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Dixit.

Aileen van gyseghem

  Scriptor 2020-2021

Scriptor Dixit
goedemorgen/ middag/ avond/ nacht (schrappen wat niet past) beste 
lezer! 

’T is gebeurd. vanaf dit jaar openen voor sommigen de deuren van 
het studentenleven. Bij anderen is dit al voor langere tijd. In ieder 
geval staan ze bij KDA op de moment wagenwijd open om er weer 
een memorabel jaar van te maken. Misschien een beetje anders dan 
andere jaren vanwege een door jullie waarschijnlijk wel bekend virus. 
Maar niet getreurd, het vat der KDA is bodemloos en bruist van de 
goede ideëen. 

Achter goede ideeën schuilt een sterk team. Wanneer u wat verder 
doorbladert, kunt u ze stuk voor stuk beter leren kennen. voor de rest 
worden er u nog vele andere interessante topics aangeboden en zult u 
eens goed kunnen lachen. Denk daarbij maar aan de fratskes, spellekes 
en alle noemingswaardige wist-je-datjes (zie link fb pagina). 

u leest het, dit boekje is bij uitstek de handleiding voor de Ikea kast 
genaamd ‘het verloop van een goed studentikoos jaar inclusief kastjes 
gevuld met de nodige sfeer’. 

En we gaan die potverdekke goed in elkaar steken met z’n allen! 
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Praeses Dixit
Beste K.D.A. leden, sympathisanten en eerstejaars,

nu het nieuwe academiejaar van start gaat wil ik jullie allen 
hartelijk welkom heten in onze nederige studentenstad. In 
Wilrijk ga je het echte studentenleven leren kennen gaande 
van TD’s en cantussen tot kroegentochten en quiz avonden. Er 
zal een hele nieuwe wereld voor jullie opengaan waar we jullie 
graag aan doen kennismaken.

Ik voel me enorm vereerd dat ik K.D.A. dit jaar mag leiden. Ik 
wil hierbij nog eens het voorgaande en huidige praesidium 
bedanken voor hun vertrouwen in mij. We gaan er deze keer 
weer een geweldig jaar van maken! 

We nemen met de start van het nieuwe academiejaar ook 
afscheid van enkele praesidiumleden die nog eens goed in 
de kijker worden gezet in deze editie van ’t Scheitrechtertje. 
Daarnaast kan je ook ons nieuw praesidium leren kennen 
waarmee we een fantastisch jaar gaan maken. Je kunt elk van 
hen al wat beter leren kennen door hun introducties te lezen. 
Het zijn allemaal stuk voor stuk toppers, dus leer ze zeker wat 
beter kennen op onze activiteiten. 

Door de huidige situatie zullen onze activiteiten in een nieuw 
jasje worden gestoken. Maar geen zorgen, we zullen jullie nog 
steeds voorzien van de nodige drank en gezelligheid! 
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ut  vivat, Crescat Floreatque K.D.A.!

Dixit.

Kilian Jennes
  praeses K.D.A. 2020-2021

We gaan zo min mogelijk in ons kot zitten en op een veilige 
manier onze activiteiten organiseren. Kom dus zeker eens langst 
om je goed te amuseren en om te zien wat voor leuke activiteiten 
we allemaal voor jullie in petto hebben. om op de hoogte te 
blijven van onze activiteiten kan je ons volgen op onze Facebook 
pagina, Instagram en onze eigen website. 

Ik wens jullie alvast veel succes in het komende academiejaar, 
zowel op vlak van jullie studies als op persoonlijk vlak. geniet al 
zeker van onze openingsdag, kom zeker eens goeiendag zeggen 
en hopelijk zien we jullie snel terug op onze activiteiten!
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Prosenior Dixit
Liefste commilitones,

Welkom terug, we hebben jullie gemist. Wat een vreemd jaar is 
het toch geweest... Maar in al die drukte, gekte en onzekerheid 
zouden we bijna vergeten dat vlak voor alles 180° draaide, we 
al een half jaar ver zaten in ons 55ste lustrumjaar. En voor mijn 
part, kan dat semester voor twee tellen!

We dansten er op los op de K.D.A. only TD, de bubbels vloeide 
rijkelijk op onze recepties en fancy café avondjes, nieuwe 
vriendschappen werden gesmeed en we zongen onze kelen 
schor op een legendarische vrienden en Familie Cantus. ook 
al is het jaar in mineur geëindigd, mijn hoofd zit gevuld met 
sprankelende herinneren.

Ik ben er trouwens zeker van, dat 
wat dit jaar ook mag brengen, 
het feestvieren nog lang niet 
gedaan is. We hadden vele leuke 
verrassingen in petto, en Kilian 
staat al te popelen om jullie dit jaar 
ook nog eens goed in de watten te 
leggen. Al is het misschien niet op 
een TD of cantus, K.D.Awesome 
wordt het altijd!
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Dixit.

Anke Claessens
  prosenior 2020-2021

Ik wil jullie tenslotte allemaal uit de grond van mijn hart 
bedanken voor jullie talrijke aanwezigheid en steun doorheen 
het jaar. Ik ben trots dat ik nu verder kan gaan als (een zeer 
gelukkige) prosenior van onze fantastische club.
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Kalender
Week 1  21/09 

• 21/09    openingsdag

Week 2  28/09

• 30/09    Stadsspel

Benieuwd naar meer? Hou onze Facebook 

pagina in de gaten!!!
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Vale amici
Deze bladzijden worden toegewijd aan enkele fantastische 

figuren die voor het nieuwe jaar met gratie uit de boot 
stappen. variërend zijn de redenen van hun vertrek. Ze worden 
ieder warmhartig door het praesidium uitgezwaaid en oprecht 

bedankt voor hun bewezen feiten.

Tim

Tom

Stephan

Stef

Jurgen

Quinten
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K.D.A. stond Tim op het lijf geschreven, en omgekeerd heeft ook Tim 
voor eeuwig zijn handtekening achtergelaten bij K.D.A.. na 2 jaar 

quaestorschap en 1 jaar erequaestor heeft hij deze functie zich helemaal 
eigen gemaakt en compleet hervormd tot de goed geoliede geldmachine 

die het nu is. Maar naast zijn money-skillz zal zijn luide en spontane 
schaterlach, goeie mopkes en enthousiasme nog lang naklinken in K.D.A. 

ook heeft hij iedereen al eens goed doen lachen met zelf te diep in het 
glas te kijken en rare stoten uit te halen, maar daar zijn we allemaal een 
beetje schuldig aan, natuurlijk… We nemen hier afscheid van een trouw 
praesidiumlid, maar vooral van een goede vriend, want of je nu neo was 

of niet, Tim beschouwde je als familie. We wensen hem succes met de rest 
van zijn universitaire carrière en wat daarna komt. Hij zal gemist worden.

