternatieve pijnstillers. 
Australische onderzoekers van de Universiteit van Sydney 
en de Universiteit van Queensland hebben nu een bijzonder 
molecuul gevonden dat misschien wel aan deze eisen kan 
voldoen.

Nieuwe moleculen
In het lab van hoogleraar moleculaire biowetenschappen 
Rob Chapon aan de Universiteit van Queensland, Australië, 
kweken onderzoekers verschillende schimmels en bacteriën. 
“Het doel is vooral om nieuwe moleculen te vinden die 
we nog niet kennen en die misschien wel een interessante 
functie hebben”, vertelt MacDonald Christie, hoogleraar 

Alternatief morfine:
Australishe schimmel
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farmacologie aan de Universiteit van Sydney, die samen met 
Chapon aan het onderzoek werkte. “Ze bekijken alles wat er 
ook maar een beetje apart uitziet, want je weet nooit wat het 
op kan leveren.”
De Australische onderzoekers waren ook eigenlijk helemaal 
niet op zoek naar een alternatief voor opioïden toen ze in de 
schimmel Penicillium sp interessante moleculen vonden. Deze 
moleculen bestonden uit een keten van vier aminozuren, de 
bouwstenen van al onze eiwitten. Christie: “De moleculen 
deden ons denken aan kleine endorfines, de natuurlijke 
pijnstillers die ons lichaam aanmaakt, dus we waren meteen 
geïnteresseerd.” Deze endorfines binden aan de zogenoemde 
opioïdereceptoren in onze hersenen, precies de plek waar 
ook opioïden zoals morfine binden. In theorie konden de 
moleculen uit de schimmel dus ook pijn bestrijden.

Vreemde vorm
Maar dat was niet de enige reden dat de Australiërs de 
moleculen zo interessant vonden. De aminozuren hadden 
namelijk een bijzondere vorm. “In theorie bestaan er van 
deze aminozuren twee spiegelbeelden, de linkshandige en de 
rechtshandige, maar in de natuur en in ons eigen lichaam zien 
we eigenlijk alleen maar de linkshandige vorm”, legt Christie 
uit. “Deze moleculen bestonden uit twee linkshandige en 
twee rechtshandige aminozuren. Dat is ontzettend zeldzaam.”
Door de bijzondere vorm vermoedden de onderzoekers 
dat het molecuul wel eens op een andere manier aan de 
opioïdereceptoren kon binden. En dat bleek het geval. “We 
vonden dat een van de moleculen, bilorfine, ontzettend sterk 
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aan de receptoren bindt, zelfs sterker dan morfine”, vertelt 
Christie. “Maar in tegenstelling tot morfine heeft het geen 
invloed op andere processen in de receptoren, en verstoort het 
de werking van die receptoren in theorie dus niet.” Morfine en 
andere opioïden zorgen er namelijk op langere termijn voor 
dat je receptoren minder gevoelig worden, en dan heb je een 
steeds hogere dosis nodig om dezelfde pijn te bestrijden.
Veel testen
Het zou dus zo kunnen zijn dat bilorfine de receptoren niet 
ongevoelig maakt en daarom minder verslavend werkt, 
maar dat durft Christie nog niet met zekerheid te zeggen: 
“We moeten echt nog veel testen doen om te kijken hoe 
verslavend het is, en we willen ook zeker weten dat het geen 
depressies veroorzaakt.” De onderzoekers pasten de structuur 
van bilorfine een klein beetje aan en vonden dat het in ieder 
geval bij dieren pijn vermindert. Christie: “We hebben deze 
versie gepatenteerd en werken nu aan de volgende stappen.” 
We zullen het medicijn echter nog niet snel in de schappen 
zien liggen: “Dat kost nog minstens tien jaar. We kunnen op 
veel punten tegenslagen krijgen, maar we gaan ons best 
doen.”

