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VOORWOORD
VAN DE SCRIPTOR
Gegroet beste lezers!
Hopelijk hebben jullie de kille periode vol energiedrank,
masturbatie en een ongezonde hoeveelheid afleveringen van
FC De Kampioenen een beetje deftig overleefd. Sommigen
onder ons hebben geprobeerd de batterijen wat op te laden
op de fantastische Hoogtestage, al merkte ik dat de meesten
regelmatig met kleine oogjes op de latten stonden. Het was
dan ook een onvergetelijke editie, dit zal je snel genoeg
begrijpen wanneer je de rubriek 'Wist-je-datjes' leest.
Een nieuw semester breekt aan en ook wij zijn terug om uw
mentale gezondheid te breken. Onze agenda staat namelijk
opnieuw propvol om jullie levens terug interessant te maken!
In dit Kilo'tje lees je er dan ook alles over. Verder mag je je
wederom verwachten aan de gewoonlijke porties spelletjes,
roddels en nog een hoop ander gezever!
Ik wens jullie dan ook bij deze veel leesplezier!
Groetjes
Scriptor '21 - '22
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VOORWOORD
VAN DE PRAESES EN VICE-PRAESES
Gegroet aan alle lezers van het Kilo’tje
Welkom in semester 2! Hopelijk zijn jullie allemaal vlotjes
door de examens gefietst? Zo niet, niet getreurd, wij kunnen
met het hand op het hart vertellen dat ook af en toe een buis
(of meerdere) niets erg hoeven te zeggen.
Na de examens volgde de lesvrije week met onze traditionele
Hoogtestage, die na 2 jaar terug kon plaatsvinden. En ze
zullen het daar geweten hebben in Italië, want amai, wat
waren jullie allemaal dik in vorm!
De blok, examens en lesvrije week liggen nu allemaal achter
ons, tijd om vooruit te blikken naar semester 2. Vergeet eerst
en vooral je boeken niet af te halen, deze zullen sommigen
onder ons meer dan ooit kunnen gebruiken. De
coronamaatregelen zijn op dit moment nog een beetje
onduidelijk, graag geef ik toch al even mee dat we je
hoogstwaarschijnlijk wel zullen terugzien in de Vooruit. Al
onze evenementen kan je nog steeds terugvinden op onze
site en Facebook!
Tot één van dees op de boekenverkoop, in Twitch, Vooruit,
Eskimofabriek of elders in Gent,
Jori en Tom
Praeses en Vice-Praeses HILOK
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WOORD
VAN DE SPORTJES
Dag beste HILOK- en sportliefhebbers,
Eerst en vooral hopen we dat jullie hebben genoten van de
ontspannende lesvrije week. Vanaf deze week vliegen wij er,
net zoals jullie, ook weer in. We hebben dan ook opnieuw een
volle agenda voor jullie in petto.
Looptrainingen
Zoals elke week zullen de looptrainingen opnieuw doorgaan
van 19h tot 20h aan de Blaarmeersen. Opnieuw zullen deze
verdeeld worden in drie groepen:
Voor de start to run kunnen we nog steeds rekenen op
Britt. Aangezien sommigen van jullie dit semester een
examen 5km lopen hebben en wij, als HILOK, een
statement willen maken op de 12urenloop (lees verder
ivm vrouwenteam), is dit de perfecte manier om je klaar
te stomen.
De korte (iets tragere) en lange (iets snellere) duurloop
worden begeleid door respectievelijk Amber en Riete.
Beide stippelen elke week een ander parcours uit
aangepast aan het niveau van hun loopgroep. Dit is de
ideale ontspanning voor de meer frequente loper.
De sprinttraining zal sportje Joachim voor zijn rekening
nemen. Deze intervaltrainingen zijn gebaseerd op zijn
eigen ervaringen als 800m loper. Dit is de methode om
de laatste kleine procentjes te verbeteren om op en top
te zijn op bv. de 12urenloop. Indien je wil testen of je de
limiet kan halen zal hij hier elke maandag zeker voor
klaarstaan.
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WOORD
VAN DE SPORTJES
Studenten Trailrun
Dit jaar organiseert Sportaround vzw opnieuw
een trailrun. Op donderdag 3 maart zal de
studenten trailrun via HILOK plaatsvinden.
Maar niet getreurd: ook studenten buiten kine
