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Foto’s, wist-je-datjes, 
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column, quarantaine 
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Dixit.

Christine Vantomme
  Scriptor 2019-2020

Scriptor Dixit
Lieve lezer

Ik zit net als jou dik tegen mijn goesting binnen. Ik mis 
mijn mede K.D.A.-ers, mijn familie en mijn vrijheid zo 
erg. Maar dit boekje schrijven bracht mij dichter bij 
iedereen, hoe cliché het ook klint. Ik ben tot de belangrijke 
realisatie gekomen dat ons studentenleven niet voor 
eeuwig van ons is afgepakt.Dat Corona, die trut, ons de 
warme herinneringen aan al die cantussen, TD’s et cetera 
niet kan afnemen. Dus laat dit boekje ook voor jou een 
reminder zijn dat niemand elkaar vergeet en we op een dag 
een dikke groepsknuffel gaan nemen (in de Wapper met 
nadien het genot van een pintje, uiteraard. Stay Tuned!). 

Dit boekje is 100% quarantaine proof en bevat voor elk wat 
wils! Een drankspel voor de onbeschaamde alcoholiekers, 
een ongelooflijk leerzame cantor column (YES he’s back), 
een recept voor de beste worteltaart en het Quarantaine 
logboek van de K.D.A’ers. Wat spoken wij allemaal uit? 
Ontdek het op pagina 19. 

Jullie zijn stuk voor stuk helden en laten we volhouden! 
De beloning aan de eindlijn is van goud, met wit schuim, 
bruisende nasmaak en smaakt naar goed gezelschap :)
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Praeses Dixit
Liefste K.D.A. leden en sympathisanten, 
We missen jullie, enorm. Het gezellig samen zijn, de zotte prositjes 
op cantus, de straffe verhalen die verteld worden tijdens café 
avond, alles geven op de dansvloer van de KP tot de lichten aan 
gaan … . Het (studenten)leven staat even stil en dat is natuurlijk 
geen pretje. Mijn liefste Scriptor Christine, het schatje dat ze is, 
wil jullie leed graag verzachten.  Zij presenteert jullie een digitale 
versie van ons prachtig boekje, om jullie van wat ontspanning en 
inspiratie te voorzien. 
Probeer deze tijd ook nuttig te gebruiken: Leer nu eindelijk eens 
dat ene cantusnummer juist in te zetten, oefen een zevensprong 
met bruiswater en perfectioneer uw signature dansmove voor de 
spiegel.
Of als het wat serieuzer moet: probeer je alvast wat voor te 
bereiden op de examens (dan ben je in de zomer weer écht vrij), 
probeer eens aan yoga te doen of ga een rondje lopen, bak een 
bananenbrood (Of worteltaart: scriptor) of beloon jezelf met een 
online shopuitstapje naar Zalando. 
En als je even totaal geen zin of fut hebt om iets zogezegd “zinvol” 
te doen, stuur ons een berichtje en we drinken samen (virtueel 
weliswaar) een pintje. 
Vriendjes,
We wensen jullie allemaal een goede gezondheid toe en hopen dat 
we snel weer samen mogen zijn. 

Ut Vivat, Crescat Floreatque K.D.A.!
Dixit.

Anke Claessens
  Praeses K.D.A. 2019-2020
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Dingen om toch naar uit te kijken...
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Sport Dixit
Beste K.D.A. sportliefhebbers,

Zelfs in deze moeilijke tijden is het van belang dat we in beweging blijven. Elke 
dag een beetje sport is goed voor zowel de fysieke als mentale gezondheid. In 
deze sectie ga ik jullie een paar ideetjes geven om de coronatijden te overleven 
en toch een beetje aan die summerbody te kunnen werken. We gaan deze 
sectie opdelen in verschillende levels, als je een level hebt kunnen voltooien 
vergeet dan zeker niet K.D.A. te taggen!
Level 1: Dansen met Saartje op één

Haal die flessen zeep al maar boven en laat de appelsienen 
al maar rollen. Elke dag voor het middagjournaal op één 
omstreeks 12u45 geeft Saartje interactieve bewegingstips 
met voorwerpen die we allemaal in huis hebben. Deze 
workout duurt ongeveer tien minuten en is perfect om even 
alle stress/luiheid opzij te schuiven en 10 minuten het beste 
te geven van jezelf!

Level 2: Wandelen

Met of zonder huisdier, wandelen is één van de beste manieren om te ontspannen. 
En ja, wandelen is ook sport. Zo verbrand je 60-70 kcal/uur. Elke dag je 10.000 
stappen behalen is zeker belangrijk in quarantaine!

