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Voorwoord Scriptor 

Liefste lezertjes 

 

Hopelijk hebben jullie de kille periode vol energiedrank, masturbatie en een 

ongezonde hoeveelheid afleveringen Willy’s & Marjetten een beetje deftig 

overleefd. Sommigen onder ons hebben geprobeerd de batterijen wat op te 

laden op de fantastische Hoogtestage (Géra had dat potverdorie toch weer goed 

in elkaar gestoken), al merkte ik dat er enkelen niet bepaald fris op de latten 

stonden. 

Een nieuw semester breekt aan en ook wij zijn terug om uw mentale gezondheid 

te breken. Het HILOK staat uiteraard opnieuw klaar om jullie levens terug 

interessant te maken. De activiteiten komen van links, rechts, boven, en onder 

op jullie af. Ik beloof langs mijn kant om jullie te blijven bevoorraden met de 

leukste spelletjes, de juiciest gossip, en over het algemeen de beste content die 

je maar wensen kan.  

Ik wens jullie bij deze veel leesplezier 

Xoxo Scriptor 

PS: als je wil mee zijn met de Willy’s & Marjetten-hype, scan dan deze code en 

bekijk alle afleveringen van dit cultureel erfgoed 
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Voorwoord Praeses & Vice 

Dag Kilo-liefhebber  

 

Semester 1 ex, semester 2 in!  

Of je punten nu goed of teleurstellend waren: tijd om er weer vollenbak 

tegenaan te vliegen! Ook dit semester presenteren we weer heel wat activiteiten 

om jullie te plezieren. Voor de sportliefhebbers hebben we het IFK, 12-urenloop, 

jumpsky,... Voor de nachtsportliehebber voorzien we themafeestjes, een galabal 

en ettelijke cantussen! Ook de kroegentocht in Leuven is iets om naar uit te 

kijken.  

Voor elk wat wils dus! 

  

-Vice & Praeses out  

 

"Wanneer ons moeder vraagt hoe veel ik uit ga:" 
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Toekomstige activiteiten 

Schachtenfuif 

Naar jaarlijkse gewoonte mogen onze lelijke schachten zich wanen in de 

grotemensenwereld en hun eigen schachtenfuif organiseren. Ook dit jaar is dat 

opnieuw het geval, maandag 9 maart nodigen deze minderwaardige schepsels 

jullie uit om de beentjes los te gooien in De Viking. Uiteraard is ook hier weer 

dorstlessing aan studentikoze prijzen verkrijgbaar, ditmaal in de vorm cocktails. 

Tickets zijn te vinden aan slechts €4 bij alle HILOK-schachten!  
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Kroegentocht Leuven 

Het wordt weer eens tijd om onze vrienden in Leuven te gaan tonen wie de 

betere studentenstad is! Jazeker, 11 maart trekken wij weer naar onze lieve 

Brabantse broeders om hen wat pinten armer te maken.  

Voor de vele fakbars die wij zullen afschuimen vragen wij de schappelijke prijs 

van  slechts 15 euro. Meer informatie kan je vinden op het evenement op 

Facebook. 

Om hieraan deel te nemen stuur je zo snel mogelijk een mailtje naar 

cultuur.hilok@gmail.com en schrijf je het bedrag over naar BE33 4487 6618 8146 

met de vermelding ‘naam + Kroegentocht Leuven’. De plaatsen zijn zeer beperkt 

dus trommel snel al je vrienden op en schrijf jullie in! 

  

mailto:cultuur.hilok@gmail.com
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Tapasquiz 

De combinatie van ongelimiteerd fretten en je hersens kraken is de voorbije 

jaren steeds een groot succes gebleken en ook dit jaar zijn we op 18 maart terug 

met ons eten-en-vragen-festijn in Le Bateau! Ik garandeer je dat je deze avond 

niet wil missen. Wie zegt er nu ook nee tegen hele avond tapas à volonté en 

daarbij ook nog eens geweldige quiz! 

