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Voorwoord Scriptor
Gegroet beste studenten kiné & LO alsook andere HILOK-sympathisanten!

We zijn weer iets meer dan een maand verder dus hier ben ik opnieuw met een
kunstig stukje proza. Het einde van het eerste semester is in zicht en dat brengt
jammer genoeg examens met zich mee.
Jaja beste mensen, het is helaas weer zover, de blok komt er stilaan aan (en dan
heb ik het niet over de geliefde politica van Open VLD). Het wordt dus hoog tijd
om achter jullie stoffige bureaus te kruipen, jullie boeken uit het plasticske te
halen en eindelijk jullie cursussen te gaan afhalen bij Docunet. Hoe dan ook, om
dit fantastische eerste semester goed af te sluiten heb ik een EXAMEN SPECIAL
van het Kilo’tje voor jullie klaar! Dit betekent meer spelletjes, meer memes, meer
sappige roddels en natuurlijk nog meer zever om deze ellendige periode vol
mental breakdowns en hartaanval-bevorderende voorraden cafeïne door te
komen! Ik wens jullie allemaal super veel succes met de blok en de examens!
Eventjes gezamenlijk afzien om er daarna weer stevig in te vliegen!!

Scriptor out.
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Voorwoord Praeses en Vice
Beste studenten kine en LO

Het semester vliegt weer ongezien rap voorbij, waardoor we met spijt in het hart
moeten beginnen denken aan de blok en de examens. We hebben een reeks
geweldige activiteiten achter de rug waar we nog lang van zullen nagenieten. Ik
denk aan onze openingsfuif en schaats TD, met dank aan team Feest. Onze
overwinning op het interfacultair toernooi, met dank aan team sport. Daarnaast
zijn we gaan skiën in Komen en hebben we onze stempel opnieuw gedrukt in de
Overpoort door een kroegentocht en bierbowling, met dank aan team cultuur.

Onze kleuren wisselden het semester lang de weken studeren af met plezier,
nieuwe vriendschappen, gekke feestjes en zoveel meer. De batterijen zouden
ondertussen opnieuw goed opgeladen moeten zijn om de duistere dagen aan
het bureau vol te houden. Pijnig jullie hersenen, stamp die leerstof in jullie hoofd
en hou vol tot het einde. Het is het namelijk allemaal waard.

Binnen twee weken gaat HILOK voor anderhalve maand in winterslaap, daarna
zijn we weer volledig terug met tal van onmisbare evenementen.

Ut vivat, crescat et floreat.
Brent Wyckmans en Arne Vilain
Praeses en Vice-Praeses 2019-2020
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Woord van de sportjes
IFT
WE DID IT!!!!
Na een hele dag bikkelhard te strijden op alle sportvlakken, bij elke sport in de
finale terecht te komen en altijd alles te blijven geven kunnen we met trots
zeggen dat we het IFT voor een 5de keer op een rij gewonnen hebben.
(de ontlading op de foto zegt meer dan 1000 woorden)
En dit allemaal dankzij de geniale inzet van al onze sporters, jullie zijn stuk voor
stuk echte toppers
Een dikke merci aan jullie allemaal, YOU ARE THE BEST
En natuurlijk willen we ook alle supporters die aanwezig waren bedanken, jullie
hebben allemaal de longen uit jullie lijf geschreeuwd om onze sporters die extra
boost te geven, zodat ze steeds met volle energie doorspeelden.
Het is in al die 5 jaren nog nooit zo spannend geweest op de finale uitreiking, dus
we willen onze concurrent die ons ieder jaar opnieuw tot het uiterste drijft zeker
ook bedanken, VTK Sport, jullie waren dit jaar opnieuw enorm sterk, dank jullie
voor deze epische strijd.
Zo zijn we het jaar al heel goed begonnen en kunnen we 1 van de 4 grote
sportevenementen alweer op onze naam schrijven. Let's keep the streak going
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Zwemmarathon
Aandacht, beste sporters, supporters en sympathisanten!

