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Dixit.

Christine Vantomme
  Scriptor 2019-2020

Scriptor Dixit
Hallo lezer!

Ontkurk de champagne want K.D.A. viert haar 55ste 
verjaardag!! Dat betekent dat jij en ik ons goed gaan 
amuseren op de galacantus, de Schuld van K.D.A. TD en 
het WBF (naast de jaarlijkse rompeslomp van hoorcolleges, 
labo’s, examens,…*bjeurk*). 

Leer ons kennen in de praesidiumvoorstelling, lach jezelf 
een kriek met de fratskes en neem voor het eerst de rotatie 
van een molecule waar! Aan het twijfelen om je te laten 
dopen? Ga dan naar pagina 48! 
Voor de eerstejaars is dit boekje 
de voorbereiding bij uitstek voor 
het epische studentenleven dat je 
te wachten staat. Alles wat je moet 
weten staat hierin! 

Ik durf er vergif op in te nemen dat dit 
een jaar wordt om niet te vergeten. 

En vergeten jullie zeker geen wist-
je-datjes achter te laten! (link op de 
Facebook pagina).



pRaeses dIxIT

4 heT sCheITReChTeRTJe

Praeses Dixit
Beste K.D.A. leden, sympathisanten, 
eerstejaars,
Welkom allemaal op ’t Unief.
In naam van de Kring Der Alchemisten 
verwelkom ik jullie in de wondere wereld 
van het studentenleven. TD’s en cantussen 
zijn slechts enkele begrippen die weldra 
tot jullie vernieuwde vocabulaire zullen 
horen.  En wij, de K.D.A., leren jullie dit en 

nog veel anders maar 
al te graag aan. 
K.D.A. is de 
studentenvereniging 
voor de studenten 
Chemie  en  Biochemie. 
Dit wil zeggen dat wij 
niet alleen bangelijke 
feestjes organiseren, 
maar ons ook 
ontfermen over meer 
studie gerelateerde 
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zaken als lezingen, meetings met bedrijven 
en een tweedehandsboekenverkoop. Maar 
in eerste plaats, kan je terecht bij ons voor 
een flinke portie amusement, memorabele 
activiteiten en blijvende vriendschappen. 
Achter, naast en rond mij staat een  
enthousiast praesidium te springen om dit 
jaar het beste van zichzelf te geven. Spreek 
ze gerust aan of blader wat verder in dit 
boekje en leer ze meteen kennen door de 
ogen van hun mede-praesidiumleden. 
Dan rest er mij niets anders dan jullie door 
te verwijzen naar onze kalender, zodat 
jullie meteen weten waar en wanneer hét 
te doen is. Tot dan!

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

Anke Claessens
  Praeses K.D.A. 2019-2020
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Habemus praesem!
Spauwkes, black-outs, random dutjes, vals gezang,... Het was een 
stevige overdracht voor Anke Claessens, maar ze heeft hem heelhuids 
doorstaan. Exclusieve beelden van de overdracht zelf vind je hier!

Habemus praesem! Wij hebben een praeses!

Anke knielt voor de officiele overdracht

Door het geboortekanaal
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Zéér enthousiaste felicitaties 
van prosenior Stephan

Anke neemt meteen het 

heft in handen. Jouw beurt 

om te luisteren Stephan!
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Kalender
Week 1   23/09

• 23/09    Openingsdag

• 24/09    Wapper Kickoff 
     Openings TD

• 26/09    StuDay 

Week 2  30/09

• 01/10    Schachtenvoorstellingsshow

Week 3  07/10 

• 08/10    Schuld van K.D.A. TD

Week 4  14/10 

• 14/10    Drill + Schachtenconvent

Week 5  21/10 

• 21/10    D%p

• 25/10    Galacantus
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Voorstelling praesidium
2019-2020

K.D.A.

Praeses
Anke Claessens

Vice-praeses
Kilian Jennes

Vice-praeses
Xenia Fastré

Cantor
Thomas van den Bussche

Zedenmeester
Nicolas Callens

Schachtentemmer
Tom De Caluwé

Bussiness Relations
Stephan van Roey

Ab Actis & PR
Charlotte Lubbers

Sport
Valerie Theuns

Sport
Cedric Wijnants

Feest
Féline De Meester

PR
Quinten Devos

Mentor Biochemie
Line  De Vocht

Mentor Chemie & 
Scriptor

Christine Vantomme

Praegustator
Stef Stollenwerk

Jurgen
Jurgen Van Den Heuvel

Quaestor
Wouter Ipermans

Ere-quastor
Tim Vandervaeren



vooRsTellIng pRaesIdIum

10 heT sCheITReChTeRTJe

K.D.A. CArrière

2016 - 2017 
Gedoopt

2017 - 2018 
Scriptor

2018 - 2019 
Vice-Praeses

2019 - 2020

Praeses

Anke

Ik weet meer over Anke Claessens 
dan jullie. Dat staat vast. Ik deel er 

al meer dan 2 jaar een significante 
portie van mijn leven mee. 

Wat ze privé allemaal uitspookt zijn 
jullie zaken niet, daar ga ik hier dan 
ook niet verder over uitweiden. Wat 
ze daarentegen al voor K.D.A. heeft 
betekend, daar dient deze rubriek 
voor. Zodoende; Anke werd gedoopt 
bij K.D.A. in het jaar onzes Heren 2016. 
Er groeide toen bij haar een sterke 
affectie voor een zekere scriptor. En 
bij die scriptor groeide er iets anders 
terug. 

Ze werd ontgroend magna cum 
laude aan het einde van een jaar vol 
plezier, samenhorigheid en vooral 
vriendschap. Haar K.D.A.-carrière 
omvatte de functies van Scriptor en 
Vice-Praeses. Ze slaagde er tot nog 
toe in om die posten voorbeeldig in te 
vullen. 
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Niets doet mij twijfelen dat die trend zich zal voor zetten in 
het summum van het georganiseerd studentenleven, het 
Praesesschap. Evident gaat ze van het Lustrumjaar 2019-
2020 een buitengewoon memorabel jaar maken.

Aan zij die nog geen kennis met haar hebben mogen maken 
(vooral 2019-2020 schachten en porren neem ik aan, want 
amai, het is nogal een sociaal duizendpootje). Het Eiland 
leert ons: Achter het papier zit een vriend en Anke leert 
ons: achter de schijnbaar strenge gedreven façade van 
een weelderige gelaatsuitdrukking zit een van de meest 
joviale, amicale en welmenende mensen die rondlopen 
op deze aardkloot. Doe er gerust eens een babbeltje mee, 
maar niets méér dan dat want je staat dan waarschijnlijk 
al in mijn gezichtsveld. So watch it.

