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Voorwoord Scriptor
Beste LO’ers, kinés en HILOK-sympathisanten
De laatste weken van het eerste semester komen eraan en zoals elk jaar gaat
dit gepaard met een hoop deadlines die behaald moeten worden, hopelijk
brengt dit kilo’tje wat ontspanning met zich mee om jullie hierdoor te helpen.
Verder in deze editie van het kilo’tje kunnen jullie een heleboel online
spelletjes ontdekken die je samen met je vrienden kan spelen. Ook sport heeft
weer een hoop alternatieven voorzien waarmee je helemaal in topvorm kan
blijven en jullie komen de komende activiteiten te weten. Deze activiteiten
variëren van een speeddate met de grootste kringen van gent tot een
wekelijkse studienamiddag. Ook zal er nog een quiz georganiseerd worden om
uit te maken wie nu eigenlijk de slimste is onder de LO & kiné studenten. Voor
een meer gedetailleerde uitleg moet je maar een paar pagina’s verder scrollen.
Veel leesplezier!

( De meest accurate meme van het moment moest ik nog even vermelden)
Scriptor out
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Voorwoord Praeses & Vice
Gegroet studenten kiné en LO
Ondertussen staat de kerstperiode weer voor de deur. Dit brengt normaal ook
de Gentse Winterfeesten en onze traditionele ribbekesavond met zich mee…
Naar goede gewoonte van dit academiejaar zal ook deze periode er iets anders
uitzien. Geen ribbekesavond dit semester (wie weet volgend semester) en ook
geen afterboit op de Winterfeesten.
Toch hebben we opnieuw geprobeerd enkele waardige alternatieven te
organiseren om jullie sociale contacten te komende weken niet te
verwaarlozen.
Zo gaan we binnenkort met meer dan 1000 Gentse (en minder Gentse)
studenten speeddaten en staat er ook nog een pittige uperdare op het
programma.
Ook afgelopen weken was ons (online) programma goed gevuld om jullie
toekomstige werkmensen toch wat studentikoze activiteiten te bezorgen
buiten al het schoolwerk. Zo waren er meer dan 50 kiné en LO studenten die
hebben gestreden voor de eerste plaats op ons beerpongtornooi en hebben we
ontdekt dat je in bier veel meer smaakt als alcohol en plezier op onze
beertasting.
Laat ons de komende weken sterk, gezond en veilig blijven, maar tegelijk toch
proberen er nog het beste van te maken tot we ons terug volledig storten op
onze boeken voor de komende examenperiode.
Ontdek hieronder hoe alle voorbije activiteiten verliepen en wat we nog in
petto hebben voor jullie!
Veel leesplezier van je Praeses en Vice-Praeses! xxx
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Woord van de sportjes
Beste sportievelingen,
Zoals jullie weten gaan er dit semester geen fysieke sportactiviteiten meer
kunnen doorgaan. Maar niet getreurd, ook voor deze extreme situatie hebben
wij alternatieven.
HILOK Athletes
Dit is een groep op Facebook waarin elke week voor sportieve alternatieven
worden gezorgd. Elke maandag komen de looptrainingen, gemaakt door onze
toptrainers, hierin en elke vrijdag zullen nu ook de workouts online komen. Ook
starten wij vanaf volgende week met de enige echte HILOK Powergames.
Wat houden die HILOK Powergames in? Vier weken lang zal elke week bestaan
een uit ander thema. Bij dit thema zullen verschillende wedstrijdjes horen
waarmee je punten kan verdienen. Hoe meer punten je verdient, hoe meer je
kans maakt op een prijs bij de loting. Deze wedstrijdjes zullen bestaan uit zowel
uithouding als krachtoefeningen. Voor meer info hieromtrent, zie de HILOK
Athletes groep.
Ben je nog geen lid van deze groep en wil je de looptrainingen, workouts of
HILOK Powergames niet missen? Voeg je dan zeker snel toe aan HILOK Athletes.
HILOK Cycling
Dit is een groep op Facebook waarin elke week gezorgd wordt voor
leuke routes die telkens beginnen vanaf het GUSB. Door het
invullen van een poll kan je zien wie er geïnteresseerd is om die
route met jou te doen. Aangezien de banen glad beginnen te
worden, schakelen we volgende week over naar
mountainbikeroutes, deze zullen ook starten op fietsafstand van
Gent. Ben je het beu om altijd je routes zelf te moeten
uitzoeken of fiets je niet graag alleen? Voeg je dan zeker toe
aan HILOK Cycling.
Veel coronaproof kusjes en knuffels,
Vincent van Belle, Alieke Brutsaert, Seppe Mertens en Mats Verbist
PS: ondanks de omstandigheden is het belangrijk om te blijven sporten.
Veel succes allemaal!
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Sportweetjes
● Golf is de eerste en tot zover de enige sport dat op de maan werd
gespeeld.
● Schapen tellen is een officiële sport in Australië.
● Golfballen werden vroeger gemaakt van gedroogde koe-oogbollen.
● Wanneer er in een interview gevraagd werd waarom hij geen goud had
gewonnen op de Olympische Spelen cross-country in 2010, antwoordde
de Noorse skiër Odd-Bjoern Hjelmeset met “Ik denk dat ik de afgelopen
dagen teveel porno heb gekeken.”
● De boksring wordt een "ring" genoemd omdat hij vroeger rond was. Toen
sport voor het eerst populair werd stonden de toeschouwers in een cirkel
rondom de jagers.
● Van de 30 snelste 100 meter sprints in de geschiedenis zijn er slecht negen
die geen verband hebben met doping. Alle negen werden gelopen door
Usain Bolt.

Sportquiz
Vragen
1. Wat is de nationale sport van Japan?
2. In welke sport kan je de Davis Cup winnen?
3. Welke twee sporten worden beoefend op een groene tafel?
4. Welke wielrenner wordt ook wel de Kannibaal genoemd?
5. In welk land werden de eerste Olympische Spelen gehouden?
6. Uit welke twee sporten bestaat een biatlon?
7. Wat is de hoogst mogelijke score in bowling?
8. Wat zijn de kleuren van de Olympische ringen?
9. Hoeveel km zwem, fiets en loop je bij een Ironman?
10. Welk jaar werd de Premier League gesticht?
Antwoorden
Sumoworstelen
Tennis
Billiart en ping-pong
Eddy Merckx
Griekenland
Langlaufen en geweerschieten
300
Blauw, geel, zwart, groen en rood
Zwemmen: 3,86km, fietsen: 180,2km, lopen: 42,195km (marathon)
1992
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Bierdegustatie
Vorige week woensdag ging onze eerste online
bierdegustatie door. Met maar liefst 40
inschrijvingen was dit een mooi succes. Zo leerden
alle deelnemers via een blinde tasting de vijf grote
biersoorten kennen: Tripel, Saison, geuze, IPA en
Stout.
Door het blind proeven hadden de deelnemers
geen vooroordelen over de biertjes en kwamen de
verassende geuren veel meer tot uiting. Wij waren
alvast verrast met de typische smaaktoetsen van
elke biersoort. Hieronder volgt een kort lijstje:
Tripel: Sterk- zoet – fruitig – rijpe banaan
Saison: Droog – kruidig – bitter – zest – Licht zurig
Geuze: Zuur – groene appel – leer – hout – vanille
Stout: Koffie – chocolade – geroosterd – gedroogd
fruit – alcoholisch
IPA: Stevig bitter – tropisch fruit – citrus – fruitig –
droog
Wil je nog meer te weten komen over deze
biersoorten of wil je deze smaken zelf eens
verkennen? Maak dan dat je volgend semester
zeker aanwezig bent op onze 2de editie van de
bierdegustatie.
Nog enkele bierweetjes:
Wist je dat de sterke nasmaak die blijft plakken in je
mond na het drinken van een bier een afdronk heet?
Wist je dat bier al 6000 jaar bestaat?
Wist je dat ze zelf bier theoretisch en saai kunnen
maken met een droge definitie? : alcoholische drank
die bereid is uit gefermenteerde mout met
toevoeging van hop en kruiden.
Wist je dat je bij een bierdegustatie in tegenstelling
tot een wijndegustatie de verrukkelijke drank gelukkig
wel mag inslikken?