Level 3: Zumba met de UAntwerpen pluspass 
online

Voor de pluspassers onder ons heeft de 
UAntwerpen een facebookgroep opgericht met 
daarin verschillende sporten die je thuis kan doen. 
Een altijd leuke workout is daarom ook zumba! 
Hiervoor heb je enkel een beetje plaats en veel 
energie nodig. De zumbalessen duren ongeveer 
25 minuten en zijn een perfect tussendoortje om je 
helemaal uit te leven!
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Level 4: zelfverdediging met de UAntwerpen pluspass online

Altijd al eens een cursus zelfverdediging willen volgen? Dit is je kans, in deze 
interactieve lessen begin je met de basics van zelfverdediging om tegen het 
einde van deze quarantaine eruit te komen als een echte kung fu master. Het 
enige wat je nodig hebt is een beetje plaats en een partner in crime (een kleine 
broer/zus is altijd een perfect slachtoffer)!
Level 5: lopen/fietsen

Het is zeker belangrijk dat we ook even de neus uit het venster 
steken. Lopen en fietsen zijn niet de favoriete activiteiten 
van de meeste studenten maar in deze tijden is het echt 
wel een aanrader. Nu er minder auto’s op de baan zijn is de 
luchtkwaliteit veel beter en is het dan ook perfect weer om 
te lopen. Er zijn genoeg apps die je loop- en fietsprestaties 
kunnen behouden (aanbeveling van de sport: runkeeper),  
het is zeker een goede motivatie om je vooruitgang bij te 
houden. Nogmaals, wees trots op jezelf en vergeet zeker 
niet K.D.A. te taggen.

Level 6 : Fatburner met de UAntwerpen plusspas online

Ben je er klaar voor? Bij fatburner geef je ongeveer 30-40 minuten lang alles wat 
je hebt! Veel zweten en afzien valt zeker binnen de verwachtingen. Dit is een 
mix van kracht- en conditietraining en dus perfect voor die summerbody!!! Zeker 
de moeite waard.

Level X: bepaal zelf mee

Heb jij een sportieve uitdaging voor de portliefhebbers van 
K.D.A. laat dit dan zeker weten door K.D.A. te taggen en zo je 
medestudenten uit te dagen!

U hoort het: genoeg te doen tijdens deze 
quarantaine!

Dixit.

Cedric Wijnants
  Sport 2019-2020
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Fratskes
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Bakken met corona

De beste worteltaart ever 
(Ik heb hem gemaakt en sta hier niet te liegen, ‘tis de beste)

Ingrediënten voor één taart:

Voor de roomkaasfrosting

700 gram wortelen (hoeft niet geschild, lekker makkelijk)
200 gram bruine basterdsuiker
300 gram witte suiker
375 gram bloem
handje rozijnen
handje walnoten (houd er een paar achter voor garnering)
4 eieren
235 ml plantaardige olie
zakje vanille suiker of 10 ml vanille extract
7 gram bakpoeder
rasp van 1 sinaasappel
1 tl zout
4 tl kaneel
1 tl gemalen nootmuskaat
1 tl gemalen kruidnagel
1 tl gemberpoeder

 
400 gram roomkaas
100 gram magere kwark
halve bus poedersuiker
zakje vanillesuiker of 1 tl vanille extract
rasp van 1 citroen

extra nodig: twee even grote springvormen van ongeveer 25 cm doorsnede

Op een dag komt een konijn bij de bakker en vraagt: “Heeft u worteltaart?”. waarop de bakker 
antwoordt: “nee, dat heb ik niet. Sorry.” Een dag later gaat het konijn weer naar de bakker en 
vraagt: “heeft u vandaag wel worteltaart?” waarop de bakker antwoordt: “Nee, vandaag heb ik 
geen worteltaart.” Maar toen dacht de bakker bij zichzelf, ik zal speciaal voor het konijn die 
worteltaart maken. De volgende dag komt het konijntje weer en vraagt: “Heeft u worteltaart??” 
“Ja, dat heb ik.” zegt de bakker. Zegt het konijn: “Vies hé?” Wel, dat konijn is een leugenaar, want 
worteltaart is mega lekker.
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Bereiding:
1. Rasp de wortels in de keukenmachine (met de hand ben je wel erg lang 

bezig). Meng de geraspte wortels met de bruine suiker in een kom en zet 
weg.

2. Verwarm de oven voor op 175 graden celcius. Haal de springvormen los. Leg 
een stuk bakpapier op de bodem en doe de vorm eromheen. Vet de twee 
springvormen nu in met boter.