Tim
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Tom
Als er 1 ding zeker is, is dat de Kp een pak veiliger gaat zijn zonder 

deze poulékes jager. Jaja, Tom hield wel van de schuine mopkes en 
had succes bij vele grietjes. Hij heeft ook praktisch de term “functioneel 

zat” uitgevonden, wat wel tot veel grappige situaties heeft geleid. Je 
kon echter altijd op hem rekenen en ook hij droeg zijn K.D.A. lint met 
veel trots. Wie moeten we nu echter kapot prositten op cantus? Er zijn 

al veel grappige en zatte verhalen in die prositjes naar Tom gepasseerd. 
We gaan hem hard missen en wensen hem enorm veel succes in zijn 

professionele leven.
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onze hoogsteigen bard, Stephan met zijn gitaar, moeten wij nu ook 
met pijn in het hart uitzwaaien. Hij was dé ambiance maker op 

vele K.D.A. cantussen en vooral zijn begeleiding van “Whiskey In The 
Jar” zorgde ervoor dat iedereen zonder schaamte twee keer zo hard 

meezong. Deze jongen was enorm getalenteerd. Stephan was een echte 
goedgezinde optimist en K.D.A. heeft veel aan hem te danken. Kijk 

maar eens naar het design van dit boekje, dat stamt nog uit zijn jaar als 
scriptor. ook heeft hij met zijn kleine praesidium van 10 personen zijn 

jaar als praeses onvergetelijk gemaakt en andere jaren mogen daar niet 
voor onderdoen. Hij was ook ieders beste vriend en als het even wat 

slechter gaat met iemand stond Stephan meteen klaar met een dikke 
knuffel en opbeurende woorden. We weten zeker dat hij nog hoge 

toppen gaat scheren als biochemist en we zullen hem nooit vergeten. 
De klanken van zijn gezang en gitaar zullen nog lang in onze oren 

naklinken.

Stephan
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Stef
Zodra de stemmen zwegen en het lied rond was kon je bijna zeker 

zijn dat de handen van Stef in een p of v vormige formatie de lucht 
in zouden schieten. Stef had altijd wel iets intressant te vertellen en 
meestal hing zijn beste vriend Thomas er dan aan. Drinken kunnen 

die twee wel! Een onafscheidelijk en komisch duo waren ze, die nooit 
vies waren van spontane café avondjes en ook niet zullen rusten tot 
het WBF eindelijk zal plaatsvinden. ook aan hem heeft K.D.A. veel te 

danken en hij heeft de club meerdere keren uit de penarie geholpen. 
Stef had een groot hart voor iedereen van K.D.A. en was een trouwe 
vriend en echte ambiance maker. voor een goed wist je datje en een 
goed mopje kon je altijd op hem rekenen. ook hem wensen we veel 

succes in zijn professionele leven en hij zal enorm gemist worden.
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Jurgen heeft zijn diensten en toewijding aan KDA na 6 jaar 
praesidium meer dan bewezen. Hij zal de KDA geschiedenis 

in gaan als de schrik van menig schacht en iedereen zal hem 
altijd herinneren als diene zot die altijd in een short rondliep. 

Hoewel Jurgen wel eens contrair uit de hoek kon komen, had hij 
altijd het beste voor met de club. ook kon de Jurgen drinken als 
geen ander. Jurgen, merci voor alle jaren, hopelijk zien we u nog 

veel verschijnen en het gaat u goed!

na 1 jaar trouwe dienst als pR verlaat ook Quinten het 
praesidium. Hoewel hij altijd ver moest trappen op zijn 

fietsje stond Quinten altijd met veel enthousiasme klaar op de 
activiteiten. Hij was een echte feester en trots op zijn club. We 
wensen hem nog veel succes met zijn studie en verdere leven.

Quinten

Jurgen



vooRSTELLIng

15opEnIngSEDITIE
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Kilian

K.D.A. CArrière

2018 - 2019 
Schachtenkoning

2019 - 2020 
vice-praeses

2020- 2021

praeses

Liefste lezers, 

Het is aan mij de eer om jullie het hoofd 
van de K.D.A voor te stellen, mijn opvolger, 
Kilian Jennes AKA de Kenji. Ik leerde Kenji 
twee jaar geleden kennen, toen hij voor een 
tweede maal zich aan de K.D.A. D%p waagde, 
én overwon. (Hoe het de eerste keer dan 
is verlopen? Daar ga ik nu even niet verder 
op in, maar is zeker een keertje het vragen 
waard! ;) ) 

Al snel werd mij heel duidelijk dat Kenji 
een figuur is dat zich voor alles altijd 200% 
smijt, maar dan zelf zich toch nog afvraagt 
of dat wel net goed genoeg was. Met zijn 
inzet, aanstekelijk enthousiasme en uiterst 
charmante dronken alter-ego won hij de titel 
Schachtenkoning al snel voor zich. Het jaar 
dat volgde besloot hij om mij bij te staan in 
het bestuur van onze prachtige club, door 
zich kandidaat te stellen als vice-praeses. 
Wat onwennig in het begin, maar uiteindelijk 
ontplooid tot een trouwe rechterhand. 

Kilian is iemand waar je op kan bouwen, écht. 
van last-minute-problemen-fixer tot altijd-
goesting-voor-een-feestje-wingman. Hij is 
een aanwinst voor de geschiedenis van onze 
club maar nog meer voor de groep mensen 
die ik als mijn vrienden mag beschouwen.  
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Dus, om mijn melige hoop complimenten te beëindigen (normaal 
ben ik vrolijker, maja lockdown) ook al is hij DE praeses, stap op hem 
af, doe een babbeltje of laat u overtuigen tot een avondje drinken 
in zijn gezelschap, ge gaat het u niet beklagen! Maar in het laatste 
geval, als je hem laat doen, ook niet herinneren :)

Dixit, 

Anke
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Christine

K.D.A. CArrière

2018 - 2019 
Schachtenkoninging

2019 - 2020 
Scriptor

Mentor Chemie

2020- 2021

vice- praeses

Ik heb de eer gekregen jullie voor te stellen 
aan Christine. Deze sympathieke dame 

vormt dit academiejaar samen met Charlotte 
de rechterhand van onze praeses. Dit lijkt 
mij dan ook een functie die haar op het lijf 
geschreven is. Christine bruist van ideeën 
en weet deze steeds vol enthousiasme uit te 
werken. Als scriptor heeft ze ons het voorbije 
jaar al laten meegenieten van haar creatieve 
geest. Daarnaast heeft Christine ook graag 
iets om handen en laat ze zich zeker niet 
afschrikken door wat werk. Afgelopen 
jaar hebben Christine en ik ons samen 
ontfermd over de eerstejaars en was het ook 
altijd een plezier om met haar te kunnen 
samenwerken. We zijn ook samen met de 
gezellige KDA bende op skireis geweest en 
daar leer je elkaar natuurlijk nog veel beter 
kennen. Het moet dan ook gezegd worden: 
Christine is een fantastische madam die wel 
eens van een stevig feestje houdt. Je kan 
altijd op haar rekenen. Ze zorgt er steeds 
voor dat iedereen zich goed voelt in de groep 
en staat altijd klaar om je met eender welk 
probleem te helpen. Zoals jullie dus hebben 
kunnen lezen is Christine een topgriet die 
binnen KDA niet meer gemist kan worden. 

Dixit,

Line



vooRSTELLIng

19opEnIngSEDITIE

Charlotte

K.D.A. CArrière

2018 - 2019 
gedoopt

2019 - 2020 
Ab Actis

pR

2020- 2021

vice- praeses

gegroet beste lezer, ik stel u voor aan 
Charlotte!

Deze studente biochemie begint aan haar 
tweede jaar in het praesidium van K.D.A. Dit 
jaar neemt ze de functie van vice-praeses 
op zich. Haar enthousiaste en spontane 
persoonlijkheid voegt een grote portie sfeer 
toe aan elke K.D.A.-avond. De aanwezigheid 
van Charlotte op activiteiten gaat daarom 
nooit onopgemerkt voorbij, al kan dit ook 
liggen aan haar herkenbare nederlandse 
accent. Hier windt ze echter geen doekjes 
om. Het feit dat ze zichzelf de “geëmigreerde 
kaaskop” noemt geeft aan dat ze trots is op 
haar nederlandse afkomst.