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Komende activiteiten
Gent gaat online daten
Uitgaan is nog steeds niet mogelijk en de coronamaatregelen laten ons niet toe
veel sociaal contact te hebben. Er zijn weinig mogelijkheden om nieuwe
connecties te leggen en zelfs tinder verveelt na een tijdje, maar niet getreurd!
Hier is de oplossing om jullie sociale leven opnieuw op de rails te krijgen!
HILOK, VPPK, VLK, VLAK, VTK en VEK slaan de handen in elkaar om het grootste
online evenement van dit semester op poten te zetten: GENT GAAT ONLINE
DATEN!! Op facebook kan je het evenement vinden om je in te schrijven. Wees
er snel bij, de inschrijvingen lopen tot 20 november 23u59 en er zijn al meer
dan 800 personen ingeschreven! Hoe verloopt nu zo een avond online daten?
Er zijn 2 dagen waarop je kan deelnemen, dinsdag 24 november en donderdag
26 november. Bij je inschrijving vul je een vragenlijst in waarna je wordt
gematcht met mensen die dezelfde interesses hebben als jij. Op dinsdag heb je
de kans om je vriendenkring uit te breiden. Deze avond is ideaal voor nieuwe
vrienden te vinden of gewoon een avondje gezellig te babbelen. Donderdag
gaan we een stapje verder. Deze avond is de kans om je ware knuffelcontact te
vinden. Zo zal je tijdens de kerstdagen trots kunnen antwoorden op je
grootouders dat je eindelijk een lief gevonden hebt. Wil je aan beide avonden
deelnemen? Geen enkel probleem! Op het einde van de vragenlijst kan je
aangeven dat je beide avonden wilt meedoen. Alvast veel succes aan diegene
die opzoek gaan naar hun wederhelft!
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Quiz
Heb je jezelf altijd al afgevraagd of je de slimste student bent van jouw
richting? Denk je dat jij als bachelorstudent die masterstudenten wel eens zult
afdrogen met jouw kennis of wil je net de jongelui eens een lesje leren? Dan is
deze quiz helemaal voor jou! De quiz zal doorgaan op woensdag 9 december
via kahoot en deelnemen zal individueel zijn of in samenwerking met je
knuffelcontact. Er zijn natuurlijk ook prijzen te winnen, zowel de eerste plaats
als de tweede plaats winnen een bierpakket met verschillende sterke bieren.
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HILOK studienamiddag
Behalve bier en feesten zijn er natuurlijk nog belangrijke dingen in het leven
zoals pandapunten wegwerken en nog meer bier drinken, maar HILOK zou
HILOK niet zijn als we niet aan onze medestudenten denken. Daarom
organiseren wij ELKE woensdagnamiddag een studienamiddag waarbij je online
samen met anderen kan studeren, want studeren is ook wel (een beetje)
belangrijk. Deze studiesessies gaan door vanaf 14u op de discord server van
HILOK. Als je beter studeert met andere is dit zeker aan te raden.
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Afstudeeravond
Beste masterstudenten kiné,
Op 1 december organiseert het HILOK
een infoavond voor de masterstudenten
kinesitherapie aan de UGent. Deze
infoavond is volledig gratis en wordt
voorzien van een hoop interessante
sprekers die enorm relevant zijn voor
jullie verdere carrière als kinesitherapeut.
Bovendien zullen ook tal van geschenken
worden verloot onder de aanwezigen.
Waaronder 1 waardebon van 50 euro, 10
powerbanks, 10 cinématicketten en 5
drinkbussen.
Door de huidige COVID-maatregelen zal deze lezing online doorgaan via teams
van 19u tot 21u met een korte pauze tussenin.
De sprekers van deze afstudeerlezing worden in de loop van deze week
aangekondigd, vergeet daarom zeker niet om je op gaan of geïnteresseerd te
zetten op ons facebook evenement om deze meldingen te ontvangen!
We vragen enkel om je via de link op het evenement in te schrijven zodat we
op voorhand een beeld hebben van de deelnemers en jullie kunnen toevoegen
in de teams-vergadering.
We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen.