3. Klop de eieren los in een kom en voeg de witte suiker, plantaardige olie en 
vanille toe. Zeef de bloem en meng dit erdoorheen. Voeg het bakpoeder, zout 
en specerijen toe. Rasp de schil van de sinaasappel en doe dit erbij. Roer 
alles goed door elkaar zodat er een zoete natte massa ontstaat.

4. Over bovenstaande stap krijg ik vaak de vraag of je de wortelen moet 
afgieten. Ik doe dit zelf niet. De taart wordt dan lekker smeuïg  :-)

5. Hak de rozijnen en walnoten (zo fijn als je wilt). Doe deze bij het mengsel en 
roer ten slotte het wortelmengsel erdoorheen.

6. Verdeel het mengsel gelijk over de twee springvormen.

7. Bak de taarten in ongeveer 40 minuten totdat ze gaar zijn. Laat de taarten 
10 minuten afkoelen in de vorm. Haal de vorm los en laat ze vervolgens 
helemaal afkoelen.

8. Maak ondertussen de roomkaasfrosting. Meng de roomkaas met de kwark 
tot je een egaal mengsel krijgt. Doe de vanillesuiker en poedersuiker erbij. 
Rasp een citroen en doe de citroenschil erdoor. Roer door elkaar zodat je 
een mooi romige frosting krijgt.

9. Haal de taarten uit de vorm. Leg een taart op een mooie etagère of 
serveerbord. Bedek met een laag frosting. Leg de tweede taart hierop en 
spatel de rest van de frosting over de bovenkant van de taart. Maak nu de 
zijkanten dicht zodat de hele taart mooi bedekt is met een lekker dikke laag. 
Bestrooi met wat fijngehakte walnoten.

10. Wil je de taart van te voren maken? Bewaar de bodems en frosting dan 
apart in de koelkast en spatel net voor gebruik de frosting tussen en over 
de taart.
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Drankspel
Harry Potter en de nacht dat Hermelien en Malfidus muilden, 
Ron wakker werd in de keuken van Zweinstein en Harry een 

verkoudheid opliep door buiten naakt zwerkbal te spelen.

Regels
 Drink wanneer...

• Harry’s litteken pijn doet

• Ron iets fout doet

• Malfidus zijn vader vernoemt

• Hagrid “Dat had ik niet mogen zeggen” zegt

• Iemand punten krijgt

• Iemand punten verliest

• Iemand “HARRY!!” roept

• Hermelien haar hand opsteekt

• Ron “bloody” zegt

• Sneep iets beledigends zegt

• Voldemort’s naam wordt ontweken

Het Harry Potter drankspel!

Avadakezevensprong
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Cantor column herboren
Beste lezer,

Als mijn persoonlijk scheitrechtertjes-archief  geen hiaten bevat, is het 
exact vijf  uitgaves geleden dat er nog een cantus gerelateerde rubriek 
verscheen. Hoog tijd om die rubriek weer tot leven te wekken, denk 
ik dan.

Enkele dagen geleden verscheen op Instagram de mogelijkheid om 
een top drie samen te stellen van cantusliederen. In de komende 
samensmelting van woorden zou ik dan ook graag één van mijn 
persoonlijke liederen onder de loep nemen.

Bella Ciao krijgt, na het K.D.A. Clublied, een welverdiende tweede 
plaats in mijn top-3.

Dag Schoonheid
Bella Ciao (dag schoonheid) dankt haar bekendheid veelal aan 
de immens populaire Spaanse Netflix-serie Casa de Papel (2018).  
De geboortedatum van deze oorwurm is niet exact gekend. Wat 
wel zeker is, is dat dit lied de gezegende leeftijd van 100 jaar al even 
overschreden heeft en in die dikke eeuw al een bewogen geschiedenis 
heeft gekend. 

Negentiende eeuw
De oorsprong van Bella Ciao ligt ergens begin negentiende eeuw. De 
eerste geschreven versie van het lied dateert van 1906.

 Alla mattia appenza alzata

O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao

Alle mattina appenza alzata

In riaia mi tocca andar

In de ochtend stond ik

Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao

In de ochtend stond ik op

om de rijstvelden, ik moet gaan.
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In de late negentiende eeuw uitten Italiaanse boeren hun onvrede over 
de werkomstandigheden op de rijstvelden en lage lonen in de Po-vallei 
(Noord-Italië) door spontaan Bella Ciao in te zetten. In deze periode 
kende het lied verschillende varianten en teksten.