Intussen heeft ze al bewezen dat het 
Chillrijks studentenleven haar meer dan 
bevalt. Ze zegt zelden neen tegen een TD 
of een goede café-avond. Ze is zelfs zo’n fan 
van studentenverenigingen dat ze zich bij 
meerdere clubs heeft laten dopen! Dit alles 
weet ze te combineren met haar studies. 
Charlotte heeft immers een aantal goede 
methoden om de lessen te overleven na een 
avond goed TD’en. Zo is ze een enorme fan 
van energiedrankjes om door een lange dag 
lessen volgen te geraken. Anderzijds is ze 
ook niet verlegen om een dutje te doen in 
de les als het allemaal wat te veel wordt. 
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Charlotte heeft vorig jaar haar dubbele functie als Ab-Actis en p.R. vol 
enthousiasme uitgevoerd. Ik twijfel er dan ook niet aan dat ze dit jaar 
een top vice-praeses wordt!

Dixit, 
Thijs
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Thomas

K.D.A. CArrière

2016 - 2017 
gedoopt

2017 - 2018 
Sport

2018 - 2019 
Zedenmeester 

Schachtentemmer

2019 - 2020 
Cantor

2020- 2021

Cantor

Iemand vroeg me: “WIE IS THoMAS?” ...

Zeer goede vraag, daar zal ik even antwoord 
op geven.

Samen met Kilian zal hij de cantussen voorzitten 
en begeleiden tot een goed einde.

Hij begon in 17-18 als sport van K.D.A., deze 
sportieve kerel deed als topsport één van de 
moeilijkst en zwaarste sporten. namelijk de 
kunst van het bier degusteren. Hij heeft ook 
al zeker 927 verschillende bieren gedronken. 
Daarbovenop brouwt hij ook nog eens zijn 
eigen bier.

In zijn 2e jaar praesidium werd hij zedenmeester 
en schachtentemmer van een plezante 
schachtengroep. Hier raapte hij dan de kunst 
op om porretjes te verleiden. Zo heeft hij al een 
aantal schoonheden op zijn palmares staan. 
Hij leerde hier ook om een fierce leider te zijn 
voor zijn schachten. Iets wat hij dan nodig ging 
hebben in zijn 3e jaar praesidium.

pfff altijd die standaard voorstelling dus hier 
even kort samengevat:

Er was een tijd van glorie toen Thomas de 
cantus in evenwicht hield, maar dat verdween 
toen het CovID virus aanviel. Alleen Thomas, 
meester van alle schachten (18-19) kon de 
cantus (19-20) in leven houden, maar toen 
verdween hij. 
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Honderd jaar ( zo leek het) ging voorbij en het einde van 19- 20 brak 
aan. De nieuwe praeses van K.D.A. vond ‘hem’, de nieuwe avatar Cantor 
genaamd Thomas zijn lied-kennis was geweldig, maar hij moet nog veel 
leren voordat hij de cantus corona proof kan maken.

Spijtig genoeg maakte corona al snel een eind aan dat jaar, maar dit 
jaar zal het niet zo zijn. Dus dan zijn we aangekomen op 20-21, na deze 
kleine geschiedenisles... Tijd voor een paar leuke feitjes over Thomas.

Speelt ukulele

Centurion: 106

vergeten Schaamfundums? (unknown)

Duvelfundum : 5,59 sec.

Apel ice-tea fundum: 2.42 sec.

Whisky fundum: 1.43 sec.

Brouwt zijn eigen bier

Kent alle liedjes van de codex (test het maar uit) 

Dixit, 

nico
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Nico

K.D.A. CArrière

2017 - 2018 
gedoopt

2018 - 2019 
Sport

2019 - 2020

Zedenmeester

2020- 2021

Schachtentemmer

Dag allemaal,

Het duurt niet lang of je komt nico 
tegen in het Wilrijkse. Als je hem nog niet 
zou kennen geef ik je alvast mee dat je 
veel moeite moet doen om naast hem 
te kijken. Is het niet door zijn uitbundig 
karakter, dan is het wel om zijn gestalte. 
Ik moet hier wel bij zeggen dat ondanks 
hij rond de 2 m groot is heeft hij een klein 
hartje heeft. Indien nodig is hij altijd bereid 
om zijn vrienden bij te staan. Hebben zij 
geen steun of hulp nodig? Dan denkt hij 
wel aan de lokale economie door zoveel 
mogelijk drank in elk van ons te steken. of 
dit met succes is dan moet je maar eens een 
avondje met hem gaan stappen. You will 
not regret it (untill the next morning tho). Is 
er niets meer open maar je hebt toch nog 
een dorstje? pols dan zeker eens bij de nico 
wan er is altijd 80% kans dat hij drank op 
zak heeft. 

Wil je hem eens opzoeken maar weet je niet 
goed waar te beginnen? nico zit graag op 
café (voornamelijk De wapper en de prof ) 
en hij heeft ook een ondoordringbare drang 
om bij vuurtjes te gaan staan. pas hier wel 
zeker mee op want deze vuurtjes kunnen 
onconventionele groottes aannemen. 
Indien je hem zelfs daar niet kan vinden dan 
zit hij vast en zeker op een of andere boot 
wat te lassen of te roeien. 
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pS: BooDSCHAp vAn ALgEMEEn nuT: Ja onze nico is écht zo zot in zijne 
kop. But we love him for it.

pSS: Merci voor al de zalige ervaringen die samen al hebben mogen 
opdoen. 

ge zijt ne crème van ne vent.

pSSS: succes aan alle schachten. 

With love,

xenia
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Valerie

K.D.A. CArrière

2018 - 2019 
gedoopt

2019 - 2020 
Sport

2020-2021

Zedenmeesteres

vandaag heb ik de eer om u te mogen 
voorstellen aan valerie. Deze toffe 

griet gaat in haar 2de jaar praesidium de 
belangrijke functie van zedenmeesteres 
vervullen. Ik zal ze met alle plezier aan u 
voorstellen. valerie is een super toffe madam 
die altijd klaarstaat om je te helpen waar 
nodig, verder is ons valerie zeer sportief, dit 
zal u al weten als u vorig jaar naar de interfacs 
bent geweest die ze als sport begeleide. 
Ze studeert de beste richting van de uA 
namelijk Chemie. naast het zware studeren 
ontspant valerie zich door hiken, fietsen en 
eigenlijk alle sporten. ook op een feestje 
zal ze zich altijd amuseren en je verveelt je 
geen moment met valerie. Haar gevoel van 
humor is geweldig en dit zal je wel merken 
als je er een babbel mee hebt.

Zoals u daarjuist kon lezen had valerie vorig 
jaar de functie sport, dit heeft ze zeer goed 
gedaan ze was altijd enthousiast, dit jaar 
gaat de zeden bewaken op onze activiteiten. 
Ik ben er zeer zeker van dat ze dit jaar die 
functie goed zal uitvoeren.

Kortom samengevat is valerie een 
super- toffe-grappige-enthousiaste-
altijdbehulzame-hartvangoudhebbende-
persoon die perfect in ons prachtige 
praesidium past.