Studentikoze groeten,
PR-Extern
PS: indien jullie nog vragen hebben, aarzel niet
om mij te contacteren op pr.hilok@gmail.com
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Online games
Cards against humanity
In dit spel is het de bedoeling om de meest grappige, originele, gênante en
vuile antwoorden te geven om een punt te krijgen. Er is telkens 1 speler die een
vraag stelt of een zin geeft waar nog woorden in moeten geplaatst worden, de
andere spelers moeten op hun
kaarten kijken welk antwoord hier
het best past. Als alle antwoorden
gegeven zijn wordt er gestemd op
het beste antwoord en deze speler
krijgt een punt, dan stelt de
volgende speler een vraag zodat
iedereen eens aan de beurt komt.
De speler die het snelst de beoogde
score bereikt heeft wint. Dit spel is
erg makkelijk op te zoeken om
online met je vrienden te spelen er
bestaan ook real life versies van.

Skribbl
Dit spel is de online versie van pictionary, om te beurt wordt er getekend door
1 van de spelers en de andere moeten zo snel mogelijk raden wat het is de
eerste krijgt de meeste punten
dan de tweede en zo verder. Je
kan zelf beslissen hoeveel
rondes je doet en hoe veel tijd je
de spelers geeft om te raden. De
speler met de meeste punten na
alle rondes wint. Je kan dit spel
spelen met de standaard
woordenlijsten, maar je kan er
ook zelf maken met
gepersonaliseerde woorden
zoals namen van personen of
cafés in Overpoort.
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Warzone
Dit spel kan gratis gespeeld worden op verschillende consoles en op de
computer, er is cross-play aanwezig waardoor je als Playstation speler kan
spelen met pc-gamers. In dit spel wordt je gedropt op een eiland waarbij je
moet zoeken naar wapens, geld en
bescherming om te overleven. Met het
geld dat je vindt kan je betere wapens
kopen, maar ook je gedode teamgenoot
terug brengen. Het gebied waarin je kan
overleven wordt steeds kleiner door een
giftig gas dat steeds dichterbij komt. Het
doel is om de andere spelers neer te
schieten en als laatste te overleven. Stel
je beste team samen en ga voor de
warzone victory!

Fifa profclubs
Profclubs is een bepaald speltypen binnen het voetbalspel fifa, als je geen fifa
hebt wordt het zeker tijd dit eens aan te schaffen. Bij profclubs bouw je een
eigen club op je met vrienden
waarmee je wedstrijden kan spelen. In
deze wedstrijden bestuurt iedereen
zijn eigen speler. dit kan leiden tot
ongelofelijke doelpunten, maar ook
tot grote chaos. Met dit speltype is fun
zeker verzekerd en zal je de gekste
dingen meemaken tijdens de games
die je speelt. HILOK heeft een eigen
profclub gecreërd waar al enkele
studenten in zitten als je zin hebt om
hierbij te komen stuur zeker een
berichtje naar 1 van de
praesidiumleden.
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Among us
Volgens mij is dit spel al zeer gekend onder de meeste van jullie, maar voor de
mensen die onder een steen geleefd hebben de laatste maanden zal ik nog
even kort uitleggen wat de bedoeling is van dit spel. Tijdens dat het spel
gespeeld wordt mag maar op enkele momenten worden gepraat. Er zijn 1 of 2
imposters, afhangende van het aantal spelers, die de andere spelers moeten
vermoorden. De spelers die geen imposters zijn, de crewmates, doen zo snel
mogelijk de verschillende taken die hen zijn toegewezen. Als er een dood
lichaam wordt gevonden of wanneer er een emergency wordt gecalled kan er
gepraat en gediscussieerd worden om te weten te komen wie de imposters
zijn, want niemand weet wie dit zijn behalve de imposters zelfs. De crewmates
moeten door samen te werken proberen de imposters eruit te stemmen zodat
zij de ronde winnen. Als er nog evenveel mensen overblijven als dat er
imposters zijn winnen de imposters. Nog een kleine tip, de imposter is vaak
degene die het hardste roept of het minste zegt.
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HILOK wordt mede mogelijk gemaakt door:
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