Woensdag 4 december is het zover, de befaamde zwemmarathon, waar elke
faculteit 3 uur lang zal zwemmen in aflossing (50m).
Uiteraard is het HILOK weer aanwezig en zullen wij terug strijden voor de eerste
plaats.
Hiervoor hebben we natuurlijk sporters, maar ook supporters nodig! Dus, kleurt
jouw hartje geel en blauw, wees dan zeker aanwezig op 4 december vanaf 19u
en zwem en/of schreeuw ons naar de overwinning!
Blink jij uit in zwemmen en hebben we jou nog niet gecontacteerd? Stuur dan
snel een berichtje naar sport.hilok@gmail.com of naar een van de sportjes:
Simon Vanneste, Mats Verbist, Jente Rooseboom en Vincent Van Belle
(enkel voor studenten kine/LO aan de UGent)

Bij de overwinning zullen we dit, zoals de traditie gebiedt, vieren met een grote
hoeveelheid gratis gerstenat voor sporter en supporter!
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Warmathon
Vrijdag 20 december is het opnieuw zover. Dan gaat de Warmathon door voor
de warmste week. Sport HILOK wilt natuurlijk zijn steentje bijdragen aan de
goede doelen en daarom proberen wij ook massaal aanwezig te zijn! Wat houdt
dit concept in? Je loopt zoveel rondjes van 3 km als je wilt aan je eigen tempo.
Heb jij zin om mee te lopen en zoveel mogelijk kilometers voor het goede doel
af te leggen? Twijfel dan zeker niet en schrijf je in.
HILOK betaalt ook 5 euro van jullie inschrijving (enkel voor studenten kine en Lo)
terug dus zeker geen reden om het goede doel niet te steunen. Schrijf je dus snel
in want first come first served en de warmathon is ieder jaar snel volzet! Alle info
voor de inschrijving staat op het evenement.
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Strava
Wist je dat HILOK ook online iedere week een competitie heeft op sportvlak?
Iedere week gaat zowel in de HILOK strava groep voor lopers als in de HILOK
Cycling groep voor de wielrenners een kleine onderlinge competitie door om
zoveel mogelijk kilometers af te leggen. Heb jij een extra motivatie nodig om nog
eens wat kilometers er bij te tellen? Sluit je dan zeker aan in deze strava groepen
waar je alle prestaties van medestudenten kan volgen. Hier zijn de top 10’s van
beide groepen van vorige week.

Met sportieve groetjes
Team sport 2019-2020
Simon Vanneste, Mats Verbist, Jente Rooseboom, Vincent Van Belle
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Hoogtestage
Voor de zesde keer op rij gaat HILOK mee op Hoogtestage van Route du Soleil.
Dit jaar veroveren we met een toch wel heel groot geel-blauw leger Alpe d’Huez.
Voor de anciens onder ons, het is al 7 jaar geleden dat HILOK nog eens in Alpe
d’Huez was! Elke dag is er voor jullie wat animatie voorzien, van snowpong tot
big air bag, voor elk wat wils! Naast animatie organiseren we ook elke avond een
stevig feestje in onze eigen zaal! Iedere avond staat in het teken van een ander
thema. Hou dus alvast wat plaats in je valies voor wat verkleedkledij om de
feestjes nog meer episch te maken. Maar wat maakt die Hoogtestage skireizen
nu net zo fantastisch? Gratis drank à volonté, en dat elke avond opnieuw! Deze
skireis was al twee keer uitverkocht waardoor er telkens extra bedjes werden
voorzien, palmen jullie ook nog die laatste bedjes in?! Wij staan alleszins te
popelen om er met jullie en fantastische skireis van te maken! Tot in de bergen!
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Nutteloze weetjes
Aangezien jullie kop waarschijnlijk al bomvol zit met zeer waardevolle kennis,
zoals de oorsprong en insertie van elke spier of hoe alle aminozuren eruit zien,
dacht ik dat er nog wat compleet nutteloze informatie bij kan. Ziehier 10 weetjes
waar je helemaal niets mee bent, maar waarschijnlijk toch zal onthouden!