Dixit,
Wouter
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Xenia

K.D.A. CArrière

2016 - 2017 
gedoopt

2018 - 2019 
Scriptor 

Mentor Chemie

2019 - 2020 
vice-praeses

2020-2021

pR

Het is me een eer jullie voor te stellen aan 
onze eigenste smurfin, xenia. xenia is 

een van de meest enthousiaste meiden die 
ik ken. Alle schachten, leden en praesidium 
leden zullen haar gekend hebben want xenia 
wil met iedereen wel vriendjes zijn. ook is ze 
van veel markten thuis, want xenia kan bijna 
elk jobke wel aan. Ze heeft ons al mooie 
banners gegeven, esthetische boekjes in 
haar jaar als scriptor maar ook voor een quiz 
of een zotte cheerlead mixtape draait ze 
haar hand niet om. Maar dan heb ik het nog 
niet gehad over haar dansskillz! pas maar op 
want die danst je gewoon van de Kp vloer 
af, feesten kan ze zeker! Maar als ons xenia 
zat is kunnen daar wel eens vage dingen 
uitkomen, maar ook vooral veel liefde en 
knuffels. op xenia kun je altijd rekenen 
voor hulp. Ze is ook altijd omkoopbaar met 
koeken :p. K.D.A. ligt haar erg nauw aan het 
hart en is een echte famillie voor haar. Ze 
zal dan ook haar uiterste best doen ons de 
gulste sponsors te bezorgen. ga zeker eens 
een babbeltje met haar maken als je houdt 
van gevatte maar ook wel eens flauwe 
mopjes :)

Dixit, 

Cedric 
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Pieter

K.D.A. CArrière

2019 - 2020 
gedoopt

2020- 2021 
pR

En dan nu naar een van onze nieuwste 
aanwinsten van het KDA praesidium-

team, pieter de smet. Deze kerel uit de 
kanten van Boom is al langer student 
aan de universiteit en gekend binnen 
bepaalde kringen van de binnenstad. 
Desondanks heeft hij zich tot zijn derde 
jaar niet willen aansluiten bij een club.  
vorig jaar heeft hij echter dan toch het 
licht gezien en zich bekeerd tot het echte 
studentenleven te Wilrijk om zo dan bij 
de KDA te belanden.

Waar pieter in het dagelijkse leven vooral 
voor bekend staat zijn hoge punten en 
geweldige samenvattingen (waarvoor 
dank ik ben u nog een pint verschuldigd 
dixit Cedric). Maar laat dit zeker geen 
verkeerd beeld geven. onze pieter is een 
waardig drinkbroeder die tegen de latere 
delen van de avond nog steeds in het bezit 
is van een functioneel evenwichtsorgaan. 
Dit staat in tegenstelling tot andere van 
zijn destijdse medeschachten welke dan 
meermaals al kennis hebben gemaakt 
met de vloer, straatstenen en een 
eventueel tactisch geplaatste emmer. 
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Dus om na deze korte beschrijving een conclusie te moeten 
stellen is het toch wel zeker het volgende. pieter is ondanks 
zijn eerdere gereserveerde verleden in de “Wilrijk-scene” zeker 
wel een vat vol verrassingen. En met hem als deel van de KDA 
familie zullen we (ondanks een niet nader genoemd virus) nog 
een bewogen jaar tegemoet gaan.

Dixit, 

Cedric 
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Cedric

K.D.A. CArrière

2019 - 2020 
gedoopt

2020- 2021 
Sport

voor de mensen kleiner dan 1,60m raad ik u 
aan er even een stoel bij te nemen.

De persoon in kwestie is namelijk even 
groot als de hoogte die men bekomt bij 
het stapelen van wel 8 bierkratten (voor 
de snuggeren onder ons: 2m dus!). Da’s de 
Cedric. ook bekend als Shiny/ Moana. Mijn 
voorkeur neigt toch eerder naar Shiny, maar 
daar laat ik eenieder vrij in.

Desalniettemin raad ik u zeker aan eens een 
babbeltje met deze jongeheer te maken. Ik 
garandeer het u, u zal het u niet beklagen.  

Het was dan ook op deze manier dat ik Shiny 
beter heb mogen leren kennen. gedurende 
een mooi avondje TD in Chillrijk kwam ik deze 
jonge knaap tegen in de u allen beruchte en 
bekende hagar zetels. Zo begon al snel een 
spontaan gesprek. Daarna is hij eigenlijk 
nooit meer van mij afgeraakt :p

Mede wil ik u erop wijzen dat we met een 
atleet zitten. Blijkbaar heeft die vroeger nog 
marathons gelopen, maf he?! Een ware utopie 
voor de functie sport. Zelfs een nachtelijk 
avondloopje vanuit het verre Linkeroever 
tot bij ons vertrouwde Fort is voor hem geen 
probleem. Als de avond maar eindigt met een 
cantus, valt Cedric er hoogstwaarschijnlijk te 
bespeuren. ‘vallen’ kunt u in deze context 
letterlijk en figuurlijk interpreteren. voor 
meer info stuur ik u rechtstreeks door naar de 
spoed van het uZA. 
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Maar soit, ik kan zeggen dat ik toch wel opkijk naar Cedric (ah ja, 
met die lengte enzo hé). Deze biochemist bevindt zich zeker en 
vast aan de juiste kant van de gauss curve. Ter verduidelijking: het is 
potverdekke een slimme kerel! Daarbovenop is het iemand waarop 
u ten allen tijden kunt rekenen. Als u met Shiny op stap gaat, zal hij 
ervoor zorgen dat u veilig in uw bedje belandt. Zelfs mijn Codex is 
hem dankbaar om steeds gered te worden wanneer ik het arme ding 
weer eens laat rondslingeren. 

Cedric, jongen, weet dat ge ten alle tijden welkom zijt, dat er steeds 
Mellowcakes voor u klaarliggen en de wc op u wacht als het even niet 
meer gaat. 

Keep shining, Shiny 

Dixit,

Aileen

pS: als er mij niet de nodige info is ontgaan, weet ik dat hij nog voor 
de volle 2m beschikbaar is. Dus dames: kijken mag, aankomen ook. 
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Wouter

K.D.A. CArrière

2018 - 2019 
gedoopt

2019 - 2020 
Quaestor

2020- 2021

Mentor Chemie

Ik doe niets liever dan jullie voor te stellen 
aan mijn trouwe vriend, Wouter. Een jongen 

met een groter hart dan Wouter, ga je niet snel 
vinden. Ik ben samen met hem op scoutskamp 
geweest, en hoe die met zijn leden (toen 
jongens en een meisje van 10-11 jaar) omgaat, 
was gewoon hartverwarmend. Zijn creativiteit in 
het verzinnen van spelletjes kent geen grenzen 
en hij was er met lieve woorden voor de kindjes 
die heimwee hadden maar zette ook sommige 
kleine monstertjes op hun plaats als dat moest. 
En hij kon het toch ook niet laten iedereen te 
verblijden met random chemie weetjes, want 
naast scouts en K.D.A. is ook chemie zijn grote 
passie. En wat is hij er goed in! In tegenstelling 
tot overdag Wouter, die “trouwe tapir” (dat is 
zijn totem), is er ook nacht Wouter, een turbo 
atter (pintje in 2.03 seconden?!) die verdorie 
ook het belgisch record voor een liter atten 
had gebroken, als alles er niet weer uit was 
gekomen net voor zijn laatste slok. Wouter lijkt 
dan misschien initieel een verlegen jongen 
met een mysterieuze glimlach, maar neem 
alsjeblieft de tijd hem te leren kennen, want dan 
is elke dag een feest! Waag je enkel niet aan een 
worstelgevecht met deze tank, want hij vloert 
je in 5 seconden (ja, ik spreek uit ervaring…). 
Ik reken hem tot een van mijn beste vrienden 
en hoop dat dat nog heel lang zo blijft, want 
Wouter, jij bent de top!

Dixit, Christine 
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Line

K.D.A. CArrière

2017 - 2018 
gedoopt

2019 - 2020 
Mentor Biochemie

2020- 2021

Mentor Biochemie

Ab actis

oh wat ben ik zo blij dat ik ons Line 
mag voorstellen! Ik zal voor de lezers 

proberen in het kort uit te leggen waarom 
je haar zeker wilt leren kennen en vooral 
waarom ze zo’n geweldige meid is!