Tweede Wereldoorlog
Toen Italië zich na de val van Mussolini (en zo ook het fascisme), 
aansloot bij de geallieerden werd Bella Ciao gebruikt om de vrijheid 
te vieren. Nadien groeide het lied uit als een algemeen vrijheids- en 
verzetslied. Tijdens de tweede wereldoorlog groeide het lied uit tot 
het lijflied van de Partizanen (verzetsstrijders), waardoor de tekst na 
mening aanpassingen werd gewijzigd naar de huidige tekst.

Una mattina mi son alzato,

O Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao

Una mattina mi son alzato

E ho trovato l’invasor

Op een ochtend werd ik wakker,

oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao!

Op een ochtend werd ik wakker

en ik vond de indringer.
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Bella Ciao en het studentenleven
De wegen van Bella Ciao en het studentenleven kruisten reeds in de 
jaren ‘60 tijdens de studentenrevoltes. De Protesten waren vooral 
gericht tegen de traditionele moraliteit en een bekritisering van het 
onderwijssysteem. Onder communistische en linkse studenten werd 
Bella Ciao een hymne voor vrijheid en een lied tegen de onderdrukking 
door de overheid.

In Spanje verscheen Bella Ciao voor het eerste in 1969 op lp, waarna 

het onder dictator Franco meteen werd verboden.

Casa de Papel
Ook in de Spaanse Netflix-serie Casa de Papel duikt Bella Ciao op als 
symbool van verzet. De grootvader van El Professor was een van de 
partizanen die streed tegen het Italiaanse fascisme en hij zou het lied 
aangeleerd hebben aan zijn kleinzoon, die het later als een algemeen 
verzetslied hanteerde. De geschiedenis van dit lied geeft de scènes, en 
zo mee de serie, dan ook een diepere betekenis.

Quarantaine
Vandaag is Bella Ciao ook een actueel lied. Nu de wereld in quarantaine 
gaat tijdens deze pandemie, is Bella Ciao (vooral in Italië) een lied van 
solidariteit geworden. Zowel in Italië als in Duitsland wordt het lied 
gezongen door buren vanop balkons om elkaar te steun en hoop te 
bieden.

Dixit.

Thomas (Dash) 
Van den Bussche

  Cantor 2019-2020
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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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Quarantaine van een 

student
Student zijn is... blokken, maar vooral cantussen, feesten 
vrienden maken, VRIJ ZIJN! In ieder geval niet binnen zitten 
in sociaal isolement zoals nu... Dus waar houdt de student 
zich dan mee bezig? Dit is het logboek van de typische K.D.A. 
student. We zitten in ieder geval niet stil!

10:00
Christine studeert

Chemicus zijn is maar 
beter awesome.

10:30 
Motiverend berichtje van ons 
Valerie

U da best gurl. 12:00 
Dash neemt pauze 
bij de Colruyt

14:16 
Stef wint 
Catan

13:00 
Kilian ontbijt

(zo laat, geen schaamte) 14:32 
Werken op de boot met 
Nicooow

16:00 
Christine works 
that booty

16:15 
Studeren met 
bingewatch serie 
nummer x met 
Rekha

16:30 
Dot-time betekent 
voor Anne werken 
voor school
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17:17 
Kenji puzzelt

17:38 
Kenji works  
that thesis

20:07 
Einde werkdag 
Dash

19:46 
Wie is de mol????

20:43 
We hebben allemaal een 
pintje verdiend

16:44 
Boekje lezen in de 
zon met een goeie 
appelcider voor Silke

16:50 
Zonnige fietstochten 
met Miek

18:30 
Het laatste avondmaal bij Miek
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Schachten-praesidium bonding
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Sterke Bierenavond
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K.D.A. en Zoom
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Wist-je-datjes
Wist je dat...
Cedric Shiny is
Shiny gaat shinen
“Ik ben ni gemaakt om knecht te zijn.” dixit schacht Daphne
Atje voor DE MAN
“Organische is een katalysator voor tranen” dixit schacht Henrik
Als ge alles juist doet, is het correct
De vrouw van de klerenwinkel tegen Kilian zei dat hij een schone kont 
heeft en ermee te koop moet lopen
En dacht dat Kilian een getrouwd was met zijn moeder
“Amai alcohol is echt bon” dixit Ratatta
Er te weinig wist je datjes zijn
dit er toch al 2 meer zijn
maar 3 beter is
“Dit allemaal de schuld van het coronavirus is en als het coronavirus 
een persoon was ik hem een trap in de ballen zou geven” dixit de 
scriptor
Dit gezegd zijnde ik IEDEREEN FUCKING HARD MIS
ik te veel wijn drink
nu ik eraan denk zin heb in wijn
wijnwijnwijn Kenji you know what I’m saying
dat hier rap gedaan mag zijn
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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




