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Voorwoord Scriptor
Beste LO’ers, kinés en HILOK-sympatisanten!
Nu de paasvakantie eraan zit te komen is het weer tijd voor jullie geliefde
portie literatuur. In deze editie van het Kilo’tje kom je te weten welke
activiteiten HILOK nog op poten heeft gezet voor de paasvakantie. Ook zullen
er enkele bekende en minder bekende gezellige plekken voorgesteld worden
waar jullie, met het komende mooie weer, kunnen gaan genieten van een
pintje of een wijntje.
Verder wil ik nog even aanhalen hoe fantastisch iedereen bezig is met de Battle
of the Students! Op dit moment strijden we voor de bovenste plaatsen in Gent
voor zowel het lopen als het fietsen, maar ook over heel Vlaanderen staan we
mee bovenaan. Dit maakt mij als voormalig Sportje enkel maar trots! Ik wil
jullie dan ook nog extra aansporen om zeker alles in Strava te zetten zodat we
VTK ver achter ons kunnen laten.

Scriptor out xoxo
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Voorwoord Praeses en Vice
Beste Studenten
Hopelijk heeft iedereen van jullie al een beetje kunnen genieten van het
lenteweer buiten! Zo niet, ga naar buiten, zo wel, blijf naar buiten gaan. Spreek
af met jullie vrienden, maar op een veilige manier. Verder in dit kilo’tje Heeft
onze scriptor nog verschillende Gentse plekjes voor jullie uitgekozen waar jullie
gezellig en veilig samen kunnen komen.
Maar ga ook naar buiten om te sporten, omdat het gezond is, zowel mentaal
als fysiek, maar ook om HILOK naar de overwinning te helpen in de ‘Battle of
the students’ overheen heel Vlaanderen! Hoe je kan helpen vind je ook
hieronder in het kilo’tje.
De paasvakantie is in zicht, dat betekent ook 2 weken rust in het
studentenlandschap, geniet van de rust en kalmte, want na de paasvakantie
vliegen we er weer vol in. Laat ons hopen dat we dan eeeeeeeindelijk wat meer
activiteiten in real life kunnen houden.
Veel leesplezier met dit kilo’tje,
En tot na de paasvakantie,
Groetjes Praeses en Vice-Praeses
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Woord van de Sportjes
Beste sportievelingen,
Heel eventjes hadden we terug hoop dat de looptrainingen en eventuele
andere activiteiten terug konden doorgaan. Door de sterk stijgende cijfers is dit
jammer genoeg niet het geval. Dit betekent echter niet dat we niets voor jullie
in petto hebben. Vanaf 22/03 tot 4/04 gaat namelijk de Battle Of The Students
(BOTS) door. We zijn voorlopig heel goed bezig, maar om ons nog hoger in die
top te plaatsen hebben we jullie hulp nodig.

BATTLE OF THE STUDENTS
WAT?
The Battle Of The Students is een strijd voor de meeste kilometers tussen ALLE
studentenkringen van Vlaanderen. Hiervoor moet je zoveel mogelijk wandelen,
lopen en fietsen en dit neem je op via Strava met de hashtags #BOTS en
#studentensportvlaanderen. De wandelaars onder ons zetten hun wandeling in
als loopje, anders telt deze activiteit niet mee. De live scores zijn op te volgen
via: https://www.battleofthestudents.be/.
GROEPEN
Om dit te kunnen opvolgen dienen jullie je toe te voegen aan de twee
Stravagroepen ‘HILOK’ en ‘HILOK Cyling’.
PRIJZEN?
Om jullie nog extra te motiveren vallen er bij zowel lopen als fietsen mooie
prijzen te winnen t.w.v. meer dan €1000 waarbij er voor jongens en meisjes
een apart klassement is:
- Snelste 1 km, 5 km of 10 km lopen
- Meeste km’s lopen
- Meeste km’s fietsen
- Meeste hoogtemeters fietsen
Indien je hier aan mee wilt doen, stuur dan een bericht naar Sport HILOK of
naar één van de sportjes. Ook stuur je na het uitvoeren van je activiteit(en) een
screenshot naar Sport HILOK of naar één van de sportjes.
Op het einde van de 2 weken zal een tombola gehouden worden (via
@sport.hilok op Instagram, volg dus zeker de pagina!) met iedereen die in de
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top 100 van fietsen/lopen stond in 1 van de 2 weken. De hoofdprijs is een Polar
sporthorloge van 300€!! Verder zijn er ook nog kleinere prijzen te winnen.
Wie in de 2e week meer dan 30km fietst of 100km loopt krijgt ook nog een
gloednieuwe HILOK-drinkbus (750ml), ongeacht je klassering op Strava. Ga dus
snel naar buiten en haal wat kilometers!
PS: Indien je een activiteit hebt uitgevoerd, stuur zeker de foto’s en video’s
door en kom zo op onze mega nice aftermovie! Ook kan je @sport.hilok altijd
taggen in je instagramverhaal zodat wij dit kunnen delen.
PPS: Elke kilometer telt, dus zelf al ga je naar het zwembad of naar uw bubbel
met de fiets of te voet, neem dit zeker op! Indien je vrienden hun Strava
vergeten aanzetten zijn kan jij ze ook altijd uitnodigen om jouw activiteit ook
op hun profiel te tonen. Op die manier tellen ook hun kilometers mee!