Ik heb Line in mijn eerste jaar praesidium 
al heel snel leren kennen. Ze viel direct 
goed in de groep en ik zou ons praesidium 
niet zonder haar kunnen voorstellen. Ik 
ben heel blij om ze een goede vriendin te 
mogen noemen. Ze staat altijd klaar met 
een luisterend oor en goed advies als je het 
nodig hebt.

Ze is ook een echte modelstudent als 
het aankomt op haar studies. Ze heeft 
dus werkelijk nog nooit een herexamen 
gehad!! Daarom alleen al gaat ze weer een 
geweldige mentor biochemie zijn dit jaar. 
Ze staat ook klaar om iedere student te 
helpen met studeren en ze voor te bereiden 
op de examenperiode. voor de eerstejaars 
biochemie die dit lezen: contacteer haar 
zeker eens, want ik ben er zeker van dat ze 
jullie goed advies kan geven. 

Dit jaar ben ik zelfs met haar op skireis 
geweest. En wauw, terwijl ik maar bleef 
vallen ging zij de bergen af alsof het niets 
was. Ik heb met haar echt wel de week van 
mijn leven beleefd. Elke avond gingen we 
samen goed feesten (meestal zelfs tot het 
einde).
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Daar heb ik ze ook kennis leren maken met het begrip alcohol, en 
dat waren me de avondjes wel!

Dit jaar zal ze buiten mentor biochemie ook ab-actis zijn. Ik kan al 
niet wachten om dichter met haar samen te werken en te horen met 
wat voor goede ideeën ze deze keer allemaal zal afkomen. Dat we 
elkaar maar snel terug mogen zien, want ik mis u wel!

Dixit,

Kilian
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Cedric

K.D.A. CArrière

2018 - 2019 
gedoopt

2019 - 2020 
Feest

Cedric is als een Zwitsers zakmes, die 
gast kan alles! geef hem een basketbal 

en die dribbelt u vlotjes van het veld af en 
knalt er een dunk achter. Maar hij heeft niet 
alleen balgevoel in zijn handen, ook met een 
voetbal is hij je snel de baas. In de zomer kun 
je hem in de zee spotten terwijl hij over de 
golven surft. Jaja, geen wonder dat Cedric 
vorig jaar onze sport was! En, man, die was 
competitief. Samen met ons valerie hebben 
zij toch wel een paar podiumplaatsen 
kunnen bemachtigen op de interfacs en ASL. 
Cedric is ook een sfeer maker. op cantussen 
hoor je hem luidkeels meezingen met de 
liederen en wees maar zeker dat er prositjes 
uit die richting gaan komen. Cedric heeft ook 
het talent om altijd goed te gaan op bier, 
je gaat hem niet snel spauwend boven een 
emmer zien hangen. En die dansbenen staan 
ook nooit stil op een TD, want Cedric is altijd 
te vinden in het centrum van den ambiance. 
De functie feest is hem dan ook op het lijf 
geschreven, want Cedric weet perfect wat je 
nodig hebt om elke activiteit een succes te 
maken. Ten slotte, ladys, is deze kerel single! 
Dus waag zeker je kans!

Dixit, 

pieter
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Thijs

K.D.A. CArrière

2019 - 2020 
gedoopt

2020- 2021 
Quaestor

Met trots stel ik u Thijs de vos voor. Dit 
jaar zal Thijs alle geldzaken van kda 

in goede banen leiden en zorgen voor 
talrijke grappige opmerkingen tijdens 
activiteiten. 

Hoewel hij misschien niet meteen veel 
praat, is Thijs een mega toffe kerel 
met verscheidene interesses: hij is een 
grote fan van Keltische muziek en zijn 
lievelingsgroep is Eluveitie, hij is een 
frequente verliezer in jungle speed en hij 
zorgt ervoor dat hij ondanks zijn drukke 
leven toch wel een voorbeeldige student 
blijft. 

Thijs is een geweldige dude en staat 
altijd klaar om luisterend oor te zijn. Ik 
ben dan ook enorm blij dat hij dit jaar in 
t praesidium zit.

Dixit, 

valerie
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Aileen

K.D.A. CArrière

2019 - 2020 
gedoopt

2020- 2021 
Scriptor

vandaag gaan jullie kennis maken met een 
top griet, namelijk onze enige echte scriptor 

Aileen! En om jullie kennis met haar te laten 
maken, gaan jullie door mogen lezen ;). 

Als een 2dejaars gaan mensen zich vaak niet 
meer laten dopen, maar Aileen is een voorbeeld 
van hoe het altijd leuk is om te laten dopen. 
Als een van de meest actieve schachten staat 
ze altijd wel klaar voor een gelegenheid om 
met vrienden te drinken. Desondanks dat de 
activiteiten van het tweede semester nauwelijks 
zijn doorgegaan, is Aileen nog steeds actief 
aanwezig geweest online om ons te vergezellen. 

Maar naast het feesten en drinken doet Aileen 
ook nog aan studeren. En ondanks een zwaar 
jaar heeft ze het toch nog tot een goed einde 
te laten komen. om samen met haar in de les 
te zitten is altijd een groot plezier, ondanks dat 
de vakken niet altijd even plezant zijn. gelukkig 
is er K.D.A. om alle frustraties eruit te drinken 
(met meerdere Duveltjes) en te feesten. Dit 
biedt ook een mooi moment om leuke foto’s en 
wist-je-datjes te verzamelen (en veroorzaken). 
Ik heb er volle vertrouwen in dat Aileen ons 
Scheitrechtertje op een hoog niveau gaat 
houden het komende jaar. 

Dixit, 

Charlotte
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Anke

K.D.A. CArrière

2016 - 2017 
gedoopt

2017 - 2018 
Scriptor

2018 - 2019 
vice-praeses

2019 - 2020

praeses

2020- 2021

praegustator

Commilitones, trouwe lezers, 
nieuwelingen

Eindelijk is de eer mij toegekomen u voor 
te stellen aan deze schoonheid. De voorbije 
jaren vervulde ze de rollen van Scriptor, 
vice-praeses en praeses, nu neemt ze de 
belangrijke rol van praegustator op zich: een 
woordje uitleg over ons Anke.

Mijn eerste ontmoeting met Anke dateert 
van zo’n dikke 10 jaar geleden, ergens in 
het mooie oostenrijk tussen berg en dal. 
na deze korte ontmoeting scheidde helaas 
onze wegen, ware het niet dat een aantal 
omwentelingen rond de zon later de Kring 
Der Alchemisten daar was! 

We spreken het gezegende jaar 2016, een 
zonnige maandagnamiddag eind oktober: 
Anke laat zich dopen bij K.D.A. Eén van haar 
wijzere beslissingen. 

Een aantal weken later nam ook prosenior 
en toenmalig Scriptor, Stephan, een wijze 
beslissing en Anke was van ’t straat. Ik voel 
de teleurstelling van menig Y-chromosoom 
bezitter maar laat het niet aan uw hart 
komen en spreek haar gerust eens aan. 
Anke is een geweldige vriendin die steeds 
klaarstaat voor een danske of een babbeltje 
met eventueel een pintje of 2, in elke hand.
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Hoewel ze geen pint, Rougeke of cocktail uit de weg zal gaan zijn er 
over Anke helaas te weinig zatte verhalen gekend om een 26-delige 
Winkler prins encyclopedie uit te brengen, al zijn het er misschien nét 
genoeg om de weekendeditie van uw lokale krant te vullen. Sappige 
roddels en wist je datjes zijn er al evenmin verschenen, maar daar zit 
haar verleden als Scriptor ongetwijfeld voor iets tussen.

perfectie bestaat (bijna) niet dus na al deze mooie woorden rest 
me enkel nog Anke haar negatief puntje te vermelden: ze studeert 
biochemie.

