COLOFON
Het Kilo'tje is een tweemaandelijks studentenmagazine van
het Hoger Instituut voor Lichamelijke Opvoeding en
Kinesitherapie fv. Het wordt sine pecunia verspreid onder de
studenten van de richting Lichamelijke Opvoeding en
Bewegingswetenschappen, alsook aan de studenten van de
richting Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie.

Redactie

Mundo Dedeurwaerder

Redactieadres

Watersportlaan 2
9000 Gent
kilotje.hilok@gmail.com

Ontwerp

Lore Van der Haegen

Druk

Acco Gent
Sint-Kwintensberg 87
9000 Gent

Website

https://hilok.ugent.be/

Facebook

Hilok Gent

Instagram

@hilok.gent

Oplage

600

INHOUD
Voorwoord Scriptor

1

Voorwoord Praeses en Vice

2

Woord van de Sportjes

3

Niet te missen activiteiten

6

Gans van 't padje

8

Sportwerk Vlaanderen

12

Wist je dat...

13

Spelletjes

15

Oplossingen

17

Sponsors

18

VOORWOORD
VAN DE SCRIPTOR
Beste studenten kine en LO
Beste HILOK - sympathisanten
Beste Kilo-liefhebber
De paasvakantie zit er helaas alweer (veel te snel) op. Sommigen
onder ons hebben heel nuttig gebruik gemaakt van de afgelopen 2
lesvrije weken en hebben hier voornamelijk de opgelopen
slaapachterstand ingehaald of zelf een extra skireiske ingezet. Dan is
er natuurlijk ook de groep die hun tijd versleten hebben achter nen
stoffigen bureau met mottig-dikke cursussen en een onverantwoorde
lading cafeïne. De meer ervaren studenten onder ons weten namelijk
dat de paasvakantie eigenlijk één grote leugen is die onze ouders en
de universiteit in onze strot proberen te rammen. Helaas, wij weten
beter.
Maar beste vrienden, gelukkig brengt het einde van deze ‘vakantie’
ook iets positiefs met zich mee. Het betekent namelijk de start van
een nieuwe (weliswaar korte) periode van lesweken. En lesweken
zouden natuurlijk geen lesweken zijn, moesten deze niet tot op de
nok gevuld worden met studentikoze activiteiten georganiseerd door
het HILOK! En ik kan jullie verzekeren, er staan jullie nog enkele
kleppers te wachten! Welke dit zoal zijn, kom je te weten in dit
Kilo'tje! Laat ons dus allemaal gezamenlijk nog een aantal keren uit
ons donker kruipkot komen om nog een laatste maal te genieten van
het mooie weer en het prachtige studentenleven!
Hiermee ben ik ook aan het einde gekomen van het laatste
voorwoord van dit academiejaar. Volgend jaar zal een ander literair
wonder deze eervolle taak van mij overnemen. Er rest mij dus nog
enkel om jullie veel moed te wensen met de komende blok. Maar laat
ons allereerst nog eens samen de boel goed afbreken, voor studeren
(wat ook ergens wel wat belangrijk is) is er nog tijd genoeg!
Groetjes!
Scriptor '21 - '22
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VOORWOORD
VAN DE PRAESES EN VICE-PRAESES
Beste studenten,
Voor de laatste keer dit jaar hebben we voor jullie een
woordje in petto. Hopelijk hebben jullie allemaal wat
kunnen uitrusten of wat achterstand inhalen tijdens de
paasvakantie en zijn jullie klaar voor de laatste weken van
het semester! We zitten spijtig genoeg in de laatste rechte
lijn van het 2e semester maar ook deze willen we met
iedereen in schoonheid afsluiten. Hopelijk vergezeld van
fantastisch weer staan er nog tal van leuke activiteiten op de
planning, van een ribbetjesavond tot een cocktailparty. Een
van de hoogtepunten voor ons is uiteraard de 12urenloop.
Deze willen we doodgraag nog eens winnen en dat zal alleen
met jullie steun kunnen! We hopen dan ook dat jullie daar
allen aanwezig zullen zijn om onze kring aan de overwinning
te helpen! Om af te sluiten hopen we jullie een allerlaatste
keer in grote getale te moge verwelkomen, voordat we weer