1. De kortste oorlog ooit duurde 38 minuten. Zanzibar gaf zich blijkbaar vrij
snel over tegen Engeland.
2. Als je van je kind af wil, kan je deze perfect verstoppen in de aorta van een
walvis.
3. Een professionele golfbal heeft 336 kuiltjes.
4. Het oog van een struisvogel is groter dan zijn hersenen.
5. Er zijn boskikkers die in de winter voor meer dan 65% tot puur ijs
bevriezen.
6. Ezels veroorzaken wereldwijd meer doden dan vliegtuigcrashes.
7. Stekelbaarzen ejaculeren tot 3/4 meer indien ze bedreigd worden. Seems
legit.
8. 1 minuutje muilen zorgt ervoor dat je 26 cal. kan verbranden! Wauw! Dat
verklaart waarom onze Keizer Sport zo scherp staat!
9. Als je meer boert, moet je minder scheten laten. Just sayin’
10. Het zeevarken is een soort zeekomkommer. Het ademt bovendien door
zijn anus, evenals eten, voortplanten en andere noodzakelijke dingen.
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Wist-je-datjes
Ook deze keer hebben de bronstige HILOK’ers onder ons wederom niet stil
gezeten. Hieronder lees je hoogtepunten van ‘het liefdesspel’ tussen de
studenten kiné en LO.
• Wist je dat…
o ED (3e bach kine) weer eens hoogverraad gepleegd heeft…
o Dit doordat ze FD en FC (beiden behoren tot onze aartsrivaal de VTK)
een korte kennismaking heeft gegeven met haar tong…
o Dit alles blijkbaar niet genoeg verraad was voor ED…
o Ze besloot om deze wilde nacht te eindigen door samen met PJM (VTK)
de liefde te bedrijven op maar liefst 3 verschillende plekken in de Delta.
• Wist je dat…
o VVB (2e bach kine) zich serieus heeft geamuseerd op de
Beiaardcantus…
o Hier dan ook menig halve liters ‘limonade’ heeft achterover geslagen…
o De volgende dag ontwaakte hij tot zijn grote verbazing naast GVL
(VRG)…
o VVB heeft mij gevraagd om te benadrukken dat hij geen
geslachtsgemeenschap heeft gehad met GVL…
o Maar ik benadruk toch liever dat hij dat die ochtend heeft moeten
vragen aan GVL doordat hij het zich zelf niet meer kon herinneren.
• Wist je dat…
o Onze schachtjes wel altijd dom en lelijk zijn maar niet
altijd braaf…
o SC (1e bach kine) bewees dit door de binnenkant van de
mond van SDC (1e bach LO) vol passie op te kuisen…
o SDC heeft trouwens een tweelingbroer genaamd MDC
(1e bach kine)…
o SC vindt dat een tweeling gelijk moet behandeld
worden, dus MDC kreeg de dag erna, TIJDENS DE
DOOP(?!), dezelfde opkuisbeurt…
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o WVC (1e bach facility management) had gedurende de doop
klaarblijkelijk enige nood aan affectie want ook hij heeft met SC
uitvoerig lichaamssappen uitgewisseld.
o Zij die dachten dat dit alles was, er is meer!
o Ongeveer een week later vond de schachtenband plaats,
SC heeft zo haar eigen manier om een band te scheppen
met de rest van het HILOK…
o Zo placeerde ze eerst een tongwalske samen met haar
initialengenoot SC (1e bach LO)…
o Vervolgens was onze eigenste VVB (2e bach kine), beter
gekend als Gaetan, aan de beurt…
o Ook TV (2e bach LO & BR) moest diezelfde avond
seksuele intimidatie tot de 3e graad ondergaan.
• Wist je dat…
o We het IFT voor de 5e keer op een rij gewonnen
hebben!!!
o MV (1e master LO) was hierdoor natuurlijk
dolgelukkig…
o Ook LD (1e master kine) was zeer vreugdevol…
o Zij demonstreerden samen dat het HILOK meester is
in elke sport, zo ook het befaamde ‘tongjudo’.

• Wist je dat…
o LVDH (1e bach kine) na de bierbowling weer eens
goed in beschonken toestand was…
o Ze zette dit feestje verder in de Twitch waar ze samen
met SM (1e bach LO) haar favoriete spel tongtwister
speelde…
o Al dat bowlen bleek toch er vermoeiend te zijn want
opeens besloten ze samen naar het kot van LVDH te
gaan…
o Wat daar verder gebeurd is, is een waar mysterie.
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Receptje
De ervaren onder ons weten dat de blok een periode van tijdsgebrek is. Daarom
heb ik hier een receptje van een schotel die zowel lekker als gezond is en
bovendien in minder dan 10 minuten klaar!
Bron: voedzaamensnel.nl