Dixit, Stephan
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K.D.A. CArrière

2016 - 2017 

Gedoopt

2018 - 2019 

Scriptor 

Mentor Chemie

2019 - 2020 

Vice-praeses

Xenia

Owla powla, ik mag bij deze onze 
enige echte smurf Xeniagemenia 

voorstellen! Wat een topgriet! 
Wat moet je allemaal over haar weten? 
Best veel! Naast het feit dat ze een 
prachtige chemie studente is (uiterlijk 
en slimheid on point), heeft ze ook 
een geweldige persoonlijkheid. Als 
je ze eens tegenkomt op een td of 
cantus moet je maar eens met haar 
een danske placeren (want dansen is 
precies wel een specialiteit van haar) 
of een liedje zingen. Dan ga je direct 
een prachtavond tegemoet. Ik kijk al 
uit naar al de activiteiten die we samen 
gaan doen!
Naast al deze eigenschappen heeft ze 
ook een hart van goud. Als ze ziet dat 
je een mindere dag hebt komt ze je 
tegemoet met knuffels (en als je geluk 
hebt ook met bier). Je kan ze ook altijd 
blij maken met van die lekkere doritos 
van’t kruidvat. 
Ze zal dit jaar de functie van vice-
praeses op zich nemen samen met mij. 
Ik kijk al enorm hard uit naar dit jaar 
met jou! Om samen als een topteam 
vollen bak te gaan voor de club en de 
pintjes. We gaan er een topjaar van 
maken, dat heb ik al wel door. Wilrijk 
kan maar beter goed oppassen met 
een duo zoals ons, hoho. 
Dixit, Kilian
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K.D.A. CArrière

2018 - 2019 

Schachtenkoning

2019 - 2020 

Vice-Praeses

Kilian

Hallo allemaal, ik heb vandaag de 
eer om de legendarische Kilian 

voor te stellen.
Deze schachtenkoning gaat volgend 
jaar samen met Xenia de rol van vice-
praeses op zich nemen. Een pre voor 
een TD is bij Kilian altijd welkom. Bijna 
al de berichten op messenger (zo’n 
60% van de berichten) gaat erover 
of we naar TD gaan (het antwoord 
is 100% van de tijd ja). Op TD’s is hij 
meestal niet al te nuchter, maar zelfs 
in een zatte kan hij notities bijhouden; 
wat zeker handig is, zodat als er iets 
interessants gebeurd het zeker in de 
wist-je-datjes terug te vinden valt. 
Als vice-praeses zal deze skill hem vast 
te pas komen. Op K.D.A. activiteiten 
was Kilian dan ook vaak mijn partner 
in crime (al hield dat vooral veels te 
veel te drinken op TD en cantussen). 
Na al dat feesten gedaan is, kan 
Kilian ook serieus zijn met zijn studie, 
als die stomme professoren en 
doctoraat studenten niet in de weg 
van zijn bachelorproef zitten. Maar in 
het praesidium zitten die vervelende 
mensen niet, dus we hoeven ons er 
geen zorgen om te maken of Kilian 
zijn taak als vice goed gaat uitvoeren. 
Dixit, Charlotte
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Wouter
Wouter Ipermans, de nieuwe quaestor 

van KDA – een nieuwkomer in het 
praesidium, maar desondanks iemand 
met vele positieve kantjes en zeker een 
aanwinst voor de club. 
Met zijn ad-record van 2.03 seconden 
(!!!) doet hij zeker niet onder voor de iets 
meer ervaren leden. Ondanks zijn liefde 
voor bier (Cara is in zijn ogen heilig), is hij 
toch nog een verantwoordelijke jongen – 
hij is nl. ook scoutsleider bij scouts Valaar 
in Wilrijk.
Verder houdt Wouter van flauwe grapjes, 
zwemmen, muurklimmen, en flexen met 
zijn voorlopige rijbewijs (hij was wel ooit 
de lichten van zijn waggie vergeten uit 
te doen, waardoor zijn batterij plat was 
en hij dus nog eens moest wachten op 
hulp – dus misschien is dat ego niet altijd 
terecht). 
Wouter staat ook achter op zijn 
superhelden films - dus als iemand heel 
veel zin heeft om Endgame te spoilen, 
dan is hij daar de juiste persoon voor. Nog 
een paar heel random weetjes: hij heeft 
schoenmaat 45, een oude blauwe Opel 
die eigenlijk van zijn mama is, hij is geen 
fan van honden en katten (die allergieën 
toch) maar wilt later wel een slang en 
heeft in zijn eerste bachelor nog nooit een 
les gemist.
Wouter is een energieke gast die zeker 
en vast klaar is om zijn nieuwe quaestor 
verantwoordelijkheden op zich te nemen.
Dixit, Valerie

K.D.A. CArrière

2018 - 2019 
Gedoopt

2019 - 2020 
Quaestor
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Tim
Deze Boechoutse roodharige kathedraal 

is een merkwaardig figuur hier in Wilrijk. 
Met zijn grote gestalte, rosse lokken en zijn 
sonore stem kan je er haast niet naast kijken 
of horen.
De functie van ere- quastor heeft hij zeker niet 
gestolen, op gebied van financiën is deze man 
gewoonweg een Baas. Voor openstaande 
kosten zorgt deze geldwolf dat ze telkens op 
tijd en tot op de laatste cent worden betaald. 
Daarnaast durft hij ook wel eens te profiteren 
van de vergetelheid van andere clubs, met 
andere woorden hij durft mensen wel eens in 
‘t zak zetten. 
Vanzelfsprekend is het altijd plezant om enkele 
biertjes te ledigen met deze mens, maar 
geef hem niet te veel drank, want dan kan 
den Timmie soms een beetje te emotioneel 
worden of zelfs een klein spauwke leggen op 
mensen die onder hem slapen (vraag maar 
aan den Dash en Lise Bleys).
Als je onzen Tim ooit ergens ziet rondlopen 
in een KDA- trui met daarbij een jogging en 
een mottig cubanisto- petje, wees dan maar 
zeker dat deze boy onderweg is naar een 
praesidium- of ledenweekend. Deze outfit 
wordt voor de komende drie dagen dan 
ook niet gewijzigd en we kunnen ook niet 
garanderen dat de joggingbroek droog zal 
blijven. 
Voor de rest kan ik uit ervaring spreken dat 
je je altijd zal amuseren met den Timmie, 
nuchter of zat, dat maakt geen verschil. Om 
deze redenen en leuke anekdotes vind ik 
het dan ook een hele eer om deel te mogen 
uitmaken van het Tim-Tom complex.
Dixit, Tom

K.D.A. CArrière

2015 - 2016 
Schachtenkoning

2016 - 2017 
Sport

2017 - 2018 
Quaestor

2018 - 2019 
Quaestor

2019 - 2020 
Ere-Quaestor
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K.D.A. CArrière

2016 - 2017 
Gedoopt

2017 - 2018 
Sport

2018 - 2019 
Zedenmeester 

Schachtentemmer

2019 - 2020 
Cantor

Thomas

Commilitones, nieuwsgierigen,
Ik heb het genoegen, nee de eer 

zelfs, u voor te stellen aan Thomas, 
oftewel Dash. Met plezier kan ik u 
zeggen dat ik deze fijne jongeman 
reeds enkele jaren ken, meer precies 
sinds een welbepaalde skireis. Na 
een cantus op de K.D.A ouwzakken 
kamer op deze skireis had niemand 
nog zin om te gaan feesten, buiten 
ondergetekende en Dash, die 
toen nog gewoon een schacht 
was en Thomas heette. Een avond 
gevuld met sneeuw, cantusgezang 
en Franse pils later was ik ervan 
overtuigd dat hij een van mijn 
beste vrienden zou worden. En zo 
geschiedde. 
Dash is een man met vele facetten, 
maar twee woorden vatten hem toch 
al redelijk goed samen. Het eerste 
woord is bier. Is het een Duveltje in 
de Wapper of een obscuur zwaar 
biertje waarvan niemand de naam 
kent, zolang het fris is en hop bevat 
heb ik Dash het zelden weten afslaan. 
Zijn uitgebreide bier app (meer 
dan 400 bieren!) is testament aan 
zijn liefde voor deze godendrank. 
Cantus is het tweede woord. Menig 
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avond kan je deze cantusverslaafde zot terugvinden 
in den Hagar of het Biokot, soms zelfs in beiden, zich 
lavend aan deze fantastische studentikoze gezangen 
en het goudgele gerstennat. Het is dan ook geen 
wonder dat hij samen met Anke plaats zal nemen aan 
de voortafel gedurende het komende academiejaar.
Uiteraard zijn deze twee woorden niet genoeg om zo 
een persoon samen te vatten. Dash staat altijd klaar 
met advies en een goeie babbel indien dit nodig is en 
heeft naast de cantussen ook tal van andere geweldige 
verhalen op zijn palmares staan, de muur van de 
sportschool kan dit bevestigen. Rest me enkel nog te 
zeggen dat dit pracht specimen op het moment van 
schrijven nog single is, dus dames waag uw kans*! 

Dixit, Stef
*(heren ook maar enkel in het Biokot en na nachtspelen)
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K.D.A. CArrière

2017 - 2018 
Gedoopt

2018 - 2019 
Sport

2019 - 2020

Zedenmeester

Nico

En dan presenteer ik nu vol trots onze 
enige echte Zedenmeester Nicolas 

Callens (ofwel Nico voor de vrienden). 
Laat ik maar meteen met de deur in 
huis vallen en u melden dat deze 
jongeheer denkt dat hij de nieuwe 
Harry Potter is. Nee maar efkes serieus, 
ik wist niet dat zwerkbal een sport was 
tot deze lange janus plots lid werd van 
de ‘Antwerp Quidditch Club’. Als kind 
had hij waarschijnlijk  al de droom 
om met een bezem tussen zijn benen 
rond te lopen. Want laten we eerlijk 
zijn, wie droomt daar nu niet van? Zijn 
zwerkbalkunsten heb ik helaas nog 
niet kunnen bewonderen, maar ik 
kan u wel al melden dat Nico over een 
stevig staaltje toverkracht beschikt.  
De enige echte toverspreuk die elke 
cantusser een hartaanval doet krijgen 
waardoor ze in de zetels van de Hagar 
belanden, de “avadakezevensprong”, 
heeft hij op zijn palmares staan. 
Zoals je wel kunt zien is de creativeit 
van Nico zeer hoogstaand. Keer op keer 
tovert hij weer één of ander geniaal/
maf/vaag/krankzinnig (schrappen wat 
niet past) idee uit zijn hoed. Niet alleen 
zijn ideeën, maar ook zijn uitspraken 
kunnen vaak de wenkbrauwen doen 
fronsen. Geen enkel gesprek met 
Nico zal teleurstellen. Dat kan ik u 
verzekeren!
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Verder is het ook geweten dat Nico als geen ander een 
vuurtje kan stoken. Blijf zeker op een geruim grote afstand 
toekijken wanneer hij de pyromaan uithangt. Vlammen 
die hoger komen dan hemzelf zijn zeker geen verassing 
meer #Praesidiumweekend. Gelukkig is hij ook lid van de 
zeescouts en weet hij om dat innerlijke pyromaantje toch 
een beetje te  onderdrukken. 
Nico en Tom, Tom en Nico. Een duo van ongezien formaat 
die een nieuwe lading aan schachtjes onder hun hoede 
gaan nemen. Ik kijk alvast uit naar de vele fratsen dat deze 
2 pipo’s gaan uithalen. 
Al bij al krijgt Nico toch nog een welverdiende 9/10 voor 
de bijdrage aan de sfeer en gezelligheid in het K.D.A. 
praesidium.
Dixit, Tim

PS: Hij is blond, single and ready to mingle.
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K.D.A. CArrière

2016 - 2017 
Schachtenkoning

2018 - 2019 
Feest

2019 - 2020

Schachtentemmer

Tom

Commilitones, Chillrijkers en 
eenieder die geïnteresseerd is in 

dit opmerkelijke figuur. 
Ik heb de eer om niemand minder 
dan mijn opvolger aan u voor te 
stellen, de schachtentemmer van 
ons lustrum jaar: il Signore Tom Di 
Caluigi.
Mijn relatie met deze naar eigen 
zeggen Italiaan is ontstaan in de 
tijd dat er nog géén 2000 kinders 
te bespeuren waren in ons geliefde 
Fort VI, toen we beide de wijze 
beslissing maakten om ons te laten 
dopen bij K.D.A. Drie jaar vol katers, 
zatte herinneringen, schaamfunda 
en de meest waanzinnige uitspraken 
vlogen sneller voorbij dan de laatste 
strofe van Auf de Schwäbsche 
Eisenbahne en ik ben blij dat ik 
Tom intussen tot een van m’n beste 
vrienden mag rekenen.
Tom zal nooit nee zeggen tegen 
eender welke vorm van alcohol 
consumeren en een goeie boitsessie, 
ne keer stevig vegen in de KP is dan 
ook, naast volleybal, een van z’n 
favoriete hobby’s. De tweede tempus 
halen tijdens cantus staat helaas nog 
steeds op zijn bucketlist, hopelijk lukt 
hem dit als temmer wél.
Hij is geliefd bij (bijna) iedereen die 
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hem kent, heeft een gouden hart (waarschijnlijk door al 
dat blondschuimend bier) en is naast een perfecte drink-/
zwijn-/cantus-/TD-buddy ook een vriend waar je zeker kan 
op rekenen.