Inschrijvingen zijn ook hier beperkt en het evenement is elk jaar weer heel snel 

volzet. Schrijf je dus snel in (per vier) door een mailtje te sturen naar 

cultuur.hilok@gmail.com en 15 euro over te schrijven naar BE33 4487 6618 

8146! 

 

  

mailto:cultuur.hilok@gmail.com
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Woord van de Sportjes 

 

Looptrainingen 

Nieuw semester = nieuwe start van 

de looptrainingen. Nieuwjaar ligt nu 

toch al even achter ons maar je bent 

zeker nog op tijd om te beginnen aan 

je goede voornemens van een 

sportiever jaar! 

Wij hebben alleszins al veel zin om er 

terug in te vliegen! 

 

Tijdens deze looptrainingen zullen we ons opnieuw opsplitsen in 3 groepen. 1 

groep zal een sprinttraining doen volgens ons schema om een optimale snelheid 

te halen op de 400m, groep 2 zal, naar het voorbeeld van start to run, hun 

conditie verbeteren met als einddoel een 5km loop. Groep 3 start meteen met 

een duurloop op een rustig tempo om jullie aerobe conditie verder uit te 

breiden. 

Om de groepssfeer te optimaliseren zijn jullie nadien allemaal welkom om af te 

sluiten met een chocomelk op onze kosten en een gezellige babbel. 

 

Wat:  

       Groep 1: Sprinttraining 

       Groep 2: Start to run 

       Groep 3: Duurlooptraining 

Wanneer: iedere maandag van 19u-20u 

(probeer om 19u omgekleed klaar te 

staan) 

Waar: Atletiekpiste Blaarmeersen 

 

Voor wie: Iedereen van elk niveau is welkom, hoe meer zielen hoe meer vreugd! 

Ook al studeren je vrienden geen LO of Kine zijn ze zeker welkom! 
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12u loop 

 

Woensdag 29 april is het zover, 

dan gaat de grootse 12urenloop 

weer door! Een epische strijd 

tegen de andere verenigingen 

van 350m aflossing waar we in 

deze 12u zoveel mogelijk 

rondjes proberen te lopen. Na 2 

jaar op een rij de eerste plaats te 

moeten afstaan aan de VTK zijn we dit jaar meer dan ooit gemotiveerd om de 

beker terug in eigen handen te nemen. Maar hiervoor hebben we jullie hulp 

nodig!  

We hebben nog een mooie 2 maanden tijd om ons volledig erop voor te bereiden 

dus kom allemaal zeker eens langs naar de looptraining om jullie conditie te 

optimaliseren! 

Sinds dit jaar hebben we natuurlijk onze grote vernieuwing: het vrouwenteam, 

om een statement te maken dat wij de 12u loop ook volledig kunnen vullen puur 

met onze girl power!! 

Kom dus zeker allemaal naar onze trainingen en zet 29 april al in je agenda zodat 

jullie zeker allemaal kunnen komen knallen!  
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Pasta in rode pesto roomsaus à la Matmat 

Ingrediënten 

- 500g pasta naar keuze 

- 1 potje rode pesto 

- Zakje Parmezaan 

- 500ml room 

- 1 pakje spekblokjes 

- Doosje kerstomaten 

- Peper 

- Zout 

- Oregano 

Bereiding 

1. Zet een pot water op het vuur met zout en olijf olie.  

2. Neem een 2de pot en doe hierin een scheutje olijfolie en laat vervolgens 

de spekblokjes bakken. 

3. Eenmaal de spekblokjes gebakken zijn (indien er sap aanwezig zou zijn 

van de spekjes laat deze in de pot, voor extra smaak enal) doe je er de 

500ml room bij. 

4. Als de room pruttelt doe je er het potje rode pesto bij en meng je het 

geheel van pesto, room en spekjes en zorg dat niets aanbakt. 