achter ons bureau moeten kruipen, zodat we samen kunnen
genieten van deze laatste weken!
Vele groetjes en tot snel!
Praeses en Vice-Praeses
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WOORD
VAN DE SPORTJES
Beste sporters, supporters en sympathisanten,
Aangezien dit het laatste kilo’tje is, is dit ook de laatste keer dat jullie
van ons horen via deze weg. Eerst en vooral willen we alle sporters,
van tafeltennissers tot volleyballers, van voetballers tot zwemmers,
echt elke sportman of sportvrouw die voor ons meespeelde dit jaar,
alvast enorm bedanken voor een FANTASTISCH jaar. Zonder jullie
stonden we niet waar we nu staan. We zijn dan ook op weg naar een
mooie tweede plaats op het Interfacultair Kampioenschap (IFK).
Uiteraard hebben we nog een aantal evenementen voor jullie in petto.
Ik hoor jullie al vragen "Welke evenementen kunnen er nu aan het
eind van het semester nog komen?" Wel, hopelijk zijn jullie nog
allemaal gemotiveerd want na de paasvakantie is het tijd voor de
grootste en spannendste evenementen van heel het jaar: de
zwemmarathon, de Gentse 12urenloop en IFK finaledag.
De Gentse 12urenloop
Na drie lange jaren is het eindelijk zover: het is weer tijd voor de
fameuze 12urenloop. Naar aloude traditie wordt er 12 uur lang rondjes
gelopen (ca. 320m) rond het Sint-Pietersplein.
Dit jaar doen wij, als enige kring, mee met 2 teams:
HILOK: iedere loper (M/V/X) die de limiet van 1’03’’ haalt, dit team
strijdt vol voor de overwinning tegen de VTK. Indien je je tijd niet
weet, ben je altijd welkom op één van onze testmomenten. Hou
hiervoor zeker onze Facebookpagina Sport HILOK in de gaten.
HILOK LADIES: enkel dames, zonder limiet.
Uiteraard gaan wij, als HILOK zijnde, voor de meeste rondjes in beide
teams. Trek je loopschoenen aan en begin maar al te trainen om die
burgies te verslaan in een uiterst spannende maar epische strijd.
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WOORD
VAN DE SPORTJES
Nog niet overtuigd? Alle deelnemers krijgen boven de geweldige sfeer
en massages nog een goodiebag + T-shirt + merch, per x-ronden een
bonnetje en je naam in de tombola, zotte prijzen voor de
meeste/snelste rondjes. Loop je graag mee en hebben we jou nog niet
gecontacteerd? Vul de google forms in op het evenement of stuur
gewoonweg een berichtje naar Sport HILOK of naar één van de
sportjes. Lopers, WE NEED YOU!!!!!
Geen fan van lopen? Kom dan
massaal onze geel-blauwe kleuren
verdedigen en roep, toeter en
trommel onze lopers naar die
overwinning! Iedereen, zowel loper
als supporter, kan achteraf mee
genieten van het feestje om de
overwinning te vieren waar er met
gratis vaten zal worden gesmeten.
We zien jullie dus allemaal daar!!
IFK Finaledag
Doorheen het jaar hebben onze sporters gestreden tijdens het
Interfacultair Kampioenschap (IFK). Met de minivoetbal dames,
volleybal dames en heren en basketbal dames en heren zijn we
hierdoor in de halve finale/finale geraakt.
De halve finale minivoetbal dames vindt plaats op 25 april om 19u in
het GUSB, supporters zijn ook hier meer dan welkom!
Maar de echte finales van alle sporten zijn pas voor na de 12urenloop:
deze zullen plaatsvinden op maandag 2 mei, startend om 17u met de
watersportbaanloop (5km). Om de overwinning binnen te raven
hebben we natuurlijk zoveel mogelijk kelen nodig die de longen uit
hun lijf roepen. Kom dus allemaal genieten van de zalige sfeer en wat
heerlijk gerstenat achteraf. De afwezigen hebben ongelijk!!!
Uurrooster
17h: watersportbaanloop heren 19h: volleybal dames & heren
17h15: watersportbaanloop dames 21h: basketbal dames & heren
19h: minivoetbal dames
22h30: prijsuitreiking (gratis bier)