In zijn vrije tijd is hij een geboren vrouwversierder al laat 
hij daar af en toe een steek vallen. Zo herinner ik me nog 
een vage avond ergens in Frankrijk waar Tom, weliswaar 
na menig pintjes verzet te hebben, midden in de nacht op 
straat een random meisje begon uit te schelden om tot op 
heden onbekende redenen. Sindsdien is “uiteindelijk hé, 
zijn het allemaal kechen!” één van z’n favoriete uitspraken.
Naast zuipen, grappen en grollen gaat Tom, zoals elke 
voorbeeldige student het betaamt, af en toe ook eens 
naar de les. Deze knappe kop studeert chemie en zal dan 
ook uit volle borst biochemie is eih meebrullen op cantus.
Traditie-gewijs beëindig ik deze ode met een niet 
onbelangrijke vraag voor de vrouwelijke populatie: is 
Tom single!? Op het moment van schrijven wel, voor een 
actuele update van zijn relatiestatus kan je best zelf eens 
langs Tom gaan.
Tom jongen, laat ons gauw nog een Duveltje gaan drinken 
en klinken op de volgende drie jaar!
Dixit, Thomas
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K.D.A. CArrière

2015 - 2016 
Gedoopt

2016 - 2017 
Scriptor

2017 - 2018 
Vice-Praeses

2018 - 2019 
Praeses

2019 - 2020 
Business 
Relations

Stephan
Beste Lezers,

Ik heb de eer en het genoegen gekregen 
om Stephan aan jullie voor te stellen. Ik ken 
meneer Stephan Van Roey nu al ettelijke 
jaren. Van één de weinige schachtjes die de 
ontgroening van dat jaar hebben gehaald, 
naar de scriptor die het design van het 
Scheitrechtertje heeft omgegooid naar het 
meesterwerkje dat het nu elke maand is, tot 
zelfs bekleder van de hoogste functie in het 
studentenleven: K.D.A. Praeses 2018-2019!! 
Gedurende zijn jaar van heerschappij heeft 
Stephan zich uit de naad gewerkt om er een 
prachtig en memorabel jaar van te maken.
Aangezien ik geen enkele K.D.A.’er kan vinden 
die deze stelling zal weerleggen kan ik zeggen 
dat dit zeker goed gelukt is. Met zijn zin voor 
innovatie en zakelijke aanpak zal Stephan de 
club blijven ondersteunen en vooruitduwen 
als Bussiness Relations (afgekort B.R., daar 
hoort nog een “ie” tussen en dan heb je een 
lekker drankje). Ik ben er los van overtuigd 
dat hij dat goed zal doen, zolang hij een half 
uur vroeger vertrekt dan voorspeld want 
op tijd komen is niet altijd zijn sterkste kant 
geweest (winkwink). Buiten de “werkvloer” 
is Stephan een heel vlotte en aangename 
kerel waarmee je gemakkelijk een paar uur 
aan de praat blijft met voldoende (al dan niet 
politiek correcte) kwinkslagen en mopjes als 
afwisseling.
Pak uzelf er een pintje bij en leer deze mens 
gauw sneller kennen! Verschiet er niet van 
als hij zelf een flesje sterkedrank erbij neemt, 
dat kan al eens gebeuren maar dan ligt hij 2u 
later wel KO.
Dixit, Jurgen
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K.D.A. CArrière

2018 - 2019 
Gedoopt

2019 - 2020 
Ab Actis

PR

Charlotte
Ik heb de eer gekregen om de 

Nederlandse van de bende voor te 
stellen. 
Hoewel ze hier in Wilrijk intussen al 
goed is ingeburgerd, houdt Charlotte 
haar Nederlandse trots hoog. Zo deed 
ze bijvoorbeeld een worp naar de titel 
van schachtenkoningin door haar 
geliefde Heineken uit een klomp kaas 
te drinken. 
Mijn zoektocht naar pittige anekdotes 
over deze meid leverde helaas niet 
veel op. Wel heb ik niets anders dan lof 
over haar te horen gekregen. Iedereen 
bewondert haar enthousiasme en 
doorzettingsvermogen. De meeste 
studenten hebben hun buik vol na het 
doorstaan van één doop. Zij trotseerde 
er dit jaar zelfs twee (én dat met 
gebroken neus). Haar ‘doopliefde’ is 
zelfs zo groot dat ze zich volgend jaar 
nog eens met veel plezier tot schacht 
laat dopen. 
Charlotte is dan ook een bezige bij. 
Alleen op kot vertoeven is niet echt aan 
haar besteed. Ze is erg vlot in omgang 
en houdt van feesten, dansen … 
Daarbovenop weet zij haar studie ook 
nog tot een goed einde te brengen. 
Ik twijfel er dus niet aan dat zij haar 
dubbele functie als Ab-Actis/P.R. 
uitstekend zal uitvoeren. 
Dixit, Line
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Valerie

K.D.A. CArrière

2018 - 2019 
Gedoopt

2019 - 2020 
Sport

Als er iets is waar we al vol vertrouwen 
in mogen hebben, dan is het wel dat 

het qua sport een topjaar wordt bij KDA 
en dat hebben we te danken aan niemand 
minder dan Valerie, studente chemie en 
nieuwste sport in het praesidium. 
Valerie is een one of a kind topgriet 
met een enorme passie voor sport. 
Daarom ook dat de functie sport 
haar op het lijf geschreven staat. Ze 
beoefent voornamelijk volleybal in een 
volleybalclub maar is steeds bereid om 
aan elke sport mee te doen. Afgelopen 
jaar is er niemand zo vaak komen opdagen 
op een sportevenement als Valerie. En 
dit telkens met volle goesting. Bovendien 
ging ze niet alleen naar de evenementen, 
ze moedigt telkens de anderen aan om 
mee te komen en ook te sporten. 
Al dat gesport belemmert Valerie er echter 
niet van om zich goe te kunnen amuseren 
in het Chillrijkse studentenleven. Je zult 
haar dan ook zeker nog wel op een cantus 
of een TD tegenkomen en met haar 
enthousiame en hilarische opmerkingen 
is amuseren gegarandeerd! 
Ten slotte is Valerie ook nog een heel 
goede studente en ik ben er van overtuigd 
dat ze van komend jaar zowel voor KDA 
als voor haar studies een topjaar zal 
maken.
Dixit, Quinten
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K.D.A. CArrière

2018 - 2019 
Gedoopt

2019 - 2020 
Sport

Cedric
Hallo beste lezer, dit is Cedric, een van 

die duzend nieuwe neo’s dit jaar, 
haha. 
De eerste keer dat ik hem tegenkwam 
was volgens mij in café de prof. Je kent 
hem meteen na een avondje feesten. 
Hij was dit jaar constant aanwezig op 
de intefacs en heeft zich helemaal in 
de ASL gesmeten om toch tot aan die 
kwartfinale te komen. Op de Go-kart 
race zorgde hij er mee voor dat we de 2e 
plaats bereikte, met zijn roepkreet om 
ons te enthousiasmeren. Hij zal samen 
met Valerie volgend jaar mijn taak als 
sport overnemen. 
Ik heb er alle geloof in dat ze het sporten 
in K.D.A. tot het hoogste niveau zullen 
draaien. Met zijn basket en voetbal 
achtergrond zal hij een geschikte coach 
zijn voor ons team. 
Naast zijn sportiviteit is hij dus ook een 
supertoffe kerel om mee te babbelen en 
te pintelieren. Als je eens op een karaoke 
komt en je wilt een goeie gast om mee te 
zingen, hij is je man. Dan zingt hij graag 
eender welk liedje met jou mee. 
Hij zal zonder twijfel de beste 
sportpraeses zijn die K.D.A zich kan 
wensen volgend jaar, samen met Valeie 
gaan die die andere clubs breken. K.D.A. 
zal met hen zoals dit jaar elke sport 
banen! 
Dixit, Nico
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Féline

Ik heb de eer gekregen ons Féline voor 
te stellen.

Féline is een super spontane, energieke 
en grappige griet. Ze is niet op haar 
mondje gevallen, want als er haar iets 
niet aanstaat zal het zeker geweten zijn. 
Praten is wel een van haar beste 
eigenschappen, dit hebben we vaak 
gemerkt tijdens de lessen organische, 
calculus, … Naast dit allemaal is het ook 
nog eens een echt feestbeest waar je een 
tof dansje mee kan placeren. De functie 
feest in het praesidium van K.D.A. is dus 
echt op haar lijf geschreven. 
Naast al dat lachen en onnozel doen 
kan ze ook serieus zijn. Voor een goed, 
serieus babbeltje of goed advies kan je 
ook altijd bij haar terecht. 
Féline probeert altijd alles van de 
positieve kant te bekijken. Dit heb ik 
ook gemerkt tijdens de doop, waar ze 
tijdens de voordoop liedjes begon te 
zingen om het voor iedereen toch wat 
aangenamer te maken. Of tijdens de 
ontgroeningscantus waar ze het een 
beetje had uitgehangen om het voor 
iedereen wat grappiger te maken. 
Het grappigste wat ik heb gezien van 
Féline is dat ze tijdens de cantus op 
de grond viel, maar daar weet ze 
waarschijnlijk zelf niets meer van.
Dixit, Lina

K.D.A. CArrière

2018 - 2019 
Gedoopt

2019 - 2020 
Feest
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Quinten

Het belangrijkste dat men over 
Quinten moet weten is dat hij een 

super chille gast is. 
Staat altijd paraat om helemaal los 
te gaan, voorbeeld: met Drie Eiken 
on Air heeft hij, zelfs ondanks het 
slechte weer dit jaar, meerdere keren 
op de springkastelen gezeten, de maf. 
Resultaat, een doorweekte Quinten 
maar hij gaf er echt niets om dat hij 
nat was. 
Hij heeft ook een fantastische 
muzieksmaak, echt van die goeie ouwe 
rock muziek enzo dus ik stel voor om 
zeker eens wat liedjes te vragen, je zal 
niet teleurgesteld worden. 
Hij speelt ook gitaar wat echt super 
gaaf is. Hij is helemaal niet bang om 
helemaal rete te gaan, want waarom 
zou je ook? 
Zijn tijd van adjes is redelijk 
impressionant, niet enkel gewone 
adjes maar ook Duvel adjes en indien 
je het niet moest weten, dat is echt 
heel bruut om te doen. Een keer dat 
we met K.D.A. in de Wapper aan het 
drinken waren, was Quinten (weer 
eens) een keer rete en toen wou ik 
een stukje met hem mee naar zijn huis 
fietsen om toch zeker te zijn dat hij 
niet in een beek zou belanden, al weet 
ik niet eens of er wel een beek op zijn 
weg ligt. Clue van de story, Quinten was 
ineens een 10-tal minuten verdwenen, 
nog steeds geen idee waar hij zat maar 
hij is thuis geraakt.
Dixit, Christophe

K.D.A. CArrière

2018 - 2019 
Gedoopt

2019 - 2020 
PR
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Line

Line wordt mijn collega mentor, door dik 
en dun, komend acedemiejaar. Ik doe dus 

niets liever dan u, beste lezer, te vertellen wie 
Line is en waarom zij een kei sterke mentor 
zal zijn.
Een van de mooiste eigenschappen van 
Line, en het allereerste wat mij opviel aan 
haar, is dat je op haar kunt rekenen. Officieel 
is ze nog niet eens onze mentor, maar ze 
stond meteen al te springen om vragen te 
verzamelen voor onze heilige bundel de “Top 
Secret”. Na een weekje zat ze in alle groepen 
van de bachelor en de master biochemie en 
had ze al documentjes gemaakt! Hier kun 
je duidelijk aan zien: “Moet er iets gedaan 
worden? Line fixt het!”. 
Naast dit zalige plichtsgevoel is Line ook nog 
intelligent. Ze studeert vlot aan een van de 
pittigste richtingen op UA en ziet het ook 
nog helemaal zitten om ons bij te springen in 
het praesidium. 100 keer bedankt daarvoor, 
Line.
Een grapje of juist een serieus gesprek, 
bij haar kun je over alles praten. Haar 
vriendelijke lach en eerlijke en open blik zorgt 
ervoor dat je je bij Line meteen op je gemak 
voelt. Ze zal dus zeker een grote hulp zijn 
voor onze arme zoekende eerstejaars en/of 
schachtjes. Het was heel gezellig om samen 
met Line een ijsje te eten na het ledenetentje 
en te praten over dat we er allebei dik zin in 
hebben volgend jaar.
Line, ik kijk er enorm naar uit je beter te leren 
kennen volgend jaar, en we gaan er echt iets 
memorabel van maken!!
Dixit, Christine

K.D.A. CArrière

2017 - 2018 
Gedoopt

2019 - 2020 
Mentor Biochemie
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Christine

Het is mij een eer en genoegen om jullie 
wat meer te vertellen over ons Christine. 

Christineke, een sociale? ‘t Zal nog niet zijn! 
Ik kende die nog maar twee seconden of ze 
had me al vast voor samen op de foto te gaan 
(al bleek dat achteraf gezien ne vrij mottige 
foto te zijn van mij). Pittige dame, dat is nog 
het minste dat je kan zeggen. Ze vertelde me 
dan ook doodleuk een week geleden wat ze 
van me vond toen ze me voor de eerste keer 
zag: “Ik vond u echt een aandachtswijf in het 
begin van het jaar maar dan had gij u laten 
dopen en toen steeg ge in mijn achting”. Fijn 
dat je gedacht over mij toch nog is veranderd 
doorheen het jaar, mag ook wel na een jaar 
samen in de schachtenbak te zitten/af te 
zien. 
Hoe kan ik nu een tekst schrijven over 
Christine zonder er minstens één keer in 
te vermelden dat zij misschien wel een van 
de meest enthousiaste personen op deze 
planeet is! En dat ik nu toch schoonekes mijn 
pollekes kus omdat ik u heb leren kennen? 
Dat ga ik zeker niet ontkennen. Ik ben niet 
de meest kleffe persoon maar wil toch 
even mededelen dat ons Christinneke, een 
persoon is met het hartje op de juiste plaats, 
die altijd klaarstond voor dat aandachtswijf. 
Met alle mooie woorden in de wereld zou 
ik jou nog onrecht aandoen omdat ik jouw 
spontane, grappige en lieve karakter hiermee 
zou inperken. 
Dat we er weer eens een schoon onvergetelijk 
jaar van mogen maken! 
Veel dikke vette kusjes, stay as awesome as 
you are
Dixit, Féline

K.D.A. CArrière

2018 - 2019 
Schachtenkoninging

2019 - 2020 
Scriptor

Mentor Chemie
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Stef

Wat een eer is het om deze jongeheer aan 
u voor te mogen stellen. Ondanks dat 

Stef dit jaar zijn studies Chemie volbracht 
heeft, kon hij het nog niet laten om zijn lint 
– dat nu al wel enkele lijnen rijk is – naast 
zich neer te leggen. En daar zijn we hem nu 
al immens dankbaar voor. Deze “ouwezak” 
zoals we dat dan noemen zal ons nog 
een jaartje voorzien van zijn wijsheden, 
levenslessen en memorabele oneliners, en 
daar heb ik onnoemelijk veel respect voor.
Hij neemt de taak van Praegustator op zich, 
letterlijk ‘voorproever’. Soms kan de plicht 
van een praesidiumlid toch zwaar zijn … . 
Stef is in het Chillrijkse een alom bekend 
figuur en een vaste waarde op elke cantus. 
Vaker nog, komt hij voor in gepaarde vorm 
en dan wel met onze nieuwe cantor Thomas. 
Een duo zo goed op elkaar afgestemd dat 
ze maar naar elkaar moeten kijken en ze 
barsten synchroon ‘high school musical’-
gewijs uit in een cantuslied. Een fenomeen 
dat je moet gezien hebben. 
Dwaalt hij niet door Chillrijk met zijn vaste 
compagnon Thomas, dan is hij wel zijn 
vriendin in de watten aan het leggen. Ja, u 
hoort het goed dames, deze spetter is spijtig 
genoeg al enige tijd bezet. Wel, raad ik u ten 
sterkste aan een babbeltje te slaan met hem, 
het is ten slotte een schat van een vent met 
een fantastisch gevoel voor humor. Heb je 
een luisterend oor nodig, iemand om je hart 
tegen te luchten of gewoon iemand om een 
pintje mee te gaan pakken, den deze zal er 
altijd klaar voor staan. 
Dixit, Anke

K.D.A. CArrière

2014 - 2015 
Gedoopt

2015 - 2016 
Mentor

2016 - 2017 
Vice - Praeses

2017 - 2018 
Vice - Praeses 

Mentor

2018 
Praeses

2018 - 2019 
Cantor

2019 - 2020
Praegustator
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Jurgen

Een kerel zoals Jurgen zal je niet rap meer
tegenkomen. Ik heb nog nooit iemand

leren kennen die zo vaak een short
draagt en elke dag verklaar ik hem daar
nog altijd zot voor. Die draagt dat dus ook
in de winter eh!

Maar soit. Ik heb de eer gehad om samen
met Jurgen mentor te zijn en ik kan je
zeggen dat ik doorheen het jaar echt naar
hem ben toegegroeid. Zo hard zelfs dat
hij nu een onmisbaar plekje in mijn hart
heeft veroverd.

Jurgen ziet er misschien heel stoer uit
maar ik kan je verzekeren dat hij een
peperkoeken hartje heeft. Deze scoutsboy
heeft mij al zo vaak doen lachen dat ik
er al een paar keer spierpijn van heb
gekregen. Aan de andere kant stond je
ook direct voor me klaar wanneer ik nood
had aan een knuffel, waarvoor duizend
maal dank.

Ook zijn muzieksmaak kan ik zeker
appreciëren. Als trouwe Metal en Rockfan
zie je hem niet zonder één van zijn vele
bandshirts aan. Deze vlinder spreidt nu
zijn vleugels en vliegt volop in het leven
van een doctoraatstudent. Ik wens hem
hier nog veel succes mee, en spring zo
vaak mogelijk nog binnen! 

Jurgen, You Rock!
Dixit, Xenia

K.D.A. CArrière

2013 - 2014 
Schachtenkoning

2014 - 2015 
Scriptor

2015 - 2016 
Schachtentemmer

2016 - 2017 
Praeses

2017 - 2018 
Cantor

2018 - 2019 
Mentor

2019 - 2020 

Ondersteundende 
Functie

Jurgen
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Voor het eerst slaagden Duitse fysici erin om 
met lasers foto’s van een draaiende molecule 
te maken. Die plakten ze aan elkaar tot een 
filmpje. 

Moleculen zitten niet stil; ze trillen en draaien 
rond hun eigen as. ‘In de moleculaire fysica is 
het al lang een droom om on die ultrasnelle 
bewegingen in beeld te brengen’, zegt fysicus 
Jochen Küpper. Maar het filmen is allesbehalve 
eenvoudig. Küpper en zijn collega’s gebruikten 
drie lasers om een molecule carbonylsulfide te 
filmen. Twee daarvan waren infraroodlasers, 
waarmee ze twee moleculen synchroon lieten 
draaien. De derde laser legde de positie van de 
moleculen vast met een foto.

Fatale foto
De derde laser nam een foto om de 0,2 biljoenste 
van een seconde. Eén volledige omwenteling 
duurt slechts 82 miljoenste van een seconde, of 
0,000 000 000 082 seconden. De moleculen zelf 
zitten wellicht niet op hun portret te wachten; 
de laser vernietigt hen tijdens het nemen van 
de foto.  Daardoor moesten de wetenschappers 

Eindelijk in beeld:
de rotatie van een molecule
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het experiment opnieuw starten voor elke foto. 
Dat was 651 keer in totaal.

Verschillende posen in één shot
De foto’s plakten ze samen tot een filmpje 
dat 1,5 omwenteling van het molecuul toont. 
‘Die beweging kan je niet verglijken met 
bijvoorbeeld een draaiende stok. Omdat de 
moleculen zo klein zijn, gedragen anders dan 
alledaagse voorwerpen. Hun bewegingen 
worden beheerst door de wetten van de 
kwantummechanica. Daardoor kan je de positie 
van de molecule op een bepaald moment niet 
nauwkeurig bepalen. Je kan alleen de kans 
bepalen dat hij op een bepaald moment een 
bepaalde ruimte inneemt’, zegt Küpper. Die 
onzekerheid zie je terug in het filmpje. Zo legde 
het niet de exacte richting vast die de molecule 
uitwijst, maar de verschillende richtingen die 
het uit zou kunnen wijzen.

Bron: Vanderheyde, M. (2019). Eindelijk in beeld: de rotatie van een molecule. Eos 

Wetenschap,7-8. Geraadpleegd op 8 september, 2019 via https://www.eoswetenschap.eu
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Koken op kot
Tomaten met sumak-uien en pijnboompitten*

Ingrediënten voor 4 personen:

:

1 banaansjalot (1 mm dikke plakken)

1 en 1/2 eetl. sumak

2 theel. wittewijnazijn

700 g gemengde tomaten

(een mix van kleine rode,

gele, bruine tomaten,

grote rode tomaten, wat

je maar kan vinden!)

2 eetl. olijfolie

15 g basilicumblaadjes

25 g pijnboompitten 

(geroosterd)

zout en zwarte peper

Ook lekker met verse advocado

(de uitjes kan je een dag op voorhand maken en bewaren in de 
koelkast, de tomaten kan je maxium 6 uur op voorhand snijden en 
bewaren in de koelkast. Zo hoef je alleen nog alles bij elkaar te 
gooien.)

*Goedgekeurd en met smaak gegeten op de prosenior BBQ
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Bereiding:

Bron: Ottolenghi, Y. (2018). Simpel. (7de druk). Amsterdam: Fontaine Uitgevers.

1. Doe de sjalotten in een kleine kom en voeg sumak, azijn en 1/8 
theelepel zout toe. Meng alles met de hand - de sumak moet echt 
goed in de sjalotten worden gewreven - en zet de kom 30 minuten 
opzij tot de sjalot zachter is.

2. Snijd de grote tomaten over de lengte doormidden en verdeel 
de helften in partjes van 1 - 1 en 1/2 cm, doe ze in een grote kom. 
Snijd de cherrytomaatjes over de lengte doormidden en doe ze in 
de kom. Voeg de olijfolie toe en meng er losjes de basilicumblaadjes, 
1/3 theelepel zout en royaal versgemalen peper door.

3. Schik de tomatensalade op een grote schaal en verdeel de 
sjalotten erover. Schik wat stukken tomaat en basilicum over de 
sjalot. bestrooi met pijnboompitten en dien op.

De scriptor raadt aan het slaatje mee te nemen in een tupperware 
doosje naar unief om lekker ‘s middags op te peuzelen. Zo heb je 
zeker genoeg vitamientjes binnen om de volgende ongetwijfeld 
lange hoorcolleges te doorstaan!
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Caption This
Wijlrijks volk, veel drank, een goeie TD... en daar dan 
ook nog een fotograaf bij? Ja, dat levert wel eens zeer 
flatterende foto’s op... 
EXCLUSIEF IN HET SCHEITRECHTERTJE
Niet gepubliceerde foto’s, met een citaat waar iedereen 
wel aan kan relaten
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Fratskes
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Spelletjes
Drankspel van de maand:

At Je Zat
(Nadat je de nummers 2 t/m 7 uit de speelkaarten hebt gehaald, begin je met 
trekken van kaarten, per overgebleven waarde moet je een opdracht uitvoeren 
zoals het atten van bier.)

Benodigdheden:

 - kaartspel

 - veeeel bier

Spelregels:

    Aas: iedereen moet atten

    Heer: degene rechts van jou moet atten

    Vrouw: degene links van jou moet atten

    Boer: zelf atten

    10: iemand kiezen die moet atten

    9: degene die het laatst gedronken heeft moet nog een keer

    8: niks doen, de volgende speler is aan de beurt

    Joker: mag je houden en inzetten als je niet meer kunt (een vrijstelling dus)

De speler trekt een kaart en volgt de regels. Als er iemand het glas leeg heeft, 
moet hij het glas weer volschenken voordat hij deze op tafel zet. Wordt het 
glaas leeg op tafel gezet, dan moet deze persoon nog een keer drinken. 

Hierna trekt de volgende een kaart, met de klok mee.
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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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Woordzoeker
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Easy

me
diu
m
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Easy

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



Wilrijks Bier Festival
K.D.A. blaast 55 kaarsjes uit  
en dat mag geweten zijn! 

Sterke bierenavond  krijgt er  een gloednieuw 
broertje bij: de allereerste editie van het 

Wilrijks Bierfestival 
op 2 mei 2020

WIlRIJKs bIeR FesTIval
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Dopen?
Aan het twijfelen om je te laten dopen? 

Je bent zeker niet de enige die aarzelde om het doopformulier te 
gaan indienen bij de schachtentemmer. Het voorbije jaar is er 
dan ook druk gedebatteerd over de doop... Je weet al niet meer 
wie je moet geloven. Maar sta ons toch nog even toe, om jou hier 
te overhalen je wel bij onze club aan te sluiten.
Wij zijn tenslotte ook allemaal zelf door een doop gegaan, en voor 
ieder van ons was dat een unieke ervaring.
K.D.A. praesidiumleden aan het woord over wat hun doop voor 
hen betekende. 

Dopen is zoals het eerste 

pintje na een kater, in het 

begin een beetje bitter, maar 

nadien ben je blij dat je het 

gedaan hebt.

De doop is voor mij... 

eindelijk eens een nuttige 

besteding van een maandag 

namiddag.

Thomas

Stephan

dopen?
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Dopen is voor mij de combinatie van 
individualiteit en groepsgevoel. Individualiteit 

in die zin dat je jezelf onder ogen komt en 
leert waar je grenzen liggen, en hoe je deze 

kan overschrijden in de mate dat je zelf wil. 
Groepsgevoel aan de andere kant omdat de band 

die gesmeed wordt op een doop kan leiden tot 
vriendschappen voor het leven. Oh ja, en dopen 
is de toegang tot cantussen, een fantastische 

hobby!

Breek 
niks

Doop is voor mij op het 

moment zelf even afzien. 

Maar nadien is het 

gewoon een grappige en 

geweldige herinnering.

Valerie

Charlotte

Stef
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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 
gedronken mag worden.

Commilito
Latijn voor strijdmakker. 
Term om de anciens van 
de club aan te duiden. 
Het meervoud is commi-

litones.

Corona
Latijn voor kring. De 
commilitones die op de 
cantus aanwezig zijn. 
Deze term wordt ook 

vaak gebruikt ter aandui-
ding 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 Schachten-
temmer naar een Tempus 
Personalis of Verbum voor 
een schacht. De Scha-
chtentemmer 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 Vi-
ce-Praeses en/of Prose-

nioren.

In
Latijn voor in. Volgt 

achter een bevel van de 
Praeses om een bepaald 
onderdeel te starten: 
Cantus in!, Colloquium 

in!, Tempus in!.

Meester, peto Tempus
Latijn voor Schachten-
temmer, ik vraag een 
tempus. Gebruikt door 

schachten om een tempus 
aan te vragen. Scha-
chten mogen zich immers 
niet rechtstreeks richten 

tot de praeses.

