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Introductie-kilo’tje 
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Voorwoord Scriptor 
 
Beste studenten Kiné en LO 
 
De vakantie zit erop en dat brengt een nieuw academiejaar met zich mee. Maar niet 
getreurd, want jullie hebben het voorrecht dit jaar geleid te worden door de mooiste, 
sportiefste, kortom beste studentenvereniging van Gent: het HILOK. 
 
Wie zijn wij? Ik stel ons even voor! Wij zijn een team bestaande uit 19 medestudenten die 
ervoor zullen zorgen dat de studententijd de mooiste tijd uit jullie leven wordt. Wij zullen 
jullie bijstaan zowel op het vlak studie als van feesten (binnen de juiste maatregelen 
natuurlijk). 
 
Zo voorzien wij, onder leiding van ons fantastisch cursusteam, aan het begin van elk 
semester een boekenverkoop zodat jullie de juiste boeken hebben om het semester aan te 
vatten. Daarnaast voorzien wij tal van epische activiteiten zoals 2 spetterende 
openingsfuiven, kroegentochten, een bierbowling (er wordt gefluisterd dat er dit jaar zelfs 2 
bierbowls zullen zijn) en nog veel meer. Met de huidige situatie waarin we ons allemaal 
bevinden zal dit misschien niet allemaal kunnen doorgaan, maar er wordt hard gewerkt om 
vervangende activiteiten te vinden zodat jullie niets te kort komen.  
 
Aangezien het HILOK bekend staat als de sportiefste kring van Gent zetten wij ons elk jaar 
massaal in op het vlak van sport. Zo proberen we elk jaar de 12-urenloop, de 
zwemmarathon, het IFT en IFK te winnen (dit lukt ons ook best vaak). We organiseren ook 
wekelijks een zwem- en looptraining die jullie gratis kunnen meedoen. 
 
Als je na dit alles nog geen genoeg krijgt van het HILOK kan je, vanaf het weer mogelijk is, 
ons vergezellen in de Twitch waar wij elke maandagavond onze kringavond hebben. 
 
Tot slot wil ik jullie vanwege het voltallige praesidium veel succes wensen dit jaar, moge 
jullie hersenen functioneren wanneer het moet en jullie lever getraind worden wanneer het 
mag. Samen maken we er een jaar van om nooit te vergeten. 
 
Scriptor out. 
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Voorwoord Praeses en Vice 
 
Beste studenten 
 
Na zo’n lange periode opgesloten te zitten en alle studentikoze activiteiten van vorig jaar te 
moeten missen, staan wij volledig te popelen voor een nieuw studentenjaar. Hopelijk 
hebben jullie er evenveel zin in. We stellen ons even voor: Wij zijn Simon (Praeses) en Jori 
(Vice). Wij zullen dit epische jaar, beiden als ervaren veteranen binnen het HILOK, in goede 
banen leiden voor jullie. Dit zullen wij realiseren samen met ons gemotiveerd praesidium. 
 
Wat mogen jullie verwachten van dit jaar? Wij zullen in de mate van het mogelijke 
(afhankelijk van wat Covid ons toelaat) allerlei activiteiten organiseren om jullie jaar als 
student nog beter en overgetelijk te maken. Dit gaat van loop- en zwemtrainingen tot een 
interfacultaire  competitie doorheen het jaar op alle sportdisciplines, van een rustige 
kringavond in ons stamcafé tot onze grote openingsfuiven, van een cultuuractiviteit tot onze 
bedrijvenbeurs. Zo hopen wij voor ieder wat wils te kunnen aanbieden. 
Maar nu genoeg met alle voorsmaakjes voor dit jaar, wij geven het woord aan onze scriptor 
die iedereen van het praesidium alsook onze grootste activiteiten kort zal voorstellen. 
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 HILOK-praesidium 2020-2021 
 

Praeses 
 

Simon Vanneste 
 

Simon staat dit jaar aan het hoofd van het praesidium. Als 
veteraan binnen het HILOK zal hij alle activiteiten in goede banen 
leiden. Hij staat bekend om zijn enthousiasme, onuitputtelijke 
energie en zijn liefde voor sport. Met zijn unieke talent om op 2 
toeters tegelijk te blazen heeft hij al veel van onze sporters naar 
de overwinning geloodst. De dames die geïnteresseerd zijn in deze 
adonis zal ik moeten teleurstellen, want hij heeft al een knappe 
deerne aan zijn zijde. Voor al jullie vragen, van ad fundums tot 
examens, kan je bij hem terecht. 

 
 

Vice-Praeses 
 

Jori De Smedt 
 

Jori zal dit jaar de rechterhand van Simon zijn en hem zoveel 
mogelijk bijstaan in het leiden van HILOK. Na 2 jaar de beste 
feestjes van Gent in goede banen te leiden, vond hij het tijd om 
eens iets anders te doen. Hij staat gekend als een vriendelijke 
kerel die vaak te vinden is aan de bar van de Twitch met een pint 
in zijn hand. Een avondje Overpoort is bij Jori niet geslaagd 
zonder een wedstrijd ‘om ter marginaalst’ met zijn vriendin.  
Verder staat hij gekend als een onderdeel van het alom gekende 
DJ trio, DJ PAREL, die ons stamcafé al meerdere malen op zijn 
grondvesten heeft doen daveren. 
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Quaestor 
 

Tom Debourg & Phoebe-Shania Verheyden 
 
Tom en Phoebe zullen waken over de financiën binnen het HILOK. 
Tom is de alom gekende knapperd van het praesidium en heeft al 
vele harten sneller doen slaan. Phoebe staat gekend als een vrolijke 
brunette die graag eens de nacht doorbrengt in de sneeuw. Ze 
staat altijd open voor een toffe babbel, vele pintjes en om los te 
gaan op de dansvloer van de Twitch. Deze 2 toppers zullen ervoor 
zorgen dat jullie geld in goede handen is en zullen dit met hun 
leven bewaken. Voor de geïnteresseerden, beiden zijn nog steeds 
op zoek naar de ware.  
 
 
 

 
Ab Actis 

 
Mats verbist 

 
Mats is één van de anciens en begint al aan zijn derde jaar 
praesidium. Als ab actis is hij verantwoordelijk voor al het 
administratieve werk achter de schermen, zal hij van elke 
vergadering een vermakelijk verslag schrijven en zorgt hij ervoor 
dat het HILOK-lokaal opgeruimd is. Als je hem voor de eerste keer 
ziet lijkt hij de ideale schoonzoon, maar niets is minder waar. Deze 
geüpgrade poetsvrouw heeft zich ontpopt tot ware ladykiller die 
geen enkel vrouwenhart onberoerd laat. Hij heeft 2 jaar ervaring 
als sport achter de rug en is steeds te vinden voor een stevige 
workout, hoe je deze invult beslis je natuurlijk compleet zelf.  
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Feest 
 

Mundo Dedeurwaerder & Lore Van Der Haegen 
 

Deze 2 toppers zullen er dit jaar weer voor zorgen dat het HILOK zijn naam 
als vereniging met de beste feestjes van Gent alle eer aandoet . Ze zullen de 
Vooruit omtoveren tot een feest waar tomorrowland bij verbleekt. Als dat 
nog niet genoeg is, zullen zij ook zorgen voor een onvergetelijke SchaatsTD. 
Een feest op schaatsen, wie zou daar niet bij willen zijn? Voor de gekste 
uitgaansverhalen moet je bij Mundo zijn. Van monsterboetes tot even 
plonsen in de ringvaart, deze man doet het allemaal. Voor de rest staat hij 

bekend als een goedlachse kerel die na een paar alcoholische consumpties 
niet meer zo goed overweg kan met een fiets. Lore begint aan haar eerste 
praesidium jaar en zal ongetwijfeld een aanwinst zijn voor het HILOK. Ze is 
altijd te vinden voor een avondje overpoort en doet met haar moves en 
zwoele blik jongens dromen van een nacht met deze rosse vlam. Warning, 
haar uitdagen op een wedstrijdje adfundums drinken is compleet op eigen 
risico. 

 
PR intern 

 
Stijn De Coninck  

 
Deze nieuweling binnen het praesidium zal jullie op de hoogte houden van 
het reilen en zeilen binnen het HILOK. Elke week zal hij in jullie aula 
verschijnen om jullie te informeren over komende feestjes, loop- en 
zwemtrainingen en andere evenementen. Stijn staat gekend als een chille 
gast en een grote fan van zwangere guy. Als je hem toevallig 2 keer ziet 
zitten, komt het waarschijnlijk niet door de alcohol, maar wel door zijn 
tweelingbroer die naast hem zit. Voor vragen over al onze evenementen 
kunnen jullie altijd bij hem terecht. 
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PR extern 
 

Wout Van Craenem 
 

Deze niet onaantrekkelijke jongeman zal alles in de strijd gooien om jullie 
volgend jaar te doen genieten van de beste deals en laagste prijzen. Tussen 
de vele contracten en sponsors door vindt hij ook nog eens tijd om zich 
goed te laten gaan. Hier komt wel eens veel drank bij kijken waardoor hij 
een onvoorwaardelijke liefde ontwikkeld heeft voor vrouwen op leeftijd.  

 
Cultuur 

 
Laura Van Volsem 

 
Laura zal dit jaar de functie cultuur op zich nemen en ons voorzien van de 
meest uiteenlopende activiteiten, van de Tapasquiz tot een bierbowl, ze 
regelt het allemaal. Ons LVV zal tussen al dat geregel door ook steeds te 
vinden zijn voor een feestje waar ze nooit een pintje zal afslaan. Verder is 
ze gekend als een goedlachs persoon die je zeker in je vriendengroep wilt 
hebben. Vraag dit maar eens aan Stijn De Coninck. 

 
Cursus 

 
Emilia Cloet & Emma Van Haren 

 
Deze 2 topgrieten hebben net hun schachtenjaar achter de rug en kunnen 
niet wachten om aan hun eerste praesidiumjaar te beginnen. Zij zorgen 
ervoor dat jullie zo snel mogelijk de juiste boeken en cursussen hebben. Zelfs 
na het beantwoorden van een duizendtal mails zullen deze schone 
verschijningen nog steeds met evenveel geduld en begrip jullie vragen 
beantwoorden.. Deze 2 dames hebben het onmogelijke bewezen: ze zijn 
namelijk twee handen op één buik ondanks dat ons Emilia van West-
Vlaanderen en Emma van Antwerpen afkomstig is. 
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Sport 
 

Vincent Van Belle 
 

Vincent is de eerste van onze drie sportjes. Sport zit bij hem in hart en 
nieren en hij gaat altijd tot het uiterste om onze sporters naar de 
overwinning te helpen. Hij is een erg sociale jongen die altijd klaar staat 
voor een babbel en een looptraining. Als hij aanwezig is op de 
zwemtrainingen kan je met een gerust hart gaan zwemmen, hij is 
namelijk redder bij de blaarmeersen en het Strop.  Als je eens van plan 
bent om met onze Vinnie te gaan drinken kan je gerust een kwartiertje 
later arriveren, kloklezen is namelijk niet zijn sterkste punt. Verder is hij 
wel een echt competitiebeest, zo wint hij elke avond de prijs voor het 
eerst van de kaart zijn. 

 
Seppe Mertens 

 

Seppe is een van de groentjes van het praesidium. Hoewel hij er nog 
maar een jaartje is, heeft hij zich in korte tijd ontpopt tot een geliefde 
figuur binnen het HILOK, aarzel dus zeker niet om een gezellige babbel 
aan te gaan met hem als je hem tegenkomt in het HILO. Zijn grote liefde 
voor sport zal het HILOK ongetwijfeld naar vele overwinningen leiden. 
Buiten sport heeft deze voormalige hartenbreker nog een grote liefde, 
een wulpse LO-studente die zijn hart gestolen heeft. 

 
Alieke Brutsaert 

 
Alieke is al langer een bekend gezicht binnen het HILOK en begint aan 
haar eerste jaar praesidium. Sport zit bij Alieke duidelijk in de familie, 
aangezien haar broer jarenlang de kleuren van VTK (onze grote rivaal) 
verdedigd heeft. Dit zal haar enkel nog maar meer motiveren om te 
bewijzen dat het HILOK superieur is aan deze burgies. Voor al jullie vragen 
over sport of voor een gezellig loopje kan je altijd bij haar terecht. 
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Media 
 

Jonatan fux 
 

Jonatan, beter gekend als Fux, is na een jaartje terug van weggeweest en 
zal de nieuwe functie media op zich nemen. Hij zal verantwoordelijk zijn 
om de website up-to-date te houden en voor het nemen van foto’s 
tijdens de epische HILOKfeestjes en activiteiten. Met zijn camera in één 
hand en een pint in de andere is hij altijd klaar om de mooie of iets 
minder mooie momenten van je avond vast te leggen. Zit je ooit met een 
probleem, kom er dan zeker met deze jonge man over praten, hij is 
namelijk heel close met wat psychologen. 

 
Scriptor 

 
Jente Rooseboom 

 
Dit ben ik! Via het kilo’tje zal ik er dit jaar voor zorgen dat jullie op de 
hoogte blijven van komende activiteiten, belangrijke updates en last 
but not least het onzedelijke gedrag van de studenten en mijn mede-
HILOK’ers. Als jullie tips, nieuwe ideeën of sappige roddels hebben 
mogen jullie mij deze zeker laten weten. Voor de rest ben ik een vrij 
sociale jongen die nooit een feestje afwijst. Onder het motto “slapen 
kunt ge als ge dood zijt” ben ik altijd wel te vinden voor een gezellige  
avondwandeling door de Overpoort met één of meerdere pilskes in de 
hand. 

 
Schachtentemmer 

          
  Sim Vrombaut 

 

Sim staat dit jaar klaar om onze nieuwe lading schachten om te vormen tot 
ware HILOK’ers. Na een geschikte doop zal hij jullie verder begeleiden in het 
HILOK-leven en (hopelijk) een paar geslaagde exemplaren afleveren. Buiten 
het plagen van schachten kan je Sim plezieren met een goede zevensprong. 
Volgens de wijze levensles “aj et nie beert zij et nie weerd” staat hij altijd 
klaar om met zijn vrienden eens goed door te zakken. 
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Toekomstige activiteiten 
 
Cuánta ¿Costa? 
 
Na een donkere periode van sociale isolatie en quarantaine zijn het HILOK en de VGK 
eindelijk terug! wij creëren een oase van pure gezelligheid waar je het academiejaar op de  
juiste manier kan inzetten! Kom dus samen genieten op ons zomers terras (volledig Corona-
proof uiteraard) van een fris pintje of een heerlijke cocktail. Dit alles bovendien aan 
studentikoze prijzen!  
 
¿Cuando? Maandag 28 september – donderdag 1 oktober  
Elke dag vanaf 14u tot 22u en donderdag (1/10) is dit zomers terras zelfs geopend tot 1u! 
¿Donde? Zebrastraat, Gent 
¿Cuánta cuesta nu eigenlijk? Niks! 
Adiós! Saludos, feestjes HILOK xxx 
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1e bachelor weekend 
 
Elk jaar organiseert het HILOK een weekend speciaal voor alle eerstejaarsstudenten 
kinesitherapie en LO. Dit is de ideale plek om kennis te maken met het HILOK en je 
medestudenten. Dit weekend zit vol met leuke activiteiten, de gekste feestjes en een cantus. 
Op dit weekend worden vriendschappen gesmeed die je voor de rest van je studententijd zal 
behouden. Dit weekend gaat normaal door in oktober, maar met de huidige maatregelen is 
het nog niet zeker hoe dit in zijn werk zal gaan en of het zelfs zal kunnen doorgaan. 
Natuurlijk doen wij er alles aan om dit in orde te brengen en geven wij jullie verdere info 
wanneer dit kan! 
 
PS: Dit weekend staat volledig los van de doop. Het is bedoeld als proevertje van wat het 
HILOK allemaal te bieden heeft en een unieke kans om nieuwe mensen te leren kennen! 
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Woord van de sportjes 
 
 
Beste sportievelingen en minder sportieve studenten, 
 
Normaal gezien starten we ons introductie altijd met welke evenementen er aan zitten te 
komen en hoe we die als HILOK altijd winnen, maar dit jaar is - zoals jullie uiteraard zelf ook 
wel weten - een bijzonder jaar. COVID-19 heeft alle zekerheid weggenomen en we weten 
nog niet welke sportactiviteiten zullen kunnen doorgaan en welke niet.  
 
Desalniettemin hebben wij niet stilgezeten! Wij hebben al heel wat voorbereidingen 
getroffen om, er ondanks de sterke wijzingen ten opzichte van andere jaren, er een topjaar 
van te maken op sportvlak. We hebben plannen om ons loop- en zwemtrainingen uit te 
breiden en naar een hoger niveau te tillen, mogelijks voor andere sporten ook trainingen te 
voorzien, een 2e editie van de biermijl te organiseren en nog veel meer! 
 
Ondanks de coronamaatregelen hopen we toch dat er zoveel mogelijk jaarlijkse 
evenementen kunnen doorgaan. Normaal beginnen we met het IFK (Interfacultair 
Kampioenschap), dit is een sportcompetitie tussen de verschillende faculteiten doorheen 
heel het jaar. 9 november vindt het IFT (Interfacultair Toernooi) plaats, een dag waarbij 
verschillende faculteiten het tegen elkaar opnemen in allerlei sporten zoals volleybal en 
voetbal. De zwemmers onder ons kunnen uitkijken naar de Zwemmarathon op 2 december. 
Lopers, niet getreurd, ook jullie kunnen jullie bewijzen op de enige echte 12urenloop, een 
aflossing van maar liefst 12 uren lang die normaal zal plaatsvinden op 28 april. 
 
Op de boekenverkoop zullen jullie je naam en sport(en) kunnen opgeven zodat er doorheen 
het jaar contact met jullie kan worden opgenomen. Bij verdere vragen kan je een van de 
sportjes of de HILOK Sport pagina sturen. Ook kan dit als je toch hebt beslist om je in te 
schrijven voor eender welke sport. 
 
Sportieve groetjes, Team sport 2020-2021 (Seppe Mertens, Vincent Van Belle, Alieke 
Brutsaert en Mats Verbist) 
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Tips & Tricks 
 
Voor de nieuwelingen onder ons is het in het begin vaak nog wat zoeken. Daarom geef ik je 
hieronder graag met behulp van mijn kennis en ervaring van het studentenleven 5 tips om je 
eerste semester door te komen. 

 
1. Hoe overleven wanneer de restjes van mama op zijn en je natuurlijk geen zin hebt om 

zelf te koken? Simpel! De UGent heeft heel wat studentenresto’s waar je voor 
ontzettend lage prijzen heerlijke maaltijden kan verorberen. Mijn persoonlijke 
favoriet: de beruchte spaghetti bolognese van De Brug voor slechts €3,60. Ook kan het 
downloaden Too Good To Go nog wel eens goed van pas komen. Hiermee kan je bij 
restaurants en andere eetgelegenheden in Gent die nog op overschot hebben kopen 
voor een belachelijk lage prijs. Deze kom je dan na hun sluitingsuur ophalen (eigen 
potje meenemen, ge weet wel het milieu en al andere die zever). Zo kan je 
bijvoorbeeld een pasta van de Basic Italian ophalen voor slechts de helft van de 
normale prijs! 

 
2. Voor het beste toiletbezoek van je leven moet je in de Kantienberg zijn. Hier zijn 

namelijk enkele Japanse toiletten te vinden. Uitgerust met drie standen van 
toiletbrilverwarming, een massagefunctie, een waterstraal die met verbluffende 
nauwkeurigheid je aars terugvindt en een luchtblazer, bieden deze toiletten je de kans 
om in alle luxe je behoefte doen. Wees gerust, voor wie dit allemaal wat te 
hoogtechnologisch is, er hangt ook nog steeds een normaal wc-rolletje. 