4

WOORD
VAN DE SPORTJES
Zwemmarathon
Na lang uitstel stond de zwemmarathon
weer voor de deur. Op maandag 18 april
hebben onze zwemmers zich verenigd om te
strijden voor die overwinning. Bij deze
competitie tussen verschillende faculteiten
werd er 3u lang 50m gezwommen in
aflossing. Dit evenement vindt normaal
gezien plaats in december en hiervoor
hebben we zoveel mogelijk zwemmers
nodig!! Studeer je verder en wil jij vanaf
volgend jaar deel uitmaken van ons super
zwemteam? Contacteer dan één van de
sportjes of gewoonweg onze pagina Sport
HILOK.
Strava
Maak jij gebruik van Strava voor het opnemen van je sportactiviteiten
en zit je nog niet in onze groepen? Elke week wordt er gestreden voor
de top 10 meeste kilometers in zowel lopen als fietsen. Voeg je dus
zeker toe aan onze Strava-groepen ‘HILOK’ en ‘HILOK Cycling’.
Social media
Ook op Facebook en Instagram zijn wij heel actief! Aarzel dus niet om
beide pagina’s, respectievelijk Sport HILOK en @sport.hilok, te volgen
om op de hoogte te blijven van alle updates en evenementen.
Voor alle atleten hebben wij daarenboven een groep genaamd ‘HILOK
athletes’. Hier plaatsen wij informatie in die voor atleten als jullie niet
te missen valt. Pak je gsm en voeg je dus maar snel toe!

Hopelijk zien we jullie allemaal enthousiast terug op al deze
evenementen!
Sportieve groetjes en tot op een van de laatste (en beste)
evenementen of tot volgend jaar!
HILOK Sport 21-22
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NIET TE MISSEN
ACTIVITEITEN

Ribbetjesavond - 20/04

Het is weer tijd om gezamenlijk onze magen met overvloed
te vullen want op woensdag 20 april brengen wij een
bezoekje aan het paleis der vleeswaren, de Amadeus. Dit kost
(lees amper) €18 want voor deze prijs mag jij ongelimiteerd
ribben fretten en wijn zuipen, of iets anders uiteraard. Wij
verwachten dan ook dat iedereen met deze activiteit
doorgaat totdat jullie er (net niet) bij neervallen. Check zeker
het facebookevent "HILOK ribbetjesavond" voor de exacte
informatie en de inschrijvingslink.