TRAILRUN

Woensdag 10 maart vond de Trailrun van Sportaround plaats. Een dikke
proficiat aan iedereen die heeft meegelopen en aan de winnaars van de
prijzen. Jullie waren fantastisch.
Ook aan Lukas Maes een speciale shoutout, want wat een tijd op zo een
afstand!
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MOTIVERENDE
QUOTES
Enkele motiverende
quotes, aangezien
sporten belangrijk
blijft en zeker in
deze tijden:
- You don’t
have to be
great to start, but you have to start to be great
- You are one step closer everyday so don’t give up
today
- Running releases so much more than just sweat!
- Do it for the people who want to see you fail
- Lift heavy sh*t until it’s not heavy anymore
Veel coronaknuffels,
Jullie lieftallige sportjes xxx
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Afgelopen Activiteiten
De slimste Hilokker

1 maart was het tijd om uit te zoeken wie de slimste kop was binnen het HILOK.
Na een lange en harde strijd is gebleken dat deze titel voor een jaar lang op
naam zal staan van Tonnie, onze geliefde pro Temmer en lid van ons Doop
Comité. Ook proficiat aan alle andere deelnemers, jullie maakte er een
aangename wedstrijd van en zorgden ervoor dat de avond vlotjes kon
verlopen.

Are you the one?

Nu de 24-uren loop jammer genoeg niet kon doorgaan vonden we het tijd om
op een andere manier de band tussen Apolloon en HILOK te versterken. Dit
gebeurde aan de hand van een eigen versie van het programma “Are you the
one?” Van wat ik vernomen heb bleek dit een zeer geslaagde avond voor zowel
de studenten uit Gent als Leuven en is dit zeker voor herhaling vatbaar!
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Online bedrijfbeurs
HILOK organiseerde voor de masterstudenten kinésitherapie een online
bedrijfbeurs zodat de studenten toch kennis konden maken met verschillende
bedrijven. Ik kan met zekerheid zeggen dat dit een erg groot succes was! De
studenten hebben een interessante avond gehad en kunnen luisteren naar de
sprekers waarna ze hen ook vragen konden stellen. Nogmaals bedankt aan de
organisatoren en de sprekers om deze bedrijfbeurs mogelijk te maken!!
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Komende activiteiten
HILOK's grote stadskennismakingswandelingzoektocht

Met de huidige coronacrisis moeten we nog steeds wachten op de volgende
openingsfuif en het volgende galabal. Hierdoor zou je bijna vergeten dat HILOK
nog steeds beschikt over een fantastisch team Feest dat de beste activiteiten
en feestjes in elkaar steekt. Deze keer hebben ze een compleet stadsspel
voorbereidt waarbij elk groepje verschillende checkpoints moet bereiken en
hier telkens een nieuwe opdracht krijgt. Met het komende mooie weer is dit
een niet te missen evenement!
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Wij gaan wijnen!

De laatste HILOK activiteit voor de paasvakantie zal volledig in het teken staan
van wijn. Na al 2 succesvolle biertastings en een geslaagde cocktailavond was
het tijd om de wijndrinkers onder ons te verwennen met een avondje gezellig
wijnen. Natuurlijk overstijgt wijn ons geliefde gerstenat niet, maar een beetje
afwisseling in je drankpatroon kon nooit kwaad.
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Coronaproof chillen
Met het mooie weer en de paasvakantie in aantocht komen steeds meer
mensen buiten om met hun vrienden een gezellige plek te zoeken om te zitten
en te genieten van een drankje en wat muziek. Daarom zal ik een aantal
plaatsen kort voorstellen zodat iedereen op een goede manier binnen zijn
favoriete bubbel kan genieten van de zon.

Sint-Pietersplein

We beginnen met waarschijnlijk het bekenste plein van Gent, het SintPietersplein. De getekende cirkels zijn ondertussen al bij iedereen bekend en
ook de “relletjes” die 2 keer zijn ontstaan zijn gekend bij elke student. Toch is
het Sint-Pietersplein 1 van de gezelligste plekken om met je vrienden te zitten.
Door de cirkels heb je zeker genoeg ruimte om te zitten, je kan gemakkelijk een
stoeltje zetten en er zijn veel etensmogelijkheden dichtbij. Alles meegerekend
is dit dus zeker een aanrader!

Watersportbaan

Onder de LO studenten is deze plek al bekend, maar ook de kinéstudenten
weten dit zeker zijn. Met een keuze tussen de trapjes aan het water of de
grasvlakte in de grote bocht is er voor ieder wat wils aan de Watersportbaan.
Er is achter de hoek ook een Delhaize aanwezig waar je gemakkelijk je drank en
tussendoortjes kan inslaan.
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Graslei en Korenlei

Misschien wel het gezelligste plekje in deze lijst. Je kan met je
vrienden op je gemak aan het water zitten en in alle rust genieten
van de mooie stad en de verschillende bootjes die passeren. Let wel
op, er is een algemeen glasverbod aan de Graslei en Korenlei. Dit
geldt eveneens voor het Sint-Pietersplein en aan de Coupure.
Coupure Links en Rechts

De Coupure Links en Rechts heeft iets weg van de Graslei en Korenlei.
Ook hier kan je aan het water zitten en genieten van de zon. Het
verschil is dat je hier moet zitten op het gras, maar als je een deken
of handdoek meeneemt kan dit de perfecte plek zijn voor te chillen
met je vrienden of een date met je lief.
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Zuidpark

De laatste plek waar ik het over ga hebben is het zuidpark. Het
bevind zich erg dicht bij het zuid (ja ik weet het, heel verassend) en
heeft verschillende graspleinen waar je kan chillen. Het enige nadeel
hier is dat er maar weinig toiletten aanwezig zijn, dit kan al snel tot
genante taferelen leiden.
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Interessante weetjes
-

Voor de oplettende lezer zal deze naam zeker nog een belletje doen
rinkelen, maar (SS 1ste bach kiné) is er toch weer in geslaagd een nieuwe
vrouwelijke prooi aan de haak te slagen. Dit keer is zijn slachtoffer een
vrouwelijke schone van psychologie (MM 1ste bach psycho). Er wordt
verwacht dat de feuten veel delen met elkaar, maar (SS 1ste bach kiné)
heeft dit toch iets te letterlijk genomen want terwijl hij speeksel lag uit te
wisselen met (MM 1ste bach psycho) lag een medefeut (TV 1ste bach kiné)
gewoon naast hem. Zij kon bevestigen dat de handjes zeker niet boven
de lakens bleven, maar wel in elkaars broek gleden.

-

Nadat hij al tussen de lakens had gedoken met medefeuten en de
onderste regionen verkend had bij een andere richting vond (SS 1ste bach
kiné) het tijd om eens een andere stad te gaan verkennen. Zijn
bestemming bleek Leuven te zijn waar hij een interessante avond
tegemoet ging met (ND 1ste bach kiné).

-

Nog 2 feuten die het iets te gezellig hadden met elkaar zijn (TVC 1ste bach
kiné) en (ED 1ste bach kiné). Na een potje tongworstelen vond (TVC 1ste
bach kiné) het tijd om zich te verplaatsen naar de meer lager gelegen
regionen, maar hier werd hij afgestopt door (ED 1ste bach kiné). Of Dit
komt omdat zij het worstelen niet goed genoeg vond is jammer genoeg
nog niet geweten.
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-

Herinneren jullie je nog het stukje over het tekort aan toiletten in het
zuidpark? Dit heeft (YS 1ste bach kiné) aan de lijve mogen ondervinden.
Toen ze daar met enkele Praesidiumleden en feuten een pintje aan het
drinken was merkte ze dat ze erg dringend naar toilet moest. Jammer
genoeg waren er geen toiletten of bosjes dicht genoeg om haar nog te
redden van een natte broek. Dit leidde tot genante taferelen en een zelf
geïmproviseerde rok die hierronder te bewonderen is.
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