Dixit,
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Meer komkommers, 
minder Covid

‘Is de studie die u zopas hebt gepubliceerd een grap?’ Het is een 
vraag die Eos-redacteur Dieter De Cleene nog niet eerder aan 

een wetenschapper had gesteld. Een studie naar de link tussen 
groenteconsumptie en overlijdens ten gevolge van covid-19 

bracht daar verandering in.

 Een team van voornamelijk Franse, Spaanse en portugese 
wetenschappers legde de sterftecijfers in verschillende Europese 

landen naast data over de groenteconsumptie. Het aantal coronasterftes 
varieert sterk tussen landen onderling, en volgens de onderzoekers 

kunnen verschillende voedingspatronen daar voor iets tussen zitten. Hun 
aandacht ging vooral naar de inname van antioxidanten, die rijkelijk in 

groenten aanwezig zijn.

Wat bleek? In landen waar mensen meer kool en komkommer eten, ligt 
de sterfte aan covid-19 lager. Een hogere slaconsumptie is dan weer 

gelinkt met een hoger sterfterisico. Courgettes, spinazie en tomaten 
leverden geen statistisch significant verband op.
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Zit je dit hoofdschuddend dan wel schuddebuikend te lezen? Je bent niet 
de enige. De studie verscheen op de pre-printsite MedRxiv, en heeft de 

toets van peerreview nog niet doorstaan. Als ze al iets aantoont, dan wel 
dat er tussen al het inderhaast gepubliceerde corona-onderzoek nogal 

wat rotte appels zitten, om wat in de sfeer te blijven.

op Twitter was een vaak gehoorde reactie onder collega-wetenschappers 
dan ook: dit moet een grap zijn. Misschien wilden de onderzoekers de 

gebrekkige kwaliteit van corona-pre-prints aan de kaak stellen. Misschien 
wilden ze met deze karikatuur de draak steken met epidemiologisch 
onderzoek dat in het wilde weg naar verbanden zoekt tussen eender 

wat.

Bron: Eos Wetenschap door Dieter De Cleene
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Koken op kot
Jamaicaanse trifle

Ingrediënten voor 2-3 personen:

Zo flanst ge het ineen: 

1. Klop de room in een grote kom zo stijf mogelijk. Klop dan de 
suiker erdoor.

2. Meng de rum en het ananassap. Doop de lange vingers één 
voor één in het rummengsel en leg ze dan in één laag in een 
doorzichtige kom (voor het showeffect)

3. Schil de ananas en snijd hem in schijven. of wees lui en koop 
gesneden ananas uit blik.

4. verdeel een laag ananas over de lange vingers gevolgd door 
wat room. Herhaal dit tot de lange vingers, ananas en room op 
zijn. 

5. Zet 2 tot 3 uur in de koelkast en gebruik deze tijd om pinten 
te gaan pakken 

6. Keer veilig terug huiswaarts, pak een grote lepel en fretten!

Bron: Arnoult, n. (2020). Het studentenkookboek- snel & simpel. (1ste druk). 
Librero. 

1 ananas

3 dl slagroom

3 el suiker

20 lange vingers 

20 ml rum (of ander straf spul) 

2 dl ananassap
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Fratskes
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Spellekes
Drankspel van de maand:

Bieramide
Een vernieuwend alternatief op het alomgekende bussen...

Benodigdheden:

- speelkaarten

- goei portie drank

Spelregels:

Iedere speler krijgt vier kaarten. Deze mogen nog niet bekeken worden totdat de 
Bieramide is uitgelegd.

op tafel wordt een Bieramide gemaakt, die bestaat uit vijf rijen met kaarten die 
gesloten op tafel liggen. De eerste rij heeft vijf kaarten, de tweede rij vier kaarten, de 
derde rij drie, enzovoort. Zie het voorbeeld hieronder.

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] --- 1 shotje

 [ ] [ ] [ ] [ ]   ---- 2 shotjes

   [ ] [ ] [ ]    ----- 3 shotjes

     [ ] [ ]     ------ 4 shotjes

       [ ]      ------  5 shotjes

Hierna mag iedere speler vijf seconden zijn kaarten bekijken en weer dichtleggen in 
dezelfde volgorde. Dan begin je met het openen van kaarten uit de Bieramide.

Wanneer je een kaart denkt te hebben (bluffen is toegestaan) mag je iemand 
aanwijzen voor een shotje. Diegene krijgt dan de keuze hem te geloven of niet.

Als diegene het gelooft, moet hij het aantal shotjes van de rij drinken.

Als diegene het niet gelooft, moet de kaart worden getoond. Wanneer het een 
bluf is, moet de bluffer het dubbele aantal shotjes drinken. En wanneer het blijkt te 
kloppen moet de kijker het dubbele aantal shotjes drinken.
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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.

Zo gemakkelijk?!!

pff, stevig! 

Binairo
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Raadsel
Thijs pieter Cedric Aileen

2 Filmavond poolen Wapper Lasergamen 2

0 Mini cantus Lasergamen Bowlen Kaartspel 0

2 Filmavond vuurkorf Dansen poolen 2

1 Bowlen Mini cantus Eetfestijn Karaoke 1

De vier neo’s uit ons lieftallig praesidium hebben besloten een avondje op 
de lappen te gaan om hun banden te versterken als nieuwelingen. Aan 

enthousiasme en goesting geen gebrek, maar op de vraag ‘Wat zullen we 
gaan doen?’ kwam geen eenduidig antwoord. 

De cijfers aan de linkerkant geven aan hoeveel juiste voorgestelde activiteiten 
er in die rij staan. 

De cijfers aan de rechterkant geven aan hoeveel voorgestelde activiteiten er 
onder de juiste persoon staan. 

Kunt u raden naar welke activiteit eenieders voorkeur uitgaat? (oplossing 
laatste pagina)

Thijs pieter Cedric Aileen
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Nieuweling: tectonic

Eentje om erin te komen... 
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Twee om verder te gaan...

voor diegenen met 

heimwee: een oude 

vertrouwde sudoku...
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Cantustermen
Ad sedes!

Latijn voor "op uw 
plaats". Bevel van de 
praeses aan iedereen 
om te zitten. Dit bevel 

wordt beantwoord met 
Sedimus!.

Colloquim
Latijn voor gesprek. Mo-
ment tijdens de cantus 
waar vrij gepraat en ge-
dronken mag worden.

Commilito
Latijn voor strijdmakker. 

Term om de anciens 
van de club aan te 

duiden. Het meervoud 
is commilitones.

Corona
Latijn voor kring. De 

commilitones die op de 
cantus aanwezig zijn. 
Deze term wordt ook 
vaak gebruikt ter aan-
duiding van de tafels 

waar de commilitones 
aanzitten.

Ex
Latijn voor uit. volgt 
achter een bevel van 
de praeses om een 

bepaald onderdeel te 
stoppen: Cantus ex!, 

Colloquium ex!, Tempus 
ex!

Habes!
Latijn voor Je hebt het!. 
positief antwoord van 

de praeses op een vraag 
van een commilito naar 
een Tempus personalis 

of verbum.

Habet!
Latijn voor Hij heeft 

het!. positief antwoord 
van de praeses op een 
vraag van de Schacht-

entemmer naar een 
Tempus personalis 

of verbum voor een 
schacht. De Schacht-
entemmer geeft de 

toestemming door aan 
de schacht met Habes!.

Hoogpraesidium
De voorzitters van een 

cantus. Meestal de 
praeses en de Cantor. 

Bij sommige clubs ook 
vice-praeses en/of pro-

senioren.