Speeddate - 21/04
Ben je single en op zoek naar je droomprins of -prinses? Hier
is de oplossing! Op donderdag 21 april organiseren VPPK,
VTK, VLK, HILOK & VLAK een speeddate in de Agora van de
faculteit bio-ingenieurswetenschappen aan de Coupure.
Jullie zijn welkom vanaf 19u45. We starten om 20u15 stipt.
Hetero of holebi? Iedereen is welkom! Heb je de ware toch
niet gevonden? Geen nood, daarna trekken we met z'n allen
naar de Delta voor de afterparty! Jullie krijgen drie gratis
bonnen voor in de Delta :)) Inschrijven kan via volgende link:
https://forms.gle/UvFwQrYqPX2g8kxZ8
Check zeker alle informatie op het facebookevent
"Speeddate VPPK, VTK, VLK, HILOK & VLAK"
See you soon!
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NIET TE MISSEN
ACTIVITEITEN
Beurs der Kinesitherapeuten - 30/04
Zaterdag 30 april organiseert het HILOK haar eerste Beurs
der Kinesitherapeuten in de Ufo. Wil je meer informatie over
extra opleidingen die je kan volgen eens afgestudeerd? Ben
je nog op zoek naar de geschikte verzekeringsmaatschappij?
Of waar je het voordeligst materiaal kan aankopen voor in je
praktijk? Kom dan zeker langs op dit uniek evenement in
Vlaanderen. Hier zullen meer dan 40 bedrijven en
verscheidene sprekers je van alle informatie voorzien die je
verder helpt in je carrière als kinesitherapeut. Aangezien
goede keuzes maken moeilijker is op een lege maag zullen er
ook verschillende eetmogelijkheden aanwezig zijn,
bovendien worden jullie voorzien van een aantal gratis
drankjes. Check zeker het evenement op Facebook voor alle
informatie!
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GANS VAN 'T PADJE
Ben je het ook zo beu om telkens opnieuw dezelfde
drankspelletjes te spelen op de pré? Geen nood! Hieronder
hebben we een drankspelversie van ganzenbord ontworpen.
Het enige wat je nodig hebt is een dobbelsteen en een pion
voor elke speler. Deze pion kan alles zijn: een kroonkurk, een
king-muntje, een neuskeutel...
Veel spelplezier!
1) Neem 3 slokken
3) De persoon rechts van jou neemt 1 slok
4) De persoon links van jou neemt 1 slok
5) De kleinste speler van de groep neemt 2 slokken
7) Drink een adje
9) Alle mannen van de groep nemen 2 slokken
11) Je mag nog eens gooien!
12) Doe een wedstrijdje armworstelen met de persoon rechts
van jou, de verliezer neemt 3 slokken
14) Ga verder naar het vakje waar het einde van deze ladder
uitkomt
15) Neem een shotje
17) Drink 3 slokken zonder je handen te gebruiken
19) Je bent je fiets vergeten in de Overpoort, keer 4 vakjes
terug
21) Kies een drinking-buddy! Deze persoon moet vanaf nu
alles met jou meedrinken
22) Neem 1 slok
25) Iedereen die al eens in beschonken toestand in aanraking
is gekomen met de politie neemt 2 slokken
27) Neem een shotje
30) Alle vrouwen van de groepen nemen 2 slokken
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GANS VAN 'T PADJE
32) Wissel van pion met een speler naar keuze
34) Neem 2 slokken
37) Gooi met de dobbelsteen, het aantal ogen dat je hebt
geworpen is het aantal slokken dat je moet nemen
39) Je mag even bekomen op het toilet van al dat drinken, sla
een beurt over
41) Drink een shotje
44) De oudste speler van de groep neemt 2 slokken
45) De jongste speler van de groep neemt 2 slokken
48) Alle spelers van deze groep die al eens het bed met elkaar
gedeeld hebben nemen 3 slokken
51) De speler met het grootste aantal sekspartners neemt 5
slokken, viezerik.
53) Speel blad-steen-schaar met de persoon links van jou. De
verliezer neemt 3 slokken.
55) Keer terug naar start
57) Neem 2 slokken
59) Drink 1 shotje
61) Iedereen gaat los op het nummer Shotje van Immer
Hansi! Neem allemaal een shotje!
62) Drink allemaal zo snel mogelijk ad fundum. De snelste
mag 3 slokken uitdelen, de traagste moet nog eens 3 slokken
nemen.
65) Keer 7 vakjes terug als je al hebt moeten kotsen tijdens
dit spel
67) Keer terug naar het vakje waar de kop van de slang
uitkomt
69) AD FUNDUM!
70) Je bent er! Proficiat!
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WIST JE DAT...
Wist je dat...
SM (3e bach LO) op de dagdisco zijn hormonen weer eens
niet onder controle had...
Na enkele verleidelijke blikken uitgedeeld te hebben met
YS (2e bach kine), besloten ze om deze avond te
bezegelen door een flink potje te coïteren...
Ze vonden echter dat hun beide koten te rommelig waren
dus vonden ze er niks beter op dan dit avontuur maar
verder te zetten in de wc's van de Twitch...
Men vergeet echter al eens dat de deuren hier niet
bepaald hermetisch gesloten zijn...
Het was dan ook geen verrassing wanneer deze deur
plots openging, we deze tortelduifjes in vol ornaat
aantroffen...
Maar hier stopt de queeste van SM niet, zijn verlangens
waren namelijk nog steeