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Voorwoord Scriptor
Beste LO’ers, kinés en HILOK-sympathisanten
In dit laatste Kilo’tje van het academiejaar zullen jullie kennis kunnen maken met alle
personen die opkomen voor een functie in het Praesidium van volgend jaar. Hierbij zullen
veel bekende gezichten terugkomen, maar ook enkele nieuwelingen wagen hun kans. Verder
wordt je op de hoogte gehouden van de laatste roddels en geruchten die zich hebben
afgespeeld binnen het HILOK en ik kan jullie al vertellen, de feutjes hebben zeker niet
stilgezeten de voorbije weken.
Als laatste wil ik jullie meegeven om zeker nog te genieten van het betere weer en de
vergrootte bubbels alvorens de examens weer van start gaan. Want laten we eerlijk zijn, zo
op voorhand studeren dat werkt toch helemaal niet. Moest je toch wat beginnen stressen
over de hoeveelheid leerstof en het tijdstekort denk dan aan deze wijze woorden:
“diamanten worden enkel maar gemaakt onder druk.”

Scriptor out! xx
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Voorwoord Praeses en Vice
Beste studenten
Dit is ook het laatste kilotje waarbij Jori en ik aan het roer staan bij het HILOK. Ondanks dit
vreemde jaar is de tijd voorbij gevlogen. Los van het feit dat het jaar heel anders liep dan
verwacht, zijn we toch heel blij dat we de eer hadden om dit jaar alle activiteiten voor jullie
te mogen leiden. Een jaar waarin wij als praesidium en jullie als studenten op een nieuwe
manier onze ontspanning moesten opvullen.
Op het einde van het academiejaar vinden twee belangrijke activiteiten plaats, jullie examens
en de verkiezing van het praesidium voor volgend academiejaar. Wij weten natuurlijk dat de
examens en een goed verloop ervan veel belangrijker zijn voor jullie, maar we vragen toch
om even stil te staan bij deze verkiezingen. De verkiezingen zijn cruciaal voor het verloop van
jullie volgend academiejaar. Een academiejaar met hopelijk meer real life activiteiten in de
plaats dan online zoom calls. Jullie kunnen als studenten mee bepalen hoe dit praesidium er
uit zal zien, wie er voor jullie aula zal komen spreken, wie er zal zorgen voor zalige foto’s na
een feestje, wie verantwoordelijk zal zijn voor jullie cursussen en wie er voor zal zorgen dat
het budget voor activiteiten wijselijk gespendeerd wordt.
Neem dus zeker eens de tijd om alle kandidaten en hun motivatie te bekijken en om te
stemmen. Jullie stem kan het verschil maken.
We wensen jullie alvast heel veel succes met jullie examens, waarvoor onze drive met
examenvragen binnenkort terug online komen. Geniet op een verstandige manier van het
mooie weer samen met je vrienden en maak er ondanks alles het beste van.
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Woord van de Sportjes
Beste sporters,
Ondanks het feit dat de coronamaatregelen nog steeds van toepassing zijn hebben we er
weer alles uitgehaald om tot een sportief tweede semester te komen. Nu het jaar stilletjes
aan op zijn einde loopt willen we toch iedereen bedanken die zich heeft ingezet voor de
online sportevenementen. Het was niet altijd even gemakkelijk maar door jullie hebben we
er toch een topjaar van kunnen maken.
Battle Of The Students
Van maandag 22 maart tot zondag 4 april vond de Battle Of The Students, de spannende
strijd tussen alle studentenkringen van Vlaanderen, plaats. Hierbij hebben jullie ons, de
sportjes, toch even omver geblazen door de tweede plaats in het totaalklassement te
bemachtigen (met enkel VTK Leuven voor ons) en Apolloon achter ons te laten!!! Doordat
jullie elke dag keer op keer bleven strijden werden we maar liefst eerste bij het fietsen en
derde bij het lopen (met VTK Leuven en Apolloon voor ons). Wees allemaal trots op jullie
prestaties want ze mogen er zijn!
Super League – Running Edition
Afgelopen woensdag 28 april hebben we tijdens de Super League – Running Edition
gestreden tegen onze twee grootste rivalen VTK en VLK. Opnieuw konden we met de meeste
kilometers de eerste plaats bemachtigen. Hierbij toch even een shoutout naar Matthias
Flama die met een marathon de meeste kilometers van HILOK liep, proficiat Matthias!