of LO zijn welkom om mee te strijden! Wat is
een trailrun vraag je? Een trailrun is een
parcours op onverharde paden. Deze zal
plaatsvinden in de Gentbrugse Meersen, een
prachtig natuurgebied en op fietsafstand van
het centrum van Gent. Hierbij kan je kiezen
tussen drie verschillende afstanden: 7, 12 en
20 km. Ook krijg je op het einde een buff van
Sportaround en dit alles voor maar €7!! Wat
staat je nog te wachten? Inschrijven die
handel!!
12urenloop - 27/04
Voor de lopers onder ons tellen we af naar
DE 12urenloop. Deze competitie, waarbij
lopers elkaar 12 uur lang aflossen, zal
doorgaan na de paasvakantie op het St.
Pietersplein. Voor het eerst dit jaar maken
we, buiten ons speedteam, ook gebruik
van een vrouwenploeg! Dus alle sporters
onder ons die graag deze geweldige sfeer
willen opsnuiven: stuur een berichtje naar
onze pagina Sport HILOK of naar één van
de sportjes. WE NEED YOU!!!!
Wat is een 12urenloop zonder supporters?
Ja supporters, ook jullie hebben we nodig,
dus bereid je stem maar al voor en kom
luidkeels roepen voor de sportiefste kring
van Gent en omstreken.
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WOORD
VAN DE SPORTJES
Zwemmarathon - 18/04
Aangezien corona echt een k*twijf is, is de
zwemmarathon verplaatst naar het tweede
semester. Deze zal plaatsvinden op
paasmaandag 18 april. Even een heropfrissing:
de zwemmarathon is een aflossing waar elke
faculteit drie uur lang zwemt in 50maflossing. Hebben wij jou nog niet
gecontacteerd en wil je graag mee strijden
voor die overwinning? Contacteer dan één van
de sportjes of onze pagina Sport HILOK.
Elk jaar zijn onze supporters het talrijkst
aanwezig en dit jaar gaan we niet onderdoen.
Dus supporters, kom af en roep het HILOK
naar die overwinning!!
Interfacultair toernooi (IFT) - 09/05
Door precies dezelfde reden als de
zwemmarathon is dit toernooi ook
verplaatst. Deze zal nu doorgaan op
maandag 9 mei. Wat houdt die IFT nu
weer in? Op dit tornooi tussen
verschillende faculteiten zal gestreden
worden
in
verschillende
sporten:
volleybal,
veldvoetbal,
basketbal,
tafeltennis,
zwemmen
en
de
watersportbaanloop (5km). Als sportiefste
kring van Gent en omstreken hebben we
dit al verscheidene jaren na elkaar
gewonnen. Dit jaar zal het niet anders
zijn. Die beker winnen zullen we!! Indien
je voor één van deze sporten nog niet
gecontacteerd bent: aarzel niet om zelf
contact op te nemen. Opnieuw zijn
supporters meer dan welkom om elke
sport te duwen naar die overwinning!!
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NIET TE MISSEN
ACTIVITEITEN
Ledenweek - 28/02 t.e.m. 03/03
Na een zalige week met een Heropeningsfuif, Lustrumcantus
en Lustrumfuif zetten we de week stevig door met onze
ledenweek. Op deze receptie kunnen jullie naast enkele
gratis bruisende glazen genieten van live muziek en een
gezellige mogelijkheid om bij te praten met jullie
medestudenten en de mogelijkheid om bij te leren over de
geschiedenis van HILOK.
Concreet zijn alle eerste bachelorstudenten kinesitherapie en
lichamelijke opvoeding welkom op maandagavond om een
hapje en een drankje te nuttigen. Daarna, de dinsdagavond is
het aan de studenten in hun tweede bachelor. Woensdag
volgen de studenten van derde bachelor en de donderdag
sluiten we de week af met alle masterstudenten van
Kinesitherapie en Lichamelijke Opvoeding. Meer info volgt
nog op het Facebook evenement.
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NIET TE MISSEN
ACTIVITEITEN
Karaoke Night - 07/03
Op maandag 7 maart is het eindelijk
opnieuw zover! Na meer dan 2 jaar
kunnen we eindelijk weer onze
zoetgevooisde stem laten horen op
de enige echte Karoake Night! Kom
dus zeker af naar de Twitch om één
van de plezantste avonden van het
jaar te beleven! Bovendien is dit
alles volledig gratis!