 
3. Van plan om de nacht in te duiken in de Toverpoort? Haal dan op voorhand geld af, 

niet te veel want hier blijft meestal de volgende dag niet veel meer van over. Er is in 
de Overpoort namelijk geen bankautomaat te bespeuren. Geloof me, ik spreek uit 
ervaring, éénmaal je je bankkaart begint te gebruiken loop het meestal fout. 

 
4. Download Splitwise. Je kent allemaal het probleem wel: je bent gezellig op café met 

wat vrienden, maar er is 1 vriend die aan het einde van de avond zijn deel van de 
rekening niet kan betalen. Geen probleem! Als er iemand deze armzalige stakker wil 
voorschieten, is het probleem opgelost. Maar wanneer zie je dat geld ooit terug? Steek 
in de app wat je hebt betaald en voor wie en eens je internet hebt, kan je vriend dit 
ook zien. Zo hoef je niet meer te onthouden wie jou wat verschuldigd is. 

 
5. Last but not least, organiseer samen met vrienden een kroegentocht! Gebruik hiervoor 

de kortingsbonnen die je terug kan vinden in de Guido Stadsgids, je leert hierdoor niet 
enkel nieuwe cafés kennen maar ook enkele biertjes die je misschien nog nooit 
gedronken hebt. (Je zal die avond hoogstwaarschijnlijk ook op de plek belanden waar 
de geuren van bier, kots en tienerzweet samenkomen: de Overpoort. Hou hierbij tip 3 
in gedachten.) 
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Enkele openingszinnen (altijd handig) 
 

- Voor wie zelf geen inspiratie heeft 
- Voor wie wel wat hulp kan gebruiken  
- Voor wie snel aan een lief wil raken 
- Voor wie… (zelf aan te vullen) 

 

1. Mag ik jouw telefoonnummer? Ik ben het mijne 
namelijk kwijt.. 
2. Ik ga naar buiten om te muilen, ga je mee?  
3. Als alle vrouwen frikandellen waren, was jij een 
frikandel speciaal!  
4. Is uw vader een bakker want gij zijt wel een patéeke! 
5. Ik weet dat melk goed is voor je lichaam, maar 
hoeveel heb jij er wel niet gedronken?  
6. Jij lijkt me echt een dame met een hele spontane zelf 
expressie, maar ook wel dat je gevoelens hebt waar je 
soms onzeker over bent. 
7. Als ik in je ogen kijk, zie ik de vader van mijn 
kinderen. 
8. Ik heb een zwemdiploma, maar in jouw ogen verdrink 
ik toch!  
9. Heb jij een pleister? Mijn been ligt open van toen ik voor je viel! 
10. De aloude klassieker: “Mooie schoenen neuken?” 
 
Om het jullie wat gemakkelijker te maken geef ik jullie ook enkele anti-openingszinnen mee. 
1. Je hoeft niet in een boom te hangen om een eikel te zijn.  
2. Kun je rekenen? Reken dan maar nergens op. 
3. Vertel eens over je ongeluk? – welk ongeluk?- je gaat me niet zeggen dat je met zo’n 
gezicht geboren bent.  
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Lovelife@HILOK 
 
Deze 4 knappe heren zullen (jammer genoeg) niet beschikbaar meer zijn voor de gewillige 
dames van Gent. Zij hebben namelijk al hun eigen deerne gevonden, maar kunnen jullie de 
juiste koppels verbinden?  
       A                                   B                                 C                                D 
 

 
 
      A                                   B                                   C                              D 

(antwoord: AD/BC/CA/DB) 
Natuurlijk zijn er ook vrijgezellen te vinden binnen ons praesidium. De meest begeerde van 
ons allemaal is Tom, maar hij heeft wat keuzestress. Kunnen jullie voor hem de beste keuze 
maken? (Jezelf opgeven als keuze is ook mogelijk)  
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HILOK wordt mede mogelijk gemaakt door: 
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