12urenloop 2021 ONLINE
Tijdens de online editie van de 12urenloop konden we, ondanks de vermoeidheid door de
andere online evenementen, nog een derde plaats bemachtigen. Hierbij ook onze felicitaties
aan de lopers die er nog voor een laatste keer alles hebben uitgehaald om te knallen op die
300m’s. Nu rest er ons nog maar één ding: volgend jaar is die beker van de 12urenloop van
ons!!
Nu de examens alsmaar dichterbij komen willen we nog even vermelden dat het belangrijk
is om te blijven sporten. Trek je loopschoenen of wandelschoenen aan in plaats van series te
kijken, dit is namelijk de ideale manier om je hoofd even te luchten.
Veel succes iedereen!!
Jullie lieftallige sportjes xxx
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Afgelopen activiteiten
De Mol kringavond

Deze kringavond is tot stand gekomen door een samenwerking tussen VGK en HILOK.
Aangezien we geen SchaatsTD konden organiseren dit jaar moesten we iets anders zoeken
om op een leuke manier de band met de geneeskunde sterk te houden en dit is via deze
kringavond zeker gelukt. Ook al was het weer online de organisatoren zijn er toch in geslaagd
een leuke, met drank gevulde avond te voorzien voor zowel HILOK als VGK.

Matmat en Arne’s HILOK wandelnamiddag

Deze 2 ouderdomsdekens werden nog eens van onder het stof gehaald en staken een
wandeling doorheen Gent in elkaar. Dit ging natuurlijk gepaard met wat gezwijn hier en daar
maar dat kan alleen maar als positief bestempeld worden natuurlijk. Van wat ik erover
gehoord heb was het een zeer geslaagde activiteit die ook eindelijk nog eens buiten kon
doorgaan.
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Wist je datjes
• Wist je dat TS (1ste bach kiné) terug single is en hier naar hartenlust gebruik van aan
het maken is. Zo heeft hij vurig lichaamssappen staan uitwisselen met medefeut EM(
1ste bach kiné).
• Wist je dat het verhaal van TS (1ste bach kiné) niet stop bij een medefeut, maar dat hij
ook verder zijn eigen richting ging verkennen en hierbij terecht kwam bij EVDV (1ste
bach kiné). Zij heeft hem kennis laten maken met de volledige anatomie van het
vrouwelijke lichaam, wat als kinéstudent alleen maar handig kan zijn natuurlijk.
Waarom ze er dan direct een les biologie aan geplakt hebben is mij persoonlijk niet
helemaal duidelijk.
• Wist je dat het meest vunzige verhaal ditmaal afkomstig is van iemand binnen ons
eigen praesidium. Zo is SDC (2de bach kiné) erin geslaagd om 1 van die minderwaardige
feuten zijn bed in te lokken. Zijn prooi was YS (1ste bach kiné) die op haar eerste cantus
al direct aan een ontbossing mag beginnen (goede binnenkomer zou ik zeggen). Je zou
denken dat het al erg genoeg is om uw toekomstige kinderen te lossen in een feut,
maar het wordt nog erger. Zo was YS (1ste bach kiné) er niet van op de hoogte dat
geluidsoverlast iets is om rekening mee te houden en kon de tweelingbroer van SDC
(2de bach kiné) alles vanop de eerste rij mee volgen van wat er in de kamer ernaast
allemaal aan het gebeuren was.
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Verkiezing Praesidium 2021-2022
Zoals jullie weten zit het jaar er weer bijna op en is het Praesidium al volop bezig een nieuw
team samen te stellen voor volgend jaar. Op de komende pagina’s kan je bij elke functie iets
meer te weten komen over de personen die opkomen, welke motivatie zij hebben en welke
ideeën zij graag zouden willen uitwerken als zij de kans krijgen deze functie uit te oefenen.
Via deze tekstjes zullen jullie deze personen beter leren kennen en makkelijker een keuze
kunnen maken als de verkiezingen beginnen.