5. Doe de pasta in het kokend water 

6. Terwijl je de saus op een laag vuurtje laat verder pruttelen, snijd je de 

kerstomaatjes in kwartjes en zet deze aan de kant. 

7. Voeg 2 tot 3 eetlepels Parmezaan toe, alsook peper, zout en oregano 

8. Schep pasta in een diep bord, doe er saus op en voeg de tomaatjes toe. 
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Wist-je-datjes 

• Wist je dat… 

o NP (1e bach vastgoed) op Hoogtestage een passionele nacht 

beleefde met MDB… 

o Echter moet hij door die drukverschillen in de hoogte volledig 

gedesoriënteerd geweest zijn… 

o Na de liefdesdaad had hij namelijk moeite met het vinden van het 

sanitair en besloot daarom maar in haar kast te urineren… 

o De volgende dag herinnerde NP hier blijkbaar zich bitter weinig van 

maar kwam gelukkig zijn heroïsche avonturen te weten via een 

behoorlijk droge sms. 

 

• Wist je dat… 

o Ook PSV (2e bach kine) volledig het noorden kwijt was in de bergen…  

o Ze slaagde er namelijk maar niet in om haar appartement terug te 

vinden… 

o Na al dat stappen was ze natuurlijk erg vermoeid en vond dat tussen 

2 containers ook een leuke plek leek om de nacht door te brengen… 

o De grond ligt uiteraard niet zo comfortabel, maar PSV is uitermate 

zelfvoorzienend, ze maakte namelijk een heerlijk warm nestje van 

haar eigen braaksel… 

o Oh ja, dit alles deed ze in haar T-shirt, wie heeft er nu trui nodig in 

de sneeuw bij -5°C ? 
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• Wist je dat… 

o WVC (2e bach facility management) zich weer eens van zijn beste 

kant heeft laten zien… 

o Hij op de cocktailparty in de Twitch ijsblokjes doorgaf met EC (1e 

bach kine)… 

o WVC het nodig achtte om zeker 10 seconden lang hetzelfde ijsblokje 

heen en weer te spelen… 

o Niet veel later deed hij hetzelfde met LVDH (1e bach kine), al bleken 

ijsblokjes hier achteraf overbodig te zijn… 

o Hij het dan ook nog eens niet over zijn hart kon krijgen om MV (2e 

bach biomedische) alleen naar huis te laten gaan. 

 

• Wist je dat… 

o PDW (1e bach ergo) zijn taak als DC om zich te ontfermen over de 

schachtjes soms iets te serieus neemt… 

o Hij eerst een potje tongworstelde met JD (1e bach kine)… 

o Hij vervolgens EC (1e bach kine) een rondleiding gaf van de 

binnenkant van zijn keel… 

o Hij daarna ook nog eens uitvoerig de slijmvliezen van AA (2e bach 

LO) heeft verkend… 

o Om dan uiteindelijk samen met een wulpse onbekende deerne naar 

huis te gaan en haar de hoeken van de kamer (lees bezemkast) te 

laten zien. 

 

• Wist je dat… 

o Onze gevreesde temmer al graag eens 

fratsen uithaalt met schachten die zich in 

beschonken toestand bevinden… 

o Wanneer hij merkte dat LDB (schacht) op 

Hoogtestage menig pint heeft moeten 

verzetten, liet heer Temmermans dan zich 

ook weer eens volledig gaan… 

o Zie hier zijn nieuwste creatie genaamd 

Taartje van de week.  
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Sportwerk Vlaanderen 

“Een LO-diploma, wat ga je daar mee doen? Er zijn toch al genoeg LO-

leerkrachten.” 

Die zinnen zal je tijdens je studies gegarandeerd meerdere keren horen, maar 

met een ‘LO-diploma’ kan je mede dankzij Sportwerk meer dan enkel lesgeven 

op school. 

  

Je weet nog niet welke richting je uit wil? Sportwerk helpt je zoeken. Als 

referentie en pionier in zowel het professionaliseren van de sportsector als in de 

tewerkstelling in de sport, zijn er tal van mogelijkheden binnen een gigantisch 

netwerk. 

Sportwerk als springplank, als bijverdienste (bv. enkele uren/maand lesgeven), 

als carrièremove of als manier om van je hobby je beroep te maken (bv. 

verenigingsmanager binnen een club)… het kan allemaal. 

  

Benieuwd of het iets voor jou is? Start als jobstudent of kom stage lopen om zo 

uit te zoeken wat jij graag doet. Wie weet houd je er na je studies een vaste job 

aan over. 

Meer info vind je op sportwerk.be/student 

 

  

http://sportwerk.be/student?fbclid=IwAR3gjjzxvi6kpCfOk6SwhJqDXR1prloELs7rdgcYWMfvoK6Jg0jNM4wvOTM


13 
 

 

 

 

  



14 
 

Welk praesidium-lid ben jij? 

 Wat is je favoriete drankje? 

A. Wijnen, wijnen, wijnen!! 

B. No matter if it’s black or white, als ’t maar te zuipen is 

C. Mijn glas is meestal al leeg voor ik weet wat erin zat 

D. Een proteïne-shake, je moet tenslotte aan je summerbody denken he 

Wie ben jij op een feestje? 

A. Steeds op zoek naar een nieuwe prooi om mijn muilkwaliteiten te 

demonstreren 

B. Ik zou het echt niet weten #zwartegaten 

C. Ik hou ervan om mezelf volledig de kop in te zuipen en zorg er maar al te 

graag voor dat enkele kameraden hetzelfde lot ondergaan 

D. Ik weiger te gaan slapen vooraleer alle cafés in de toverpoort gesloten zijn 

Wat klinkt voor jou misselijkmakend? 

A. Een week zonder piemels 

B. Ananas op een pizza 

C. Een schacht tijdens de doop 

D. VTKut 

Beste remedie tegen een kater? 

A. Zagen tegen iedereen dat ik een kater heb en me slecht voel 

B. Gewoon opnieuw beginnen drinken ehja 

C. McDo laten leveren en voor de rest van de dag mijn zetel niet uitkomen 

D. Een toerke lopen rond de Watersportbaan om al de alcohol uit mijn 

lichaam te zweten 

Hoe vaak ga je naar de les? 

A. Een auditorium, wat is dat? 

B. Ik beperk mij tot de verplichte lessen, al zijn die zelfs soms moeilijk 

C. Fysiek ben ik aanwezig, mentaal dat is een ander verhaal 

D. Ik slaag er op wonderbaarlijke wijze toch in om toch elke morgen uit mijn 

bed te kruipen om dan te laat in de les te komen 
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Je antwoordde het meest met 

A. Ellen 

Je bent getrainde mannenverslinder met een 

liefde voor wijntjes en cocktails. Helaas gaat dit zo 

goed als altijd gepaard met een enorme kater de 

volgende dag. 

 

 

 
B. Sim 

Je bent een fervent feestbeest die nooit nee zegt 

tegen een avondje uit. Je spendeert echter een groot 

deel van deze avonden op het toilet omdat je maag 

deze ingesteldheid niet kan volgen. 

 

 
C. Arne 

Je bent een ervaren drinker met een gave 

voor ad fundums. Jammer genoeg voelt dit 

talent de volgende ochtend vaak eerder aan 

als een vloek dan een zege. 

 

 

D. Simon 

Je hebt het ongelofelijke talent om ondanks al 

dat feesten toch in de les te geraken en daarbij 

ook nog eens de gave om goede punten te 

halen. Daarnaast ben je ook nog eens 

overdreven sportief, soms tot irritatie van 

sommige medestudenten.  
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Kruiswoordraadsel 
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Rekenspelletje 

 

 
 

REGELS 

Gebruik de nummers 1 tot 16 om deze rekensommen op te lossen 

Elk nummer wordt slechts 1 keer gebruikt 
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HILOK wordt mede mogelijk gemaakt door: 

         

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 


