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Voorwoord Scriptor  
 
Beste LO’ers, kinés en HILOK-sympathisanten! 
 
Helaas is de blok terug gearriveerd en is het weer tijd om gezamenlijk achter 
onze bureaus te kruipen, liters energie drank naar binnen te spelen en een 
chronisch slaaptekort op te lopen. Maar niet getreurd! In deze editie van het 
Kilo’tje krijg je een hoop tips van het Praesidium zodat je deze periode zonder 
problemen doorkomt. Verder hebben onze Praeses, vice en sport weer een 
tekstje voorbereid. Om af te sluiten zullen er ook nog enkele bekende en minder 
bekende series van zowel Netflix als Disney + aan jullie voorgesteld worden zodat 
je op een goede manier je pauzes kan invullen. Ik wens jullie alvast erg veel 
succes deze examenperiode! Ik hoop dat we er in het tweede semester terug 
gezamenlijk kunnen invliegen!! 
 

 
 
Scriptor out 
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Voorwoord Praeses en Vice 
 
De tijd van examens is weer aangebroken! Dit betekent ook het einde van het 
eerste semester. Jammer genoeg geen openingsfuif, Schaats TD, kroegentocht, 
bierbowling... om op terug te blikken dit semester... maar laat ons met z’n allen 
hopen dat dit een eenmalig gegeven is zodat we volgend jaar toch terug 
kunnen feesten, knuffelen, praten, zingen, dansen met alles en iedereen dat 
we willen! 
 
Toch hebben we dit semester met het HILOK praesidium geprobeerd jullie 
geliefde sociaal contact zo hoog mogelijk te houden. Denk maar aan onze 
zomerbar Cuanta Costa die elke dag afgeladen vol zat, de peter en meteravond 
met meer als 100 aanwezigen of de online speeddate waar er meer dan 1300 
studenten op zoek gingen naar elkaar!!! 
Deze aantallen laten des te meer zien dat in tijden van social distancing jullie 
meer dan ooit dichter bij elkaar willen zijn. 
 
Momenteel gaan wij even in korte winterslaap (lees: blok), maar vanaf 8 
Februari staan wij terug paraat om jullie zo goed mogelijk te laten genieten van 
het studentenleven. 
 
Hou jullie allemaal goed, blijf gezond, doe geen domme dingen, blijf allemaal 
mooi binnen, blok ze goed, prettige feesten en succes met de examens! 
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Woord van de Sportjes 
 
Beste sportievelingen, 
 
Eerst en vooral willen wij jullie bedanken voor jullie inzet tijdens de 
evenementen die wel nog konden doorgaan, zoals de looptrainingen en de 
HILOK Powergames. Zonder jullie was het lang niet zo’n succes geweest. Ook de 
looptrainers (Lotte, Lieselot, Riete, Amber en Joachim) willen we hiervoor 
bedanken. Zij zorgden elke week voor een aan het niveau aangepaste training, 
zelfs tijdens de “lockdown”. 
 

HILOK powergames 
 
Afgelopen vier weken hebben een aantal sportieve studenten gestreden voor 
zoveel mogelijk punten bij de HILOK Powergames. Aan de hand van kleine 
challenges, zoals planken en een wall-sit, konden ze aan de hand van hun 
prestatie punten verdienen. Hoe meer punten ze verdienden, hoe groter de kans 
op een prijs uit de HILOK-bokaal. De winnaars voor deze prijzen zullen donderdag 
bekend gemaakt worden, spannend! Wil je ook weten wie deze winnaars zijn? 
Voeg je dan toe aan de HILOK Athletes groep op Facebook.  
 

Maak van 1 (saaie) blok 6 (sexy) blokjes 
 
De examens komen eraan, maar dit wil niet zeggen dat je de hele dag stil moet 
zitten achter jouw bureau. Het is namelijk bewezen dat een half uurtje matige 
cardio per dag voldoende is om de concentratie voor de rest van de dag te 
verbeteren. Dus skip één aflevering van Friends of How I Met Your Mother en 
trek die loopschoenen aan! 
We hebben hieronder ook een lijstje gemaakt met enkele sporten die je perfect 
kan doen in deze tijden: 
 

- Lopen 
Benodigdheden: loopschoenen 
Voordelen: je traint je volledige lichaam, je kiest zelf je 
route en je loopt zo ver en zo lang je wilt. Kan perfect 
alleen dus je hoeft met niemand rekening te houden om 
je activiteit te timen. 
Nadelen: is verslavend. 
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- Fietsen 
Benodigdheden: fiets 
Voordelen: minder intensief dan lopen, je bent sneller dus moet minder moeite 
doen om nieuwe plaatsen te ontdekken en kan ook perfect alleen. 
Nadelen: risico op materiaalpech en verslavend. 

- Wandelen 
Benodigdheden: niets 
Voordelen: kan kalm zijn en is laagdrempelig, kan 
perfect alleen en is een goede manier om tot rust te 
komen. 
Nadelen: minder intensief dan alternatieven, dus 
minder effect op je conditie. Ook is het nog trager 
dan lopen dus moeilijker om nieuwe plaatsen te 
ontdekken. 

- Zwemmen 
Benodigdheden: zwembroek, zwembad (of een 
vijver/zee voor de ijsberen onder ons) 
Voordelen: heel gezond, heeft geen negatief belastend effect op lichaam, 
variatie in zwemslagen mogelijk, kan perfect alleen en je bent direct ook eens 
opgefrist. 
Nadelen: je hebt een zwembad nodig of moet betalen om te kunnen zwemmen. 
Je neemt ook extra tijd in beslag om er te geraken en je om te kleden. 

- Padel 
Benodigdheden: padelplein, padelracket, vriend(en) of tegenstander(s) 
Voordelen: competitief, eens iets anders dan de standaard sporten en helemaal 
niet moeilijk om te beginnen. 
Nadelen: terrein en materiaal nodig, kan niet alleen en competitie kan zorgen 
voor mentale belasting. 

- Ropeskipping 
Benodigdheden: springtouw 
Voordelen: heel intensief, kies zelf hoe 
moeilijk/makkelijk je het maakt en hoe lang je het 
doet. Je kan het zelfs doen binnen in je kot (rip 
onderburen). 
Nadelen: kan repetitief worden en automutilatie 
door middel van zwepen. 
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- Workouts 
Benodigdheden: afhankelijk van oefeningen, vaak heel weinig (yogamat en een 
flesje water) 
Voordelen: kies zelf niveau, kan je alleen doen, kies zelf hoe lang, kan zeer 
intensieve, veel variatie en HILOK biedt veel (goede) gratis workouts aan! 
Nadelen: techniek moet goed zijn dus lees/luister/kijk goed naar oefening. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier is nog een quote die meer dan ooit toepasselijk is: 
 
"Als uw benzinetank leeg is en ge hebt maar net genoeg geld om ze voor een 
kwart te vullen 
 
Dan zou ge ze ook niet leeg laten, gewoon omdat ge ze niet helemaal kunt vullen. 
 
Hetzelfde geldt voor bewegen. 
 
Geen tijd om een uur te sporten? 
No prob, doe 15 minuutjes 
 
Iets is altijd beter dan niets, 
Move that f*cking ass!" 
 

- @cutthecrapkamiel 

 

Afsluiting 
 
Volgend semester zijn wij er weer om jullie te voorzien van een gezonde portie 
sport, hopelijk deze keer in real life. Veel succes met de examens! 
 
Coronaproof kusjes en knuffels, 
Vincent van Belle, Alieke Brutsaert, Seppe Mertens en Mats Verbist 
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Zeker geen nutteloze weetjes  
 
Aangezien jullie de komende weken een niet-interessant, onbelangrijke hoop 
leerstof zullen moeten verwerken, leek het mij wel leuk om jullie ook een paar 
weetjes mee te geven waar jullie echt iets aan hebben. Of wisten jullie al dat een 
vrouw gemiddeld 20kg lipstick gebruikt in haar gehele leven?  
 

- Wist je dat als je je rechteroog sluit je nooit over je rechterschouder kunt 
kijken? 
 

- Wist je dat het er heel stom uitzag toen je dat net probeerde? 
 

- Wist je dat het spel “Tetris” in 14 dagen is gemaakt? 
 

- Wist je dat mensen met rood haar minder pijn voelen? Misschien dat het 
alom gekende spreekwoord over onze geliefde vuurtorens hiervan 
afkomstig is. 
 

- Wist je dat een zebra wit is met zwarte strepen?  
 

- Om voor eeuwig een einde te maken aan deze nutteloze discussie! Wist je 
dat er volgens de bijbel eerst de kip was en toen het ei?  
 

- Wist je dat er jaarlijks meer mensen sterven door vallende kokosnoten 
dan door haaienbeten?  
 

- Wist je dat je om een centimeter van je taille te halen je 1,8 kilogram vet 
moet verbranden? Dat zijn ongeveer 6000 calorieën. Oftewel zo’n 8 uur 
lopen. Op tijd beginnen aan uw summerbody is de boodschap! 
 

- Wist je dat de eerste man die een val van de Niagarawatervallen 
overleefde, later stierf nadat hij uitgleed over een sinaasappelschil? 
Hoeveel pech kan je hebben in het leven. 
 

- Wist je dat honing niet vervalt? Je kan dus 
honing eten die al eeuwen oud is. 
 

- Wist je dat er nog mammoeten 
rondliepen wanneer de piramides 
gebouwd werden?  
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Studietips van het Praesidium 
 
Deze tips zijn allemaal manieren om beter te 
studeren, maar staar je er zeker niet op blind. 
Het is niet omdat een manier van studeren werkt 
voor iemand anders dat dit ook zo zal zijn voor 
jou. Het kan eens gebeuren dat verschillende 
tips meerdere keren terugkomen, lees deze 
zeker eens goed! Ze kunnen alleen maar helpen! 
 
Praeses: Simon 
  

Zorg voor structuur, een vaste routine en vaste 
momenten van pauze. Zo gaat het veel makkelijker om 
vol te houden. 
 
 Sport voldoende als ontspanning, zit niet enkel op je 
gsm tijdens pauzes zo gun je je ogen wat rust en kan je 
langer blokken. 
 
Drink niet teveel caffeïne drankjes, 1 of 2 koffies per dag 
kan zeker, maar let op dat het niet uitloopt tot een 
energiedrankje om de 2 uur. Je wordt hier enkel meer 
vermoeid of hyperactief van en je moet je dosis steeds 
verhogen om nog effect te hebben. 
 

Vice-Praeses: Jori  
Verander af en toe eens van studieplek. 
Dit kan van bureau, naar bed, naar de 
keukentafel… 
 
Zet rustgevende geluiden op zoals 
stromend water of het ruisen van de 
bladeren.  
 
Leg na elke 10 pagina’s een Pims koekje 
als beloning 
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Quaestor: Tom 
 

 
Maak af en toe eens een wandeling om terug een 
frisse geest te hebben. 
 
Doe aan middagdutjes! Zo kan je er weer vol 
tegenaan in de namiddag en avond.  
 
Studeer in blokken van een uur waarbij je de wifi 
uitzet en neem daarna 5 minuten pauze. Als 
middagpauze kan je dan een langere pauze 
nemen. 
 
 

 
Quaestor: Phoebe 
 

 
 
Sla voor de blok een voorraad energie drank in 
zodat je zeker niet zonder komt te zitten. 
 
Zoek een leuke plek met een goed uitzicht om te 
studeren. Zo kan je tussen de pagina’s door eens 
genieten van het uitzicht. Als je van jezelf weet 
dat je nogal snel afgeleid bent is dit waarschijnlijk 
een minder goede tip. 
 
Maak voor jezelf een schema waarop de 
momenten staan dat je jezelf kan belonen met 
een snack naar keuze, bijvoorbeeld na een 
hoofdstuk of een aantal pagina’s. Zo heb je altijd 
iets om naar uit te kijken. 
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Ab Actis: Mats 
 

 
Studeer op een andere plek dan waar je 
ontspanning neemt. Als je constant in dezelfde 
ruimte zit zal dit zeer vermoeiend en saai zijn na 
een tijd. 
 
Plan je pauzes in met vrienden zodat je tussen 
het studeren door nog wat sociaal contact hebt.  
 
Het is maar een maand. Gewoon op uw tanden 
bijten en doorzetten! 
 
 
 

 
Sport: Vincent  
 

Ga sporten. Niets is zo ontspannend als even 
alles van jezelf geven.  Een uurtje gaan lopen, 
wandelen of fietsen kan je normaal wel een paar 
keer per week inplannen. 
 
Studeer samen. Ga hiervoor naar een 
bloklocatie van Ugent, studeer met je 
kotgenoten of maak gebruik van een discord 
server.  
 
Geef je hormonen ook wat aandacht. 
Langdurige stress en druk verlagen het libido. 
Zorg er dus zeker voor dat je af en toe eens 
afspreekt met je knuffelcontact om je 

gezondheid op peil te houden. Moest er geen knuffelcontact in de buurt zijn kan 
je natuurlijk altijd werken aan je oog-hand-coördinatie terwijl je de sappige kant 
van het internet ontdekt.  
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Sport: Seppe  
 
Zorg voor een fatsoenlijk slaapschema, ga op een 
vaste uren slapen en sta op een vast uur op. Zorg 
ervoor dat je niet te lang in je bed blijft liggen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zet een doel per dag, dit kan een aantal pagina’s zijn 
of een aantal hoofdstukken 
 
Neem af en toe eens een frisse neus (cocaïne) om de 
hersenen fris te houden.  
 

 
Sport: Alieke  
 

 
 
Beloon jezelf na elk 
hoofdstuk met een snack 
of ga 5 minuten los op je 
favoriete liedje. 
 
Begin je dag met een korte 
ochtendwandeling. Zo 
begin je fris aan je dag. 
 
Leg je gsm in een andere kamer terwijl je 
studeert. Dit bespaard veel tijd en zorgt voor 
minder afleiding. 
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Feest: Mundo 
 

 
Moet je nog een heel semester aan lesopnames 
inhalen in 2 dagen tijd? Lukt het niet om 
opnames versnelt te bekijken? Doe dan 
ctrl+shift+i  à klik op console à plak 
“document.querySelector(‘video’).playbackRate 
= 1.5” à klik op enter. 
 
Als je het antwoord niet weet, antwoord B! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Feest: Lore  
 

 
Probeer op voorhand alles al eens doorgenomen te 
hebben zodat je tijdens de examens niet voor 
onaangename verassingen komt te staan. 
 
Overdrijf niet met het fluoriseren van je cursus. Zorg dat 
het overzichtelijk blijft om te leren. 
 
Studeer met mensen die je motiveren en laten werken als 
het nodig is, niet met mensen die je afleiden! 
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PR-Intern: Stijn  
 

 
Als je samen met je vrienden studeert, neem 
ook altijd samen pauze. Zo kan je samen je 
hoofd leegmaken en blijf jij niet op het einde 
van je pauze hangen omdat een vriend net aan 
zijn pauze begint. 
 
Koop Milbona!! Zeer goedkope fristi van de 
Lidl. Het is lekker geeft je energie en is veel 
gezonder dan energiedrank. 
 
 
 
 
 
 
 

 
PR-Intern: Matt  
 

 
Leg je gsm aan de kant of doe hem zelfs 
helemaal uit. Dit zal je studeren zeker ten 
goede komen. 
 
Studeer samen met je lief 
of fuckbuddy dit zal ervoor 
zorgen dat je tijdens de 
pauzes goed kan 
ontspannen. 
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PR-Extern: Wout  
 

 
Neem na elk uurtje studeren een pauze en kijk 
een aflevering van de kampioenen, goede 
punten gegarandeerd!  
 
Drink bij uw boterhammen op de middag een 
pintje, dit werkt rustgevend en verminderd de 
stress. 
 
Zorg voor voldoende seksuele ontspanning om 
seksuele frustraties tijdens het studeren te 
vermijden. 
 
 
 
 
 

 
Cultuur: Laura  
 

 
Ben je iemand die luidop leert, maar toch sociale 
druk nodig heeft? Leer dan samen met vrienden via 
facetime. Zo kan je elkaar wel zien, maar muten 
waneer het nodig is. 
 
A fruitje a day keeps the buis away! Blijf gezond eten 
tijdens de examens, hier haal je erg veel energie uit. 
 
Doe iets tijdens je pauze! Blijf niet stilzitten achter 
de tv of je gsm. Ga eens lopen of een toertje 
wandelen. 
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Cursus: Emilia  
 

 
Probeer telkens 50 minuten te studeren en 10 
minuten pauze te nemen. Dit zorgt ervoor dat je 
een optimale conentratie kan blijven behalen. 
 
Als ontspanning kan je een wandeling gaan 
maken, dit zorgt ervoor dat je weer met een fris 
hoofd je boeken in kan duiken. 
 
Als je in de les merkt dat sommige delen nogal 
moeilijk zijn is het best dat je deze al eens 
bekeken hebt voordat je het vak echt gaat 
studeren. Zo kan je niet voor onverwachte 
moeilijkheden te staan. 
 
 
 

 
 
Cursus: Emma  
 

 
Focus je niet enkel op je eerste examen. Leer 
tijdens de blok ook al voor examens die later 
komen, dit zorgt ervoor dat je de leerstof de 
tweede keer sneller zult kunnen overlopen. 
 
Neem actieve pauzes, blijf zeker niet constant in 
je zetel of aan je bureau hangen. 
 
Zorg ervoor dat je zeker genoeg slaapt hebt. Geef 
je hersenen de tijd om de leerstof op te slagen. 
 
Blijf altijd positief, examens kunnen beter 
meevallen dan je denkt en als er eentje echt 
slecht gaat is er nog steeds een volgend examen 
om het goed te maken.  
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Scriptor: Jente  
 

 
Maak een goede planning zodat je weet 
wat je gaat doen op welke dag. Moest je 
dan eens een dag vroeger klaar zijn 
omdat het een makkelijker deel was, 
neem dan een avondje rust. Dat is ook 
belangrijk. 
 
Spreek eens af met vrienden, de 
ontspanning zal je goed doen. 
 
Focus niet te veel op waar anderen al 
zitten en hoeveel zij al gedaan hebben, 
werk rustig op je eigen tempo. 
 
 

 
 
Media: Jonatan 
 

 
Herhaling is key. Probeer dingen 
verschillende keren te herhalen, dit kan 
zowel door het al sprekend te herhalen 
of door het op te schrijven. 
 
Durf een pauze te nemen. Als je merkt 
dat je het heel moeilijk hebt met 
concentreren en je hebt al veel gewerkt, 
gun jezelf dan een pauze. 
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Schachtentemmer: Sim  
 

 
Begrijp de basis van je leestof voor je aan de 
details begint. Sla geen stappen over tijdens het 
leren. 
 
Werk op je eigen tempo, maak hierrond een 
planning en zorg dat deze haalbaar is. Verwacht 
niet het onmogelijke van jezelf. 
 
Laat anderen je geen stress geven omdat zij al 
verder zitten bij een bepaald vak. Iedereen 
werkt op zijn eigen tempo. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Veel succes tijdens jullie examens xoxo          
Het HILOK-Praesidium 
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Netflix  
 
Zoals in de vorige tips beschreven is buiten ontspannen erg belangrijk tijdens je 
pauze, dit hoeft natuurlijk niet altijd het geval te zijn. Ook een aflevering kijken 
van je favoriete serie kan zeer ontspannend werken. Hieronder vind je enkele 
series die zeker de moeite waard zijn!  
 
Scorpion  

 
Deze serie gaat over een groep genieën die samenwerken binnen een bedrijf 
genaamd “Scorpion”. Binnen dit bedrijf krijgen ze verschillende opdrachten van 
overheid die enkel zij kunnen oplossen. Hoewel ze erg slim zijn, hebben ze vaak 
problemen met hun communicatie en inlevingsvermogen met andere mensen. 
Dit levert wel eens problemen op en kan leiden tot grappige en genante 
taferelen. Als je houdt van een luchtige serie met een vleugje actie is dit zeker 
iets voor jou! 
 
Tip van de praeses: Er was eens… het leven 

Misschien heb je deze 
serie nog bekeken in de 
goede tijden als klein 
kindje. Ofwel is onze 
Praeses echt te oud.  
Het is een kinderserie 
waarin het menselijk 
lichaam heel correct 
wetenschappelijk 
uitgelegd wordt. Ideaal 

om de leerstof van Patje te herhalen. 
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Suits 
 

 
 
Suits speelt zich af in de wereld van de grote advocatenbureaus in New York. 
Mike is een jonge kerel met een gave die ervoor zorgt dat hij alles onthoudt wat 
hij ooit gezien of gehoord heeft. Door een hoop toevalligheden belandt hij bij 
Harvey, een belangrijke partner bij 1 van de grootste advocatenbureaus, samen 
lossen ze de moeilijkste zaken op. Ook krijg je de kans om elke aflevering naar 
Meghan Markle te kijken, wat volgens mij enkel maar een pluspunt is. 
 
The legend of Korra  
 

 
De legend of Korra is het vervolg op Aang the last airbender waar vele van ons 
als kind uren naar hebben gekeken, sommige onder ons waarschijnlijk nog 
steeds. Het verhaal zit goed in elkaar en doet zeker niet onder voor avatar Aang. 
Nog een voordeel aan deze serie is dat de afleveringen maar 20 minuten duren, 
dit is perfect voor een korte pauze. 
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Disney + 
 
Ook disney heeft tegenwoordig een streamingsdienst die vol staat met series en 
films die zowel jong als oud zullen bekoren. Vooral de oudere series zullen jullie 
zeker aanspreken.  
 
 
Zack & Cody: Suite life on deck 
 

 
 
 Voor velen van jullie zal deze serie herinneringen doen terugkomen van een 
meer zorgeloze tijd waarin van examens of corona nog geen sprake was. The 
suite life on deck is perfect voor een korte pauze tussen het studeren door 
waarbij je zonder te veel te hoeven nadenken op je gemak kan ontspannen.  
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Wizards of Waverly Place  

 
 
Ook dit is 1 van de series waar we allemaal mee opgroeide. De leuke, grappige 
afleveringen met de familie Russo in de hoofdrol waren steeds een welgekomen 
afleiding van de wereld en dat kan het deze blok opnieuw zijn. Laat je meenemen 
in de toverachtige wereld en vergeet even al je problemen! 
 
Austin & Ally 

 
Voor de studenten onder ons die fan zijn van een meer muzikale pauze is Austin 
& Ally de perfecte serie om je tijd mee te vullen. Je zal er versteld van staan 
hoeveel je nog weet van de liedjes en hoe lang deze nummers in je hoofd blijven 
zitten. Zo kan je tijdens het studeren nog nagenieten van je pauze! 
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Hilok wordt mede mogelijk gemaakt door: 
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