Kroegentocht Leuven - 16/03
Het wordt weer eens tijd om onze
vrienden in Leuven te gaan tonen wie
de betere studentenstad is! Jazeker,
woensdag 16 maart trekken wij weer
naar onze lieve Brabantse broeders
om hen wat pinten armer te maken.
Voor de vele fakbars die wij zullen
afschuimen
vragen
wij
de
schappelijke prijs van slechts 15 euro.
Meer informatie kan je vinden op het
evenement op Facebook.
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WELK PRAESIDIUMLID BEN JIJ?
1) Hoe ziet jouw ideale katerdag er uit?
A. McDo bestellen en een hele dag in de zetel liggen om alle
High School Musicals te kijken.
B. Toerke gaan lopen zodat ik al die bucht uit mijn lichaam
kan zweten.
C. Mijn katerdag begint meestal met het ontwaken naast een
schone deerne dus mijn eerste missie is om me daar zo snel
mogelijk uit de voeten te maken.
D. Ik begeef me zo snel mogelijk naar het dichtstbijzijnde
café om er opnieuw in te vliegen!
2) Wat drink je het liefst op een avondje uit?
A. Shots shots shots!!
B. Rosé'tje hier, rosé'tje daar...
C. Met een pils in de hand, verover ik het hele land!
D. Geef mij maar een goeie lauwe cara pils, meer kan ik toch
niet betalen.
3) Wat voor een student ben jij?
A. Ik steek in het jaar geen poot uit waardoor ik tijdens de
examens zo goed als iedere nacht een nachtje door moet
doen.
B. Hoewel ik al eens durf te gaan zuipen vlak voor een
belangrijke dag zoals het indienen van mijn bachelorproef,
slaag ik er op wonderbaarlijke wijze toch in om steeds mijn
deadlines te halen en daarbij ook nog eens deftige punten te
scoren.
C. Ik geraak zelfs nog niet eens op mijn verplichte stage...
D. De verplichte lessen haal ik nog net, de rest vind ik
compleet overbodig.
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WELK PRAESIDIUMLID BEN JIJ?
4) Hoe zou je jouw muziekstijl beschrijven?
A. Elk nummer van Studio 100, Disney of Junior Eurosong ken
ik volledig vanbuiten!
B. Van stevige drum and bass, love it
C. Elke Nederlandstalige meezinger zing ik uit volle borst
mee! Andere muziek is te moeilijk voor mij om te verstaan.
D. Zwangere Guy is mijn idool, mijn voorbeeld, mijn God.
5) Wie ben jij op een feestje?
A. Ik ben altijd in voor een drankspelletje. Bier pong, Mexico,
circle of death... maakt niet uit, ik ben er steeds voor te
vinden!
B. Kijk maar uit want ik maak de dansvloer helemaal onveilig
met ongezien dansmoves.
C. Steeds op zoek naar een nieuwe prooi om mijn
muilkwaliteiten te demonstreren.
D. Mosh pits zijn volledig mijn ding, elleboogjes breed
houden en dan als een gek in het rond springen.
6) Welk kledingstijl past het best bij jou?
A. Ik pas me aan aan de situatie maar ik voel me toch nog
altijd het meest op mijn gemak in mijn comfortabele
joggingsbroek.
B. Lekker sportief, ik moet altijd klaar zijn om een nieuw
persoonlijk record op Strava neer te zetten he
C. Ik moet er altijd klassevol als een zakenman blijven
uitzien, ik kom dan ook niet buiten zonder mijn horloge rond
mijn pols.
D. Zolang het maar gemakkelijk zit, een jeans raak ik nooit
van mijn leven aan!
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WELK PRAESIDIUMLID BEN JIJ?
Meestal A: Phoebe

Je bent onmisbaar op een feestje
omdat je deze meestal mee in gang
trekt. De volgende dag moet je dit
meestal echter bekopen met een kater.
Daarnaast ben je ook een echte
liefhebber van alles op tv wat je
terugbrengt naar je jeugd.

Meestal B: Alieke
Je bent een fervent sporter met een
wonderbaarlijk metabolisme. Zelfs na
de avond voordien 6 liter wijn
binnengegoten te hebben slaag je er
toch in om de volgende dag op de fiets
te kruipen en 80 km te gaan fietsen.
Chapeau.

Meestal C: Wout
Met je vlotte praatjes en zwoele looks
weet je iedere avond opnieuw weer een
nieuw slachtoffer aan de haak te slaan.
Wout zijn bijnaam is dan ook niet voor
niets "Snoepie".

Meestal D: Maarten
Je bent een aanbidder van hip hop en
Zwangere Guy maar bovenal van BIER!
Je zal dan ook zelden een frisse pils
afslaan en slaat deze het liefst van al in
1 keer achterover. Raar maar waar,
slaag je er op het einde van de rit toch
steeds in om goede punten te behalen.
Een waar fenomeen, de Maarten.
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RECEPTJE
Romige kip met broccoli, prei en rijst
De naam ED zal bij de anciens onder jullie misschien wel nog
een belletje doen rinkelen. In een ver verleden stond ze
namelijk gekend als de enige echte muilkoningin van het
HILOK! Maar naast genadeloze mannenverslinder, is ze ook
een formidabele keukenprinses! Daarom heeft ze speciaal
voor jullie een ongelooflijk simpel maar heerlijk receptje in
elkaar geflanst. Eet smakelijk!
Nodig: (4 kleine eters of 2 grote)
Zilvervliesrijst 300g
Zonnebloemolie 1 el
Kipfiletblokjes 350 g
Warm water 100ml
Broccoli 500g
Prei 2 stuks
Zuivelspread knoflook en kruiden 200g
Bereiding:
1) Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking.
2) Laat afgedekt staan tot gebruik.
3) Verhit ondertussen de olie in een koekenpan en bak de kip
2 min op hoog vuur.
4) Voeg de zuivelspread en water toe en breng aan de kook.
5) Laat 5 min met de deksel op de pan op middelhoog vuur
garen. Roer af en toe.
6) Snijd ondertussen de broccoli in kleine roosjes, schil de
stronk en snijd in kleine stukjes.
7) Was de prei en snijd in dunne halve ringen.
8) Kook de broccoli 5 min en voeg de laatste minuut de prei
toe.
9) Giet de broccoli en prei af en voeg samen met de rijst toe
aan de saus en roer door.
10) Breng op smaak met peper en eventueel zout en serveer.
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DILEMMA'S
Bij deze enkele compleet absurde dilemma's om je hersenen
over te kraken en te bespreken met je buur!
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DILEMMA'S
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WIST JE DAT...
Wist je dat...
EC (2e bach kine) op Hoogtestage weer eens goed
beschonken was...
Ze had dan ook de grootste moeite om het sanitair terug
te vinden...
Wanneer ze eindelijk naar haar kamer was gestrompeld
om haar behoefte te doen kruiste echter de volgende
hindernis haar pad...
Er stond namelijk een stoel naast het toilet...
EC verkeerde in dergelijke staat waardoor het
onderscheid tussen beiden erg moeilijk is, het
gevolg was dan ook dat ze de stoel volledig
heeft onder geplast...
Gelukkig is op de foto te zien dat ze even later
toch de wc heeft gevonden om een spauwke te
leggen.
Wist je dat...
JF (2e master LO) op Hoogtestage maar al te graag zijn
gekke snowboardskills wou showen...