In
Latijn voor in. volgt 

achter een bevel van 
de praeses om een 

bepaald onderdeel te 
starten: Cantus in!, Col-
loquium in!, Tempus in!.

Meester, peto 
Tempus

Latijn voor Schachten-
temmer, ik vraag een 

tempus. gebruikt door 
schachten om een 

tempus aan te vragen. 
Schachten mogen zich 

immers niet recht-
streeks richten tot de 

praeses.

Meester, peto 
verbum
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rechtstreeks richten tot 
de praeses.

non habes!
Latijn voor Je hebt het 

niet!. negatief antwoord 
van de praeses op een 
vraag van een commi-
lito naar een Tempus 
personalis of verbum.

non habet!
Latijn voor Hij heeft het 
niet!. negatief antwoord 

van de praeses op een 
vraag van de Schacht-

entemmer naar een 
Tempus personalis of 

verbum voor een scha-
cht. De Schachtentem-
mer geeft het verbod 
door aan de schacht 

met non habes!.

Schachtenbak
plaats waar de schach-
ten en de Schachten-
temmer zitten tijdens 

een cantus. Deze plaats 
bevindt zich achteraan 
tegenover het Hoog-

praesidium.

Sedimus!
Latijn voor Wij gaan 

zitten. Antwoord op het 
bevel Ad sedes!

Senior, peto Tem-
pus

Latijn voor praeses, 
ik vraag een tempus. 

gebruikt door commi-
litones om een Tem-
pus personalis aan te 

vragen.

Senior, peto Tem-
pus pro schacht 

x
Latijn voor praeses, ik 
vraag een tempus aan 

voor schacht x. gebruikt 
door de Schachtentem-

mer om een tempus 
aan te vragen voor een 

schacht.

Senior, peto ver-
bum

Latijn voor praeses, 
ik vraag het woord. 

gebruikt door commili-
tones om het woord te 

vragen.

Senior, peto ver-
bum pro schacht 

x
Latijn voor praeses, ik 
vraag het woord aan 

voor schacht x. gebruikt 
door de Schachten-

temmer om het woord 
aan te vragen voor een 

schacht.

Silentium!
Latijn voor Stilte! Bevel 

van de praeses om stilte.

Surgimus!
Latijn voor Wij staan op! 
Antwoord op het bevel 

Surgite!

Surgite!
Latijn voor Sta op! Bevel 

van de praeses aan 
iedereen om recht te 
staan. Dit bevel wordt 

beantwoord met Surgi-
mus.

Tempus
Latijn voor tijd. Een 

tempus is een pauze tij-
dens een cantus waarin 
het toegestaan is naar 
het toilet te gaan. Men 
onderscheidt de Tem-

pus Communis, waarbij 
het voor iedereen pauze 
is, en de Tempus perso-
nalis, die slechts geldt 

voor één persoon en die 
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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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De Top SECRET is een  
bundel waarin per vak een 
korte beschrijving staat 
en examenvragen van de  
vorige jaren voor de vak-
ken van de opleidingen che-
mie en biochemie. Deze Top  
SECRET is gratis voor leden! 
De examenvragen van de 
Top SECRET zijn een zeer 
goede indicatie voor de  
examenvragen die effec-
tief worden  gesteld. Let op!  
gebruik de Top SECRET als mo-
del voor hoe de vragen gesteld 
worden. Leer dus niet enkel de 
Top SECRET vragen. 

Het up-to-date houden 
van de Top SECRET wordt  
ieder jaar gedaan door de  
mentoren. Dit jaar zal deze 
taak volbracht worden door 
Line De vocht (bioche-
mie) en Wouter Ipermans  
(chemie). 

Zij kunnen dit uiteraard  
enkel doen met jullie hulp. 

Doe hen het plezier om 
na het examen even een  
minuutje te nemen om de 
vragen die je je nog herinnert 
naar hen door te sturen. Het is 
slechts een kleine moeite. 

vragen, klachten of  
opmerkingen over de Top SE-
CRET kan je altijd kwijt bij 

Wouter en Line.

Top Secret
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ABC van de student
A 

Academisch kwartier  
Regel die zegt dat 

studenten de aula mogen 
verlaten wanneer de prof 
na 15 minuten nog steeds 

niet aanwezig is. (niet 
elke prof vindt dit een 
geldige regel, jammer 

genoeg)

Ad fundum 
 Een pint in één teug 

leegdrinken. Latijn voor 
‘tot op de bodem’. 

Ad valvas 
prikborden waarop 
mededelingen voor 

studenten hangen. Je 
vind ze in de T-hal van 

campus groenenborger. 
Wederom vanuit het 
latijn: ‘aan de muur’. 

Aftap 
Aan het einde van een 
TD wordt de overschat 
aan cocktails, schotjes 
enzovoort op de toog 

gelegd 

Ancien 
gedoopte 

oudejaarsstudent

Aula 

Zaal waar de colleges/
lessen of lezingen 

plaatsvinden 

B 
Bier 

Drank gemaakt door 
de goden toen zij dorst 
hadden. Als geschenk 

gegeven aan de mensen. 
Zodoende moeten 

de mensen dit als een 
geschenk beschouwen 
en respectvol drinken. 
Behandel elk geschenk 

met respect en dit 
geschenk nog eens extra. 

plezier gegarandeerd 

Bissen 
Het jaar (of slechts enkele 
vakken) overdoen; blijven 

plakken / zitten.  
oorzaak van bissen: 

het jaar was zo plezant 
dat men nog lang geen 
afscheid wilt nemen van 
deze zalige tijd en er een 
jaartje langer over willen 

doen. 

Brossen 
De les niet bijwonen. 

Buis 
Een studentencafé in 

Berchem. Het is ook 
een voorwerp. Andere 

variaties van het woord 
komen zelden tot nooit 
voor op de universiteit.

C 
Campus 

Het terrein en de 
gebouwen van de 

universiteit. De uA heeft 
er 9 in totaal,  

de Stadscampus, 
Middelheim (CMI), 

groenenborger (CgB) en 
Drie Eiken (CDE) zijn de 
voornaamsten voor de 

wilrijkse student

Cantus 
Traditionele 

avondactiviteit waarbij 
studenten drinken en 

liederen zingen;  
’hoogmis van de student’ 

Centurion 
Activiteit waarbij er 
om de minuut een 
shotglas bier wordt 

leeggedronken.  
Wie dit 100 minuten 

volhoudt, bekomt de titel 
van ’centurion’.

Codex 
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liedjes bevat. uitgegeven 
door K.D.A. zelf. Beiden 
zijn verkrijgbaar bij de 

cantor.

Commilitones 
De leden van de corona. 
(enkelvoud: ‘Commilito’) 

D 
Decaan 

De voorzitter van een 
universitaire faculteit

Doctor 
geleerde leraar, iemand 
die in het bezit is van de 

hoogste academische 
graad. 

Doctorandus 
Hij/zij die nog doctor 

moet worden, academici 
die aan een doctoraat 

schrijven. 

Doop 
Traditionele, 

legendarische en 
onvergetelijke activiteit 

waarbij je een echte 
student wordt na het 

ondergaan van een reeks 
beproevingen. perfecte 
gelegenheid om nieuwe 

vriendjes te maken. 

Doopfrak 
Labojas of doktersjas 

waarop andere 
gedoopten hun 

commentaar kunnen 

schrijven. Een doopfrak 
wordt doorgaans 
gedragen tijdens 

cantussen of andere 
activiteiten en wordt 

nooit gewassen 

F
Faculteit 

Afdeling van de 
universiteit of hogeschool 

Feut 
ongedoopte schacht

g
galabal 

Een geklede dansavond. 
Traditioneel komen 

vrouwen in galakleed en 
mannen in smoking. 

H 
Den Hagar 

gewelfde, stenen 
zaal met uitgebreide 

geschiedenis dat al meer 
dan 20 jaar onderdak 
biedt aan ontelbare  

cantussen.

Home 
Studentenhuis vlak bij 

een campus dat aan 
voordelig prijs te huur is.

I
Interfac 

Sportcompetitie waarbij 
verschillende clubs het 

tegen elkaar opnemen in 
verschillende disciplines 

en dit gedurende het 
hele academiejaar. 

K
Kneukeltje 

Studentikoos applaus, 
gegeven door met de 

kneukels op tafel te 
tokkelen 

Konijnenpijp 
(Kp) Feestzaal in Fort 

Iv gelegen tussen zaal 
Spoed en Den Hagar. 
Binnen haar muren 

vinden weekelijks de 
beste TD's van Wilrijk en 

omstreken plaats.

Kroegentocht 
Activiteit waarbij men 

een aantal verschillende 
cafes afgaat op dezelfde 

avond

 

M
Muilen 

Tongzoenen 

Mythomaan 
Iemand met de ziekelijke 
neiging om verhaaltjes 
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p
por 

vrouwelijke schacht 

pro-senior 
Eretitel van ex-praeses. 

Krijgt als dank voor zijn/
haar toewijding aan de 
club enkele privileges. 

prosit 
Toedrinking, toast tijdens 
een cantus. Men doet een 
prosit op iets of iemand. 

 

R 
Rector 

Hoofd van de universiteit

 

S 
Schaamfundum 

Wanneer een 
praesidiumlid en 

een schacht/por een 
koppeltje vormen, moet 

dat praesidiumlid een 
glas bier met diens 

eigen schaamhaar erin 
leegdrinken. 

Schacht 
gedoopt, maar nog niet 

ontgroende student, 
meestal eerstejaars. 

Schachtenconvent 
oefencantus om de 

schachten en porren 
vertrouwd te laten 

worden met het concept 
‘cantus’ 

Schachtenkoning(in) 
Schacht en por met 

speciale privileges. De 
titel kan verdiend worden 
op de verkiezingscantus. 

Schachtenpap 
gratis voedsel dat 

schachten en porren 
krijgen tijdens hun doop. 

Semesterverlof 
De week vakantie na de 

examens van januari.  

STARZ

Stamcafé van KDA

 

T
TD 

‘Thé dansant’; 
studentenfuif. oorsprong 

van vele mooie 
liefdesverhalen

Tempus 
pauze tijdens een cantus. 

Top secret 
Bevat examenvragen van 
de vorige jaren voor (bio) 

chemie. 

Tweede zit 
Herexamens. Komt voor 

bij studenten die zich 
(te) goed geamuseerd 

hebben tijdens het jaar. 

u
ut vivat,crescat et floreat 

Credo waarmee de 
praeses ondertekent. 

Latijn: ‘opdat het moge 
leven, groeien en bloeien’. 

Z
Zwanenzang 

plechtige ceremonie 
tijdens cantus op 
het einde van het 

academiejaar waarbij 
afscheid wordt genomen 

van de laatstejaars. 
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CURSUSDIENST
Lokaal U.027 gebouw U (CGB) 
en online via www.cursusdienst.be 
verkoop van cursussen, boeken en  

studiemateriaal worden vanaf nu geregeld door 

universitas. 

 
Lokaal 0.15 gebouw O (CDE) 
niet online
Open op alle werkdagen van  
9u00 tot 11u30 en van 12u00 tot 14u00
op de cursusdienst vind je al wat een  
voorbeeldige student nodig heeft. van  
cursussen en boeken tot labojassen, pSE's en aller-
hande overprijsde uA merchandise. 

Hier is een kleine tip. 

Maak nuttig gebruik van de eerste  
inhoudsloze kennismakingslessen. Wees 
niet vies om er eentje op te offeren om 
naar de cursusdienst te sluipen en alle  
nodig syllabussen en eventue-
le boeken aan te kopen. Hoe sneller je je  
cursussen hebt, hoe sneller je écht aan de 
slag kan. om nog maar te zwijgen over het  
voldoenend gevoel bij het zien van 
een eeuwig lijkende wachtrij tijdens de  
kostbare pauze's of na een vermoeiende dag, we-
tende dat jouw studiegerief al mooi klaar ligt op je 
kot.

Wat? Waar?

KOPIEERPUN-
TEN
om gebruik te kunnen 
maken van de kopieeappa-
raten, heb je een kopieer-
kaart nodig.

Deze zijn verkrijgbaar: 

• Cursusdienst CgB

• Cursusdienst kelder van 
CDE

• Automaten in  
leeszalen van CDE

• Bibliotheek balie CMI, 
gebouw g

prijs:

• € 5 = 135 kopies

• € 10 = 300 kopies

• € 20 = 625 kopies

Kopieerpunten:

• CgB: leeszalen en naast 
WC gebouw T

• CDE: leeszalen en res-
taurant
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STUDIE- 
LANDSCHAPPEN
'Bibliotheek'
Lokaal U.S.212 en U.S.213 (CGB) 
R.154 e n R.156 (CDE)
Open op alle werkdagen van 8u30 tot 
19u00 en zaterdag van 8u00 tot 12u30 
(Tijdens examenperiode gelden andere 
uren)

op de bibliotheken van de uA heb je de moge-
lijkheid om gratis boeken en wetenschappelijke 
tijdschriften uit te lenen. Meer info hierover op de 
site van de uA.

Er kan gratis gebruik gemaakt worden van de 
computers, alsook de microscopen op CDE. 

Het is de ideale plaats om te studeren of een 
groepswerk te maken.

BASIC FIT
Middelheimlaan 1 
2020 ANTWERPEN
Sporthal met cafetaria, ideale plek om  
goedkoop te gaan fitnessen (€25 per maand als 
student).

CAFÉ  
WAPPER
Jules Moretuslei 
269 
2610 WILRIJK
Alle dagen open 
van 's morgens 
vroeg tot dat ge 
niet meer kunt

KP + 
HAGAR
Fort VI 1 
2020 ANTWERPEN
Iedere lesdag 
feest.  
Like de  
facebook-pagina  
van de Kp om op 
de hoogte  
gehouden te wor-
den.
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Wist-je-datjes
Wist je dat...
“Waar komen die brokken toch vandaan?” - dixit 
Shiny

Stef drie poepgaatjes heeft. 

“Wat is het molecuulpornataaldiagram van ozon?” - 
dixit Christine

op 2 mei normaal gezien het Wilrijks Bierfestival 
doorging?
... dat de organisatoren dan maar een degustatie in 
hun kot hebben gehouden? 

Als je een gat in een net maakt, zitten er minder 
gaten in. 

“okay, ik wil wat dikker” - dixit Aileen 

“Als bij Dash chemie nie meer ga dan wordt ie 
kapper” - dixit Charlotte 

“Allo allo, das hier met de nico” - dixit nico
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nico 3 zevensprongen doet op de eerstvolgende 
cantus 

“Ik heb rijst, heel veel rijst... maar rijst is wel lekker” - 
dixit nico

“Ik ben een pastoor in Amerika” - dixit Shiny

Als nico een duvel opent, wordt iedereen nat

“Duvel en wijn... interessant” - dixit Aileen

“Wijze raad, ik fix” - dixit nico

Het dringend tijd is voor een nieuwe verse lading 
wist- je- datjes (check de link op de Facebook 
pagina!!) 

oplossing raadsel: 

Thijs pieter Cedric Aileen

Filmavond vuurkorf Wapper Karaoke
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wv

C
L

u
B

L
IE

D
 K

.D
.A

.
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



wv