Snel eenpansgerecht met kip en groenten
Dit heb je nodig:
•
•
•
•
•
•
•

150 gram kipfilet
400 gram voorgesneden groenten
200 gram pomodori tomaten (blik/pot)
100 gram witte bonen
1 eetlepel Cottage cheese
½ eetlepel Baharat kruidenmix
½ theelepel zout

Zo maak je het
1. Verwarm een ruime pan op hoog vuur,
doe een scheutje olie in de pan en bak de
kip aan.
2. Voeg de groenten toe zodra de kip wit is.
3. Schep 2 minuten om;
4. Voeg de tomatenblokjes toe, de bonen en de kruiden.
5. Verwarm 3 minuten op hoog vuur onder voortdurend omscheppen.
6. Serveer met een schep Cottage cheese.
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De 10 beste blokpauzes
1. Doe zoveel mogelijk kleren over elkaar aan en
hou een sumoworsteltoernooi met je
kotgenoten (of je mama indien je thuis
studeert)
Iedereen kent het wel wanneer je de stress je teveel
wordt, je boos je boeken in de vuilbak gooit en je beslist
dat het dan maar Partyvelde wordt volgend jaar. Trust
me, we’ve all been there. Het is oké, laat die agressie er
maar uit. Trek zoveel mogelijk kleren aan en ga elkaar te
lijf!

2. Bouw een feestje!
Niets beter dan tijdens je welverdiende de beentjes even los te gooien. Zet alles aan
de kant, draai die volumeknop open en geef het beste van jezelf op je geïmproviseerde
dansvloer! Fysiek bezig zijn is namelijk goed voor de concentratie!

3. Doe een 5 minuten work-out
Even 5 minuten het zweet uit je lijf trainen, zo zijn die extra examenkilootjes er ook
weer af. Zoek ze op via YouTube: Five Minute Workouts

4. Bespied uw buren
Niets leuker dan mensen bekijken. Even je eigen miserie vergeten en helemaal opgaan
in de wereld van een ander. Op sommige momenten is alles gewoonweg interessanter
dan die mottig-dikke cursussen die voor je liggen.

5. Knutsel een piñata die je kan kapotslaan zodra je examens gedaan zijn
Iedereen heeft iets nodig om naar uit te kijken. Je kan jezelf bezatten, helemaal KO
gaan of iets meer verantwoordelijks doen zoals bijvoorbeeld een feest geven met een
piñata! Als pauze is niets leuker dan even knutselen, niet nadenken en gewoon met je
handen bezig zijn. Voor de triestige zielen onder ons die niet weten hoe je een piñata
moet maken. Blaas een ballon op en plak hem vol repen krantenpapier (met bv
behangerslijm). Zorg ervoor dat je ergens een opening voorziet. Laat de ballon drogen
en prik de ballon kapot wanneer het papier hard is geworden. Beschilder deze hoe je
maar wilt en vul hem met snoep (of eender wat). Plak de opening toe en you’re ready
to go!
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6. Maak het heelal na op het plafond van je kot
Ga naar de eerste de beste 1-euro-winkel, koop daar alle glow-in-the-dark planeten en
sterren die je kan vinden en plakken maar! Leuk tijdverdrijf en goede nachtrust
gegarandeerd!

7. Drink water
Gewoon doen. Je weet dat het goed voor je is.

8. Neem een douche
Tijdens een intense blokperiode wordt het douchen soms
al eens overgeslagen. Neem een douche tijdens je
studiepauze, je zal je herboren voelen!

9. Kijk grappige YouTube-filmpjes
Niks dat je meer kan opbeuren na je zoveelste mentale dieptepunt dan een niezende
panda of een kat die verschiet van een komkommer. Het internet staat vol filmpjes
die je kunnen doen lachen of op z’n minst een glimlach op je gezicht toveren. Let wel
op dat je niet een halfuur lang aan je gsm gekluisterd zit!

10. Speel de spelletjes in het Kilo’tje!
De beste manier van tijdverdrijf tijdens je studiepauze is, volgens mij, nog steeds het
oplossen van de spelletjes in dit Kilo’tje. Deze editie heeft er dan nog eens extra veel,
waar wacht je nog op?