Deze hoogmoed leidde echter op dag 1 na slechts enkele
uren op de piste al tot een gesneuvelde clavicula...
Maar het raakt me toch telkens weer hoe 2 lotgenoten
elkaar zo kunnen vinden...
Want een paar dagen later was MDR (3e bach pedagogie)
het volgende slachtoffer, gelukkig konden ze het beiden
uitermate goed met elkaar vinden dus ja wat moet je dan
doen met al die vrije tijd samen in het hotel?
Al ben ik er toch vrij zeker van dat die vrijpartij de minst
aangename zal geweest zijn van alle escapades die plaats
hebben gevonden in de bergen.
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WIST JE DAT...
Wist je dat...
AB (1e master biomedische) ook in de bergen haar
hormonen weer eens niet onder controle had...
Op die ene avond dat ze niet al kotsend in slaap was
gevallen zag ze dan ook eindelijk haar kans om die
verlangens te stillen...
Ze nam dan ook een zekere Mathis mee naar haar kamer
om er een flink potje te gaan schaambeenbonken...
Dit zal JA (3e bach industrieel ingenieur) ook geweten
hebben, ze is namelijk zeeziek wakker geworden doordat
het stapelbed waarin ze sliep zo stevig heen en weer
werd geschud dankzij liefdesdaad van AB en die zekere
Mathis.
Wist je dat...
WVC (3e bach facility management) ook weer serieus in
form was in de lesvrije week...
Op een zekere avond had hij dan ook zijn volgende prooi
genaamd ELB aan de haak geslagen en nam hij haar mee
naar zijn kamer...
Daar lagen echter al enkele mensen te slapen dus
moesten ze op zoek naar een andere plek...
Uiteindelijk kwamen ze dan maar het bovenverdiep van
ons hotel terecht en kon WVC eindelijk beginnen aan
zijnen numéro...
Maar dat was buiten Omar de security gerekend...
Hij trof hier namelijk onze 2 tortelduifjes in vol ornaat en
uiteraard volledig naakt aan...
Na een fikse Italiaanse scheldpartij hebben ze toch de
benen kunnen nemen en is de avond afgelopen op een
sisser voor WVC.
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SPELLETJES
Zeeslag
In deze versie van Zeeslag moet je
in je eentje achterhalen welke
schepen zich waar bevinden. De
rijen en kolommen geven aan
hoeveel scheepssegmenten zich
daar bevinden. Schepen mogen
elkaar niet raken, ook niet
diagonaal. In de puzzel zijn al een
paar vakjes ingevuld met water en
een schipje. De rest staan rechts en
mag je zelf invullen.

Binox
In deze binaire puzzel moet je het
hele rooster opgevuld krijgen met
X’en en O’s maar er hangen enkele
regels aan vast: horizontaal en
verticaal mogen er niet meer dan 2
van hetzelfde symbool elkaar raken,
er zijn een gelijk aantal X’en en O’s
in elke rij en kolom en elke rij moet
uniek zijn, alsook elke kolom
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SPELLETJES
Sandwich Sudoku
Bij Sandwich Sudoku gelden
dezelfde regels als bij een
gewone sudoku. Bijkomend is
het getal aan de zijkant gelijk
zijn aan de som van de
getallen tussen 1 en 9 in die
rij/kolom.

Star Battle
De regels van Star Battle zijn
simpel:
Je moet sterren plaatsen op
het rooster volgens de regels:
- 2 sterren kunnen niet
horizontaal,
verticaal
of
diagonaal naast elkaar staan.
- Er moet 1 ster op elke rij,
kolom en in elk blok staan.
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SPELLETJES
OPLOSSINGEN
Zeeslag

Sandwich Sudoku

Binox

Star Battle
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SPONSORS
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