Praeses en Vice
Beste studenten
Ook dit atypisch jaar loopt op zen einde. Laat ons dit gezamenlijk verticaal klasseren en
denken aan de toekomst. Aan deze toekomst zouden Tom Debourg en ik graag ons steentje
bijdragen. We stellen ons bij deze dan ook kandidaat voor Praeses en Vice-Praeses. Met veel
plezier zullen wij het HILOK leiden en jullie voorzien van talrijke activiteiten in het jaar dat we
hopelijk met meer vrijheid tegemoet gaan!
Met vriendelijke groeten
Jori en Tom - Opkomend Praeses en Vice-praeses
PS: Bekijk gerust hun campagnevideo, te vinden in zowel de jaargroepen als de commigroep,
om meer te weten te komen over wat hun plannen zijn. Meer informatie over de
verschillende verkiezingsdata vind je op het einde van de video.
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Quaestores
Beste Kinés en LO’ers
Ondanks dat dit jaar in mineur zal aflopen, aangezien zo goed als alles dit jaar achter een
schermpje was te beleven, zijn wij bereid om een stap naar de buitenwereld te zetten en dus
ook een staartje aan onze HILOK-carrière te breien. Bij deze stellen we ons officieel kandidaat
als Quaestores-duo voor het komende academiejaar 2021-2022. M.a.w. zouden we met
plezier in staan voor alles omtrent financiering van tal van activiteiten om er samen met jullie
een onvergetelijk jaar van te maken! Hiervoor kunnen wij uiteraard al jullie steun gebruiken!
Stem op Emilia en Phoebe voor Quaestor!
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Ab Actis
Deze beschrijving is afkomstig van Mats Verbist die opkomt als Ab Actis. Vote Mats!
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Sport
Beste studenten
Na een jaar vol zoomlessen, afspreken in bubbels en mondmaskers mogen we EINDELIJK
opnieuw dromen van een normaal studentenleven! Daar zou ik graag mijn steentje aan willen
bijdragen en ditmaal als functie SPORT! Ik ben dan ook super gemotiveerd om met HILOK op
sportief vlak alles te winnen wat er te winnen valt. Want de prijzen van het IFT, de
zwemmarathon en de 12 uren loop van Gent horen namelijk in de prijzenkast van de
sportiefste kring van Gent: het HILOK! Verder ben ik ook bezig om tal van nieuwe
sportactiviteiten te regelen waaronder een mini-voetbal- en powerlifttoernooi, cross-fit
challenges en nog veel meer. Kortom, ik heb er zeer veel goesting in om er na deze vreemde
periode er opnieuw een super jaar van te maken! Stem Stijn voor SPORT!!
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*ALIEKE VOOR SPORT*
Beste sporters, niet-sporters en iedereen daartussen
Na een ongewoon maar fantastisch eerste jaar als praesidiumlid van de sportiefste kring van
Gent kom ik opnieuw op voor de functie SPORT. Die rijke dokters verslaan op de
zwemmarathon, die nerds van een burgies eens goed in de pan hakken op de 12urenloop en
de winst binnenhalen op zowel het IFT als het IFK, voor minder ben ik niet te vinden. Wil jij
ook als enige kring kunnen zeggen dat het post-corona jaar van ons is? Stem dan Alieke voor
SPORT!
Alieke out x
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Beste HILOK’ers en sympathisanten
Na de voorbije 2 jaar (waarvan er bijna 1,5 door Corona weggevallen zijn) als sportje in het
HILOK te fungeren is de honger nog niet gestild. Goede herinneringen beperken zich
voorlopig jammer genoeg tot een overwinning op het IFT, de vele sportwedstrijden en
stresskes van de voorrondes van het IFK en de knalprestatie van jullie allen op de BOTS. De
plannen voor dit jaar zijn helaas bijna allemaal in het water gevallen, maar volgend jaar
kunnen deze hopelijk wel doorgaan! Ik zal nog niet alles verklappen, maar het belooft een
spetterend lustrumjaar te worden voor studenten, sporters, HILOK’ers en iedereen met een
geel-blauw hart.
Het spreekt voor zich dat we de interfacultaire sportevenementen terug allemaal willen
winnen, maar daarbuiten willen we ook het professionele niveau van de (weinige) trainingen
van dit jaar aanhouden, en vooral nieuwe ideeën uitwerken om jullie zoveel mogelijk aan het
werk te zien en er een jaar van maken dat zo geweldig is dat je het voorbije jaar gewoon
vergeet.