Bron: dwars.be / generationm.be
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HILOK’s kwartetspel
Knip deze kaarten uit en speel samen met je vrienden het enige echte HILOK
kwartetspel!
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HILOK’s kwartetspel
Knip deze kaarten uit en speel samen met je vrienden het enige echte HILOK
kwartetspel!
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Hannah’s heerlijke herbivorenfestijn
Zoals sommigen onder jullie misschien al weten is ons cursusje Hannah
vegetarisch, tot grote ergernis van velen. Speciaal voor haar heb ik hieronder een
tekening van een echte delicatesse geplaatst. Helaas moet ik besparen op inkt
van onze quaestor, dus kon ik slechts enkele punten plaatsen. Verbindt ze en
geniet mee van een culinair orgasme voor herbivoren.
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Binaire puzzel

Regels

1. Elke cel moet een nul of een één bevatten.
2. Er mogen niet meer dan twee dezelfde cijfers direct naast elkaar of direct
onder elkaar worden geplaatst.
3. Elke rij en elke kolom moet evenveel nullen als enen bevatten.
4. Elke rij is uniek en elke kolom is uniek. Een willekeurige rij mag echter wel
hetzelfde ingevuld worden als een willekeurige kolom.
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Kerstquiz
Met het einde van het 1e semester in zicht is het ook weer bijna tijd voor the
most wonderful time of the year! Om jullie voor te bereiden op de ellenlange
examens van de proffen heb ik een kleine quiz over een wat leuker onderwerp,
namelijk Kerstmis! Jullie moeten gewoon raden of de volgende stelling waar, niet
waar of niet bevestigd zijn.
1. 25 december is de geboortedag van Jezus.
2. ‘Rudolph’ het rendier is gecreëerd door een man om zijn vrouw te
troosten die aan het sterven was van kanker.
3. Rudolph heeft een rode neus doordat hij de drank van de Kerstman heeft
opgedronken.
4. In Canada heeft de Kerstman een eigen postcode.
5. De naam ‘boxing day’ komt van de nood om alle dozen uit het huis te
krijgen.
6. De eerst versierde kerstboom dateert uit 1918 .
7. De eerste kerstkaartjes dateren van 1843.
8. Duitse en Britse soldaten uit de frontlinie zongen kerstliedjes, gaven elkaar
cadeautjes en speelden voetbal tijdens de wapenstilstand voor Kerst
tijdens de Eerste Wereldoorlog .
9. ‘Jingle Bells’ is origineel geschreven als een kerstliedje.
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Tectonic
Vul elk dik omrand blok met de cijfers 1, 2, 3, 4 enz. (net zoveel als er vakjes
zijn). Vul bv. 1, 2 en 3 in bij een blokje met 3 vakjes. Gelijke cijfers mogen elkaar
niet raken; ook niet schuin.

3
5
4
3
2

3
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Verbind de muilers
Doordat er zo intensief gemuild wordt onder de studenten kiné en LO, heb ik
gewoonweg niet genoeg plaats om ze allemaal tussen de wist-je-datjes te zetten.
Daarom hier een leuk spelletje, kan jij de juiste muilers met elkaar verbinden?

Seppe

Arne

Wout

Lindsey

Simon

Jori

Hannah

Ellen
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Oplossingen
Binaire puzzel

Tectonic

1
5
3
1
3
2

4
2
4
2
4
1

1
3
1
3
5
2

2
4
2
4
1
4

1
5
3
5
2
5

3
2
4
1
3
1

Verbind de muilers
•
•
•
•

Seppe – Lindsey
Arne – Jori
Simon – Ellen
Hannah – Wout

Kerstquiz
1. Niet bevestigd (30 april wordt gedacht)
2. Waar
3. Niet waar, dit werd onderzocht door Roger Hogerfield en volgens hem had Rudolph
een parasitaire infectie van zijn luchtwegen.
4. Waar, het volledige adres is:
SANTA CLAUS
NORTH POLE H0H 0H0
CANADA

5. Niet waar, vroeger werd op Tweede Kerstdag een Christmas-Box, gemaakt van hout of
klei, geopend en verdeeld onder de minder bedeelden in de samenleving. De inhoud
van zo’n box bestond uit giften.
6. Niet waar, de eerste versierde kerstboom dateert uit 1510 en wel uit Riga in Letland.
7. Waar
8. Waar
9. Niet waar, het werd origineel bedacht voor Thanksgiving.
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HILOK wordt mede mogelijk gemaakt door:
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