Meester, peto Verbum
Latijn voor Schachten-
temmer, ik vraag het 
woord. Gebruikt door 

schachten om het woord 
te vragen. Schachten 
mogen zich immers niet 
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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 commilito 
naar een Tempus Perso-

nalis of Verbum.

Non habet!
Latijn voor Hij heeft het 
niet!. Negatief antwoord 
van de Praeses op een 
vraag van de Schachten-
temmer naar een Tempus 
Personalis of Verbum voor 
een schacht. De Scha-
chtentemmer geeft het 

verbod door aan de scha-
cht met Non habes!.

Schachtenbak
Plaats waar de schachten 
en de Schachtentemmer 
zitten tijdens een cantus. 
Deze plaats bevindt zich 
achteraan tegenover het 

Hoogpraesidium.

Sedimus!
Latijn voor Wij gaan 

zitten. Antwoord op het 

bevel Ad sedes!

Senior, peto Tempus
Latijn voor Praeses, ik 
vraag een tempus. Ge-
bruikt door commilitones 
om een Tempus Personalis 

aan te vragen.

Senior, peto Tempus 
pro schacht X

Latijn voor Praeses, ik 
vraag een tempus aan 

voor schacht X. Gebruikt 
door de Schachtentemmer 
om een tempus aan te 
vragen voor een schacht.

Senior, peto Verbum
Latijn voor Praeses, ik 

vraag het woord. Gebruikt 
door commilitones om het 

woord te vragen.

Senior, peto Verbum 
pro schacht X

Latijn voor Praeses, ik 
vraag het woord aan voor 
schacht X. Gebruikt door 
de Schachtentemmer 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 Surgimus.

Tempus
Latijn voor tijd. Een 
tempus is een pauze 

tijdens een cantus waarin 
het toegestaan is naar 
het toilet te gaan. Men 
onderscheidt de Tempus 
Communis, waarbij het 
voor iedereen pauze is, 
en de Tempus Perso-
nalis, die slechts geldt 
voor één persoon en die 
wordt aangevraagd bij de 

Praeses.
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Top Secret
De TOP SECRET is een  
bundel waarin per vak een 
korte beschrijving staat 
en examenvragen van de  
vorige jaren voor de vakken 
van de opleidingen chemie 
en biochemie. Deze TOP  
SECRET is gratis voor leden! 
De examenvragen van de 
TOP SECRET zijn een zeer 
goede indicatie voor de  
examenvragen die effectief 
worden  gesteld. Let Op!  
Gebruik de TOP SECRET als 
model 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 (biochemie) 
en Christine Vantomme  
(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 
SECRET kan je altijd kwijt bij 
Christine en Line.
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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 
Liederenboek;  

soort van heilig schrift. 
Het bevat de liederen die op 
cantus gezongen worden. De 
groene codex is de algemene 

codex met o.a. de regels 
in. Deze is uitgegeven door 
KVHV. K.D.A. hanteert 
daarnaast ook een rode 

codex die parodieën en extra 
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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 te 
verzinnen; syndroom dat 

vaak voorkomt bij voorbije 
scriptors 

O
Ontgroening 

Studentenritueel waarbij een 
schacht/por trouw zweert 
aan zijn/haar club en zo een 

volwaardig commilito wordt.
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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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Wat? Waar?
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 
allerhande 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 eventuele boe-
ken 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, 
wetende dat jouw studiegerief al mooi klaar ligt 
op je kot.

KOPIEERPUN-
TEN
Om gebruik te kunnen 
maken van de kopiee-
apparaten, heb je een 
kopieerkaart 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 
restaurant
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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 wetenschappelij-
ke 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.

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 
worden.

BASIC FIT
Middelheimlaan 1 
2020 ANTWERPEN
Sporthal met cafetaria, ideale plek om  
goedkoop te gaan fitnessen (€25 per maand 
als student).
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Sportkalender
Week 2   30/09
• 30/09    Openingsspelen 

Week 3  07/10
• 09/10    Zaalvoetbal Heren A

Week 4  14/10 
• 14/10    Basketbal Dames
• 16/10    Zaalvoetbal Heren B

Week 5  21/10 
• 21/10    Korfbal
• 23/10    Zaalvoetbal Dames 

Week 6  28/10 
• 28/10    Squash Dames
• 30/10    Squash heren A
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Wist-je-datjes
Wist je dat...
Christine zo geil is dat Nico zijn haar nat wordt
Tim heeft gemuild, één of andere scriptor van fabiant ofzo - dixit Nico
Thomas fabiant heeft opgeruimd
Elise heel toffe dingen gaat doen - dixit Nico
Water maar goed is als het door een brouwerij is gepasseerd - dixit Prosenior
“Gewoon deepthroaten” - dixit Charlotte
 ... Ging dit over saté’s of worsten? - dixit scriptor
Xenia een eigen wijntak heeft die ook Xenia heet
Er op het einde van de prosenior BBQ er echte KP vibes in de lucht hingen
Iemand die op het hart trapt van een KDA’er niet meer veilig is 
 #wegotyourback
Stef 3 pipigaatjes heeft
Ik stiekem een oogje op je heb en af en toe verdrink in die mooie kijkers van je
Liever sterven dan quantum nogis te doen
Het dak van de grootste aula van CDE is ingestort
stef dash zijn bierkennis in twijfelen trekte - dixit dash
het tegendeel twee seconden later beweze  werd - dixit Dash
Ik dacht dat we al veel langer in morgen leefde - dixit Dash
alle wistjedatjes achter de sportschool niet tellen - dixit Dash
Christine 2 uur verdwenen was?
duvel lekker is maar orval zeker ook de moeite is - dixit Stef
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duvel boven al!
Maar Anke boven duvel !!! Xoxo - dixit Dash
het maar op Dash zijn broekzak duwen is
de D efkes naar boven gaat bij country roads? - dixit Dash
je bier sfeervol kan maken
 ... maar bier jou ook sfeervol kan maken - dixit Stef
aight bon nice - dixit Stef
Een kameel in 1 keer 100 tot 130 liter water kan drinken?
 En hij dus zeker zou winnen met centurion?
2000 kindjes Snapchat sletten zijn - dixit Dash
Dix out -dixit stef
Ik gaan die kerel ff binnendoen - dixit Stef
Niks gaat boven zat bijlwerpen - dixit Stephan
Mensen die het euroteken achter het bedrag zetten even goed biochemie hadden 
kunnen gaan studeren?
Die kut nog op die lijn kan
Daten is zoals series, ge moet het een paar afleveringen geven voor ge het goe 
kunt vinden - dixit Stef
Eraan trekken altijd gemakkelijker is - dixit Dash
Christine de K.D.A. familie eeeecht mist

Wist-je-datjes
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wv

C
LU

B
LIED
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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