Om dit allemaal te verwezenlijken hebben we uiteraard jullie vertrouwen en stem nodig. Dus
klik op de link wanneer die online komt en duid aan welke kandidaten jouw vertrouwen
verdienen!
Alvast bedankt,
Hopelijk tot snel weer in het echt, in het GUSB of in de Overpoort!
Vincent Van Belle
Opkomend sport 2021-2022
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JOACHIM VOOR SPORT
Gegroet trotse strijders van het HILOK, studenten kine en LO
Aan allen die dit lezen… proficiat, aan allen die dit niet lezen… ook proficiat (#not). Na me 2
jaar afzijdig te houden van de praesidiumverkiezingen, heb ik met volle overtuiging besloten
om op te komen voor de praesidiumfunctie SPORT van de sportiefste kring van Gent onder
het motto “Geef altijd alles, behalve als je bloed doneert of gaat scheiden”.
Ik zit in mijn 2de bachelor kine (masseur volgens mijn oma #sad) en dit combineer ik met
topsport in de atletiek, waar ik in het eerste jaar unief BK goud won indoor. In mijn eerste
jaar heb ik genoten van het echte studentenleven (sorry mama) en de studentensport (IFT,
IFK, zwemmarathon, 24urenloop in Leuven, 12urenloop in Gent…) als de sportschacht van
HILOK. In mijn tweede jaar wilde ik dit graag combineren met een functie in de sportwereld
van HILOK en kreeg ik de eer benoemd te worden tot VM SPORT (=Vast Medewerker SPORT).
Dit hield in dat ik mee de trainingen mocht helpen organiseren waarbij ikzelf specifiek de
sprinttraining gaf. Nu het afscheid van puber ikke achter de rug is (het gerucht gaat de ronde
dat deze deugniet af en toe toch eens terug zal komen), de jaren van verstand eindelijk zijn
gekomen
en
ik
een
goed
evenwicht
heb
gevonden
tussen
topsport/studeren/studentenleven, ben ik klaar voor de volgende stap. (Onder toestemming
van mijn mama) mag ik me volledig inzetten voor de praesidiumfunctie SPORT. Doelen:
overal de burgies aan het wenen brengen en hen vernederen, maar daarbuiten wil ik jullie
nieuwe mensen laten leren kennen via de sport, jullie van de geweldige groepssfeer laten
genieten, nieuwe sporten betrekken, leuke challenges bedenken, luisteren naar jullie
ideetjes en jullie betrekken bij het kiezen van mogelijke activiteiten. We gaan ervan uit dat
volgend jaar hopelijk weer en normaal jaar wordt maar
maken hier hoe dan ook het beste van. Succes met de
examens kiendjes! Hopelijk steunen jullie mij en alvast
enorm
bedankt voor het lezen van dit bericht (#applaus).
STEM JOACHIM VOOR SPORT (stemmen kan vanaf
04/05/2021)
Sportieve groetjes en coronavrije elleboogjes
Joachim aka Jowi
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Feest
Beste studenten kiné & LO en al wie het HILOK nauw in het hart draagt.
Het einde van een semester zonder feestjes en met veel corona is in zicht,
dus worden wij opnieuw tot een ongevraagde prietpraat met commerciële einddoelen verplicht.
Wij, Mundo en Lore, kijken alvast uit naar volgend academiejaar,
in de hoop dat we de schade dubbel en dik kunnen inhalen samen met elkaar.
Daarenboven blaast het HILOK binnenkort 70 kaarsjes uit.
De enige correcte wijze om dit te vieren is als een fervente zuipschuit.
We hebben reeds enkele ideetjes in petto, indien de omstandigheden het toelaten,
om van elk feestje een knaller van formaat te maken bomvol zwarte gaten.
We willen er meteen vollenbak invliegen na een welverdiende zomervakantie
dit door middel van een terras met cocktails aan laagsteprijsgarantie.
Verder zullen we zorgen dat de reünie met de Vooruit eentje wordt om nooit te vergeten,
echter is de kans reëel dat sommigen van jullie de ochtend erna niets meer zullen weten.
Wanneer de nachten langer worden en de dagen korter, trekken we allemaal naar de Kristallijn.
Dit is een uniek winterfestijn met onder andere gluhwijn waar je zeker wil bij zijn.
Na de lesvrije week mag je je weer aan een litte Vooruitfuif verwachten
om de pijn van eventueel slechte punten te verzachten
We zouden graag in het Lustrumjaar een nieuw concept lanceren
namelijk de droom van onze voorgangers werkelijk organiseren
Tot slot is er natuurlijk nog het Galabal, hier gaan we voluit
Een decadent gebeuren dat het tweede semester op spectaculaire wijze afsluit.
Stem dus voor ons voor veel bier en vertier
Hiermee doe je ons een groot plezier!
Saluutjes, adieu, het ga je goed
Samen gaan we een schone tijd tegemoet!
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PR intern
Wij, Bjorn De Waele en Jonatan Fux, zijn twee LO-studenten met vele jaren ervaring binnen
het HILOK die volgend jaar graag het topduo PR-Intern willen zijn. Waarom op ons stemmen?
We zijn heel gemotiveerd, dat wil zeggen dat we je de volle 110% inzet gaan brengen om
wekelijks jullie, de studenten en commi’s, te informeren over wat het HILOK jou te bieden
heeft. Dat gaat van kringavonden tot Vooruitfuiven tot de 12urenloop en nog veel meer. Het
is dan onze taak om jullie lessen 5 tot 10 minuten in te korten door even onze zeg te komen
doen zodat jullie weten naar welke evenementen je kan komen. Ook online zijn wij jullie
berichtgevers, wij zorgen ervoor dat de facebookevenementen minstens 2 weken op
voorhand in de groepen terecht komen zodat jullie tijdig overzicht hebben van wat we in
petto hebben. Als laatste maken wij de creatieve banners aan voor de evenementen om jullie
toch nog een beetje extra te entertainen. Waarom willen wij dit zo graag en waarom zijn wij
hiervoor geschikt? We hebben allebei ervaring met photoshop. Fux maakt al van in zijn eerste
jaar praesidium als Cultuur banners voor zijn functie, alsook als Media heeft hij banners voor
evenementen aangemaakt. Bjorn heeft los van HILOK al evenementen georganiseerd zoals
drankfifatornooi waar hij ook zijn photoshopskills toonde met telkens leuke banners en we
vinden het allebei plezant om ons zegske te doen voor een grote groep in een aula. Dus
zonder te veel verder te zeveren, zou het om meerdere redenen wel eens een wijze keuze
zijn om op ons te stemmen.
Xoxo Jullie mogelijks toekomstige PR-interns
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Beste Hilokkers en sympathisanten,
Nu de verkiezingen eraan komen stellen wij ons ook graag voor en willen wij duidelijk maken
wat onze visie en doelen zijn als wij verkozen zouden worden als PR-intern.
Wie zijn wij?
Wij zijn 2 beste vrienden die elkaar al jaren kennen en samen een dynamisch duo vormen.
Ook zijn wij 2 gedreven Hilokkers die nu reeds meerdere jaren bij het HILOK zitten. We
houden van feestjes, een pintje drinken en niet bang zijn om onszelf te tonen in groep.
Onze visie/doelen
Ons doel is om op een toffe manier de HILOK evenementen te gaan promoten en op die
manier mensen te tonen wat voor een geweldige ervaringen ze kunnen beleven. Hierbij
willen we ons naast de 2e en 3e bach ons extra focussen op de nieuwe 1e bach en hen extra
proberen te betrekken bij de evenementen. We willen dat de eerstejaars het gevoel krijgen
dat ze welkom zijn en een toffe tijd met het HILOK kunnen beleven. Hiervoor willen we ons
ook als een toegankelijk aanspreekpunt stellen indien er vragen zouden zijn.
We willen de online verkondiging van evenementen extra aantrekkelijk maken met leuke
tekstjes en hilarische banners waardoor men al op voorhand een goed beeld heeft van wat
het HILOK te bieden heeft en zich aangetrokken voelen om naar de evenementen te komen.