BRON:
Moezelaar, R. (2019). Mogelijk alternatief voor morfine 
gevonden in Australische schimmel. NEMO Kennislink. 
Geraadpleegd op 26 oktober, 2019 via

https://www.nemokennislink.nl
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Een mogelijk alternatieve pijnstiller bilorfine. 
De gele (lichtgrijze) delen zijn linksdraaiende aminozuren, 
de paarse (donkergrijze) delen zijn rechtsdraaiende 
aminozuren.
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Koken op kot

Verloren brood met appel en speculaas
Ingrediënten voor 2 personen:

:

4 plakken (oud) brood

8 speculaaskoekjes

1 zoete appel

1 ei

25 cl melk

1/2 vanillestokjes

boter

zout

kaneelpoeder

suiker

Wil je in een mum van tijd de populairste worden op je kot? Verzamel 
iedereen voor ontbijt à la *naam* en bak al dat oud brood op voor jou en 
je kotgenoten! Dit recept is nog steeds heerlijk zonder de speculaas en de 
appeltjes, voor de iets luieren onder ons ;)
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Bereiding:

1. Klop de eieren los en voeg koude melk toe

2. Voeg er een snuifje zout aan toe en een beetje kaneelpoeder.

3. Snij het vanillestokje overlangs en schraap de zaadjes eruit met 
de punt van het mes. Voeg deze toe aan het eiermengsel. Roer alles 
goed en zet even opzij.

4. Smeer de sneetjes brood in met een beetje boter. Leg de helft 
ervan opzij, om straks de ‘boterhammen’ af te dekken.

5. Snij de appels in dunne schijfjes en schik ze op de sneetjes brood.

6. Bedek de appels met speculaaskoekjes.

7. Leg nu telkens het tweede sneetje brood erbovenop en druk 
stevig aan. Leg de boterhammen in een ruime ovenschaal.

8. Neem het eiermengsel erbij en giet het met een pollepel over de 
boterhammen. Laat ze goed weken, terwijl je de boterhammen af 
en toe omdraait.

9. Neem een ruime pan en smelt er een klont boter in. Bak de 
boterhammen bruin aan beide zijden. Bestrooi de boterhammen 
tijdens het bakken met een beetje suiker zodat ze karamelliseren.

10. Als je dit recept als dessert klaarmaakt, kan je er een bolletje 
vanille-ijs bij serveren.

Voor de meeste kotstudenten is een vanille stokje ook net iets te 
fancy en te duur. Geen zorgen, dat kan je ook gewoon weglaten.
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Pokémonschacht
De droom van menig pokémon fan kwam uit, want maandag 21 
september liep Wirlijk vol met pokémons!!! 
Elke outfit straalde van creativiteit en pokémon aura.
We zetten hier nog eens de best verklede schachten op een 
rijtje, met hun echte pokémon.



K.d.a. vs alCohol

15doopedITIe

K.D.A. VS Alcohol
Elke K.D.A.-er heeft wel eens een stevige linkse gehad 
van onze goede vriend/vijand Alcohol. 
Wie is door Alcohol de voorbije maand K.O. geslagen?  
Maar wie was Alcohol deze keer te slim af en versloeg 
hem met een nuchtere uppercut?

Christine: 0 
Alcohol: 1

Tom: 0 
Alcohol: 1

Tim: 0 
Alcohol: 1

Seppe: 1 
Alcohol: 0

Féline, Cedric, Quinten: 1 
Alcohol: 0
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Fratskes
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Spelletjes
Drankspel van de maand:

Buurtje Naaien
De titel Buurtje naaien spreekt voor zich: Naai je buren. Pak diegene die naast 
je zit, laat hem of haar veel (aparte) drankjes drinken.

Benodigdheden:

 - dobbelstenen

 - verschillende drankjes

Spelregels:
Ga in een kringetje zitten met een groepje mensen.
Iedereen heeft een halfvol glas voor zich met één van zijn meegenomen 
drankjes: alcohol, cola of iets anders.
Neem een dobbel steen en gooi omstebeurt.
    2-gooi je glas leeg in die van je rechter buur
    3-at het glas van je linkerbuur
    4- ruil van glas met je overbuur
    5-mix je glas met je rechterbuur
    6-gooi je glas leeg in die van je linkerbuur
    7-mix je glas met je overbuur
    8- at het glas van allebij je buren
Glas na leegte weer vullen. Als je buren een vol glas hebben allebei de helft in 
die van jou.

Het spel geeft veel lol en je moet de meest gore of juist lekker mengsels 
opdrinken.

Wie weigert of opgeeft, vergaart eeuwige zwakte en is het slaafje voor de rest 
van de avond. Verder betaalt diegene de eerste twee rondjes drank tijdens het 
uitgaan in de KP!
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In elke lege cel moet een nul of een één ingevuld worden. Er mogen niet 
meer dan twee dezelfde cijfers direct naast of direct onder elkaar staan. 

Elke rij en elke kolom is uniek en bevat evenveel nullen als enen.

Binairo

eas
y

Ha
RD
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Schachtenzoeker
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Easy

har
d
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shop jij graag online?

Wil je graag K.D.A. sponseren 

zonder zelf te moeten betalen?

Surf dan snel naar trooper.be/KDA vooraleer je je online aankopen doet. Je 
betaalt zelf geen cent extra en wij krijgen een percentage als sponsering. 
Meer info is te vinden op de website. Deze actie is onder andere geldig in 
de volgende winkels:

coolblue.be

Decathlon.be

Booking.com

Torfs.be

AliExpress.com

Jackjones.com

only.com

plopsa.be

dominos.be

pizzahut.be

centerparks.be

hunkemoller.be

flixbus.be

en nog vele anderen!
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Sponsors
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Studeren?  
Wa’S da?

De hoorcolleges gaan door en die 
berg leerstof wordt groter en 
groter, terwijl de proffen in je 
nek staan te hijgen en je ouders 
tegen iedereen blijven vertellen 
hoe trots ze niet zijn dat jij op de 
UAntwerpen studeert... HELP! 
Geen nood! Hier zijn 10 
ongelooflijke studie tips, 
BEWEZEN door de wetenschap, 
voor wanhopige studenten!

1. Spray een onbekende geur in het rond, terwijl je aan het 
studeren bent en doe dit opnieuw VLAK voor je het examen 
gaat maken. De geur zal je geheugen triggeren!
2. Geen fan van geurtjes? Een kauwgom met vreemde smaak 
helpt ook!
3. Neem een klein papiertje met die laatste moeilijke 
formules mee naar het examen,TURBOblok ze vanbuiten 
vlak voor het examen, gooi voor je 
gaat zitten het briefje weg. Zodra 
het startsein is gegeven knal je die 
formules neer op een kladblad en 
!TADZIM! een 100% legaal spiekbriefje!
4. Instrumentale achtergrondmuziek 
(scriptor tip: Klara Continuo, Jazz 
Study mix op spotify,...) helpt je 
focussen en verjaagt de verveling bij 
het leren.



sTudeRen?  Wa’s da?

27doopedITIe

5. Leg om de 2 pagina’s een gummybeertje, als beloning voor 
je harde werk.
6. Vermijd makkelijk te lezen lettertypes zoals Arial. 
Onderzoek heeft bewezen dat het brein hier makkelijk over 
leest. Gebruik uitdagende lettertypes , info blijft zo 
beter hangen.
7. Gebruik een programma 
om afleidende sites (netflix, 
facebook, instagram, youtube, 
youporn) te blokkeren voor een 
bepaalde periode.
8. Bekijk een documentaire 
of Youtube filmpje over het te 
studeren onderwerp.
9. Google “site:edu [subject] 
exam” om examens over je 
onderwerp te vinden. (is wel in het engels...)
10. Gebruik verschillende kleurtjes wanneer je nota’s neemt.

Guess who is looking at ‘t Scheitrechtertje
instead of studying
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DOOP
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De Framilie
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Wist-je-datjes
Wist je dat...
Hoeveel D’s zijn er in wilrijkr??
Heel veel dixit Dash
Quinten: bier met taart op cafe 
Ik word beter door KDA geïnformeerd dan door UA voor mijn 
lessen -dixit Seppe schacht 7
Kilian dacht februari 27 dagen had
Tennis een rakket sport is
Ik wil trouwen met dit kippenboutjes - dixit Christine 
Wist je ATJEEEE
Laat de regen van strax je behoeden voor de droogte van mrogen
Valerie kan spauwen zonder te drinken,
Derdewielen mijn functie is van de maatschappij
Snookereffect op cantus - dixit Kilian
Op mijn doodskist moet een duvel staan - dixit Dash
Want een duvel mag niet leeg gaan zonder mij - dixit Dash
Tom niet kan twerken
One night in bankok
Bruine haren en blonde lokken - dixit Nico
K.D.A. staat voor incest - dixit schacht Bo
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Als ik was gay had ik Cedric gedaan - dixit een Nederlandse 
schachten
Geen oorseks voor jou - dixit schacht Bo
Vrouwen kunnen seks en gevoelens niet gescheiden houden, proof 
me wrong
(Rest van de auto proofed me wrong)
Ein Reich katerreich - dixit Tim
 ... His last words
Tis noktober voor iets
 ... true story
Ik ben blij dak een zeester ben in bed
Moraal van het verhaal: gewoon een beetje meer 
muilen - dixit Pepijn
Op mijn kot verblijven is totally free, behalve als je een jongen 
bent, dan is het seks
Fix Eurodeal - dixit Nico
Ik ga IEDEREEN spanken dit weekend
Een pijl is de nieuwe punaise
Féline 3 tripels nodig heeft!
dan kan ik mijn slangetje in uw holletje brengen - dixit Xenia
Santé, dat is precies cum in een potje - dixit Cedric
Christine heeft graag worstjes in de hand
Wouter 0,5 L kan etten in 4,7s?!?!?!
Anke de tetten van de koers heeft - dixit Stef
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Ik ben al aan het zuipen kut - dixit Kenji
Stef zijn Frans niet zo goed is
ASK moest bellen naar KDA
Hey bitch! dag hoer! Ik word tenminste betaald!
Gij moet zwijgen
Staat die niet te hoog? Dat is echt ijskoud - dixit Christine
Das ne vriezer
Gatje voor de sfeer - dixit Stef
Pietachu en Ash KetchCUM
Wist je dat Christine al verschillende soorten WINAK worstjes 
heeft gegeten
Christine haar edele delen graag afkoelt met een cara
Stef drie balzakken heeft?
Charlotte wilt thomas altijd muilen als ze zat is
Christine haar eigen foto’s en wist je datjes weg filtert? 
SCHANDALIG
 ... Christine zwaar op de proef werd gesteld maar NIKS  
 heeft gefilterd deze editie
Prosit scriptor
 ... Oh help
Christine de quaestor vergeten is
Christine de ere-quaestor vergeten is
 .... Christine ook maar een domme neo is, plz vergeef me  
 eindelijk
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Een praesidiumlid van KDA christine anaal wilt doen
 ... WAT? WIE? HOEZO?
Christine haar gaatjes graag gevuld heeft
 ... het is waar
Christine graag worstjes eet in verschillende groottes
 ... het is ook waar
Dieje worst is koud in mijn hand - dixit Feline
Pringles een lapdance heeft gekregen bij de binnendoop en dat hij 
daarna vol met chocoladesaus hing
ne bevrore vis beter is
 ... Beter om wat te doen??? 
eens de geur van lookshampoo in je neus zit, je dit nog een hele 
avond ruikt
 ... en eens het in je haar zit nog zeker 2 maanden   
 #luxeprobleem
Papa joe maakt recht wat krom is
Nico zelfs kerels zou doen als hem 2 weken zonder seks zou zitten
 ... ik mij afvraag hoeveel kerels hij al heeft gedaan want 2  
 weken is toch echt niet lang?!
Tom zijn eerste spauwke legde op schachtenconvent om 21:19 u
Valerie graag een “intiem” stadsspel heeft
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1. (Door alle leden gezongen)
Wij zijn de toffe jongens van het KDA

De Kring Der Alchemisten
Wij kunnen het beste zuipen van al

Maar da’s iets dat we al wisten
Zuip leeg, zuip leeg

Zuip leeg dat vat, zuip leeg
En zuipt er nog een ander

Zuipt er nog een nieuw
Wij zuipen alle vaatjes leeg

Wij kunnen zuipen, ja zuipen op ‘t KDA
Zuipen, ja zuipen op ‘t KDA

2. (Enkel de meisjes)
Wij zijn de toffe meisjes van het KDA

De Kring Der Alchemisten
Wij kunnen het beste zingen van al

Maar da’s iets dat we al wisten
Zing mee, zing mee

Zing mee dat lied, zing mee
En zingt er nog een ander

Zingt er nog een nieuw
Wij zingen alle liedjes mee

Wij kunnen zingen, ja zingen op ‘t KDA
Zingen, ja zingen op ‘t KDA

3. (Enkel de jongens)
Wij zijn de toffe jongens van het KDA

De Kring Der Alchemisten
Wij kunnen het beste vrijen van al

Maar da’s iets dat we al wisten
Vrij op, vrij op

Vrij op die griet, vrij op
En vrijt er nog een ander

Vrijt er nog een nieuw
Wij vrijen alle grieten op ter nieuw

Wij kunnen vrijen, ja vrijen op ‘t KDA
Vrijen, ja vrijen op ‘t KDA