Hopelijk tot snel terug in de Twitch
Cedric & Nico
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PR extern
Beste studenten,
Na een speciaal jaar waar we de woorden “bubbels” en “online activiteiten” niet meer
kunnen uitstaan is het eindelijk terug tijd om uit te kijken naar een nieuw academiejaar.
Daarom wil ik volgend jaar meer dan mijn best doen om terug zotte feestjes en grootse HILOK
activiteiten op een studentikoze, goedkope manier te organiseren.
Omdat dit Praesidiumjaar er niet heeft uitgezien als andere jaren heb ik nog steeds heel veel
zin om er een lap op te geven en het HILOK terug te voorzien van vele sponsors en zotte
deals!
Hebben jullie dus ook nood aan goedkoop bier en zotte kortingen?
Stem dan WOUT voor PR-Extern!
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Cultuur
Hallo wij zijn Laura en Nele en komen op voor de functie cultuur in het Praesidium 2021 2022.
We zijn trouwe Hilokkers en willen graag ons steentje bijdragen om alle Kine en LO studenten
en sympathisanten de mooiste herinneringen uit hun studententijd te bezorgen. Dit zouden
we graag doen door enkele klassiekers van activiteiten te organiseren zoals Bierbowl,
cultuurwandelingen,... maar introduceren graag ook nieuwe kleppers zoals een avond
bumperball, kayak of Upperdare 😉.
Indien we volgend jaar verkozen worden maken we er het absolute beste van! Of dat nu
online of offline zal gebeuren.
Overtuigd? Stem op Laura en Nele voor cultuur!
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Scriptor
**MUNDO VOOR SCRIPTOR**
Aloha beste studenten kiné en LO, alsook ander HILOK-gespuis
Het einde van dit miezerige corona-jaar nadert en dus wordt het tijd om vooruit te blikken
naar volgend jaar. Dat betekent uiteraard verkiezingen voor een nieuw Praesidium! Bereid je
dus voor op een onnodige dosis spam dezer dagen. Na een jaartje sabbat heb ik besloten om
volgend jaar opnieuw de eervolle functie van gossip girl van het HILOK op mij te nemen. Ik
zal jullie dus komend jaar wederom voorzien van maandelijkse kunstige stukjes proza
genaamd het Kilo’tje. Dit zal opnieuw vol staan met sappige roddels over de onkuisheden
van mijn mede-HILOK’ers, vermakelijke spelletjes om de ellenlange lessen door te komen en
nog zo veel meer!
Aan welke vernieuwingen kan je je verwachten? Wel, ik heb reeds enkele ideeën in petto.
Eerst en vooral dacht ik aan een nieuwe lay-out (laat ons eerlijk zijn, deze is dringend aan
vernieuwing toe). Daarnaast had ik een Scriptor-instagrampagina in gedachten waarop ik een
hele boel nieuwe dingen zou introduceren zoals bijvoorbeeld een verkiezing voor jullie
favoriete prof, meme monday, dolle dilemma dinsdag, quizkes etc. Om toch ook iets van
educatieve inhoud in het geliefde Kilo’tje te steken ben ik van plan om nu en dan enkele profs
te interviewen over onder andere hun studententijd. Kortom, Kilo’tjes die je niet wilt missen!
Stem dus voor Mundo vanaf 4 mei!
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Temmer
Gegroet LO’ers, kinesitherapeuten, HILOK’ers of andere aanhangsels!
Na mijn eerste jaar in het praesidium als sportje kom ik volgend jaar opnieuw op, dit keer
echter voor SCHACHTENTEMMER!
Ook volgend jaar zullen we een lading studenten ontvangen die zich wagen aan het pad der
HILOK, deze zal ik persoonlijk samen met mijn DC(doopcomité) kneden van simpele feuten
tot vuile schachten tot uiteindelijk volwaardige commilitones of zelfs praesidiumleden. Dit
allemaal door een door mij georganiseerde gezellige doop met de bijhorende hapjes en
teambuildingopdrachtjes.
Ik zou volgend jaar nog nauwer willen samenwerken met de andere praesidium-functies om
elk evenement nog vlotter te doen verlopen. Met mijn connecties in het mooie limburg zal
ook het 1ebach weekend een geweldig weekend worden.
Geloof jij er net als mezelf in dat ik dit tot een goed einde kan brengen?
Awel,
STEM SEPPE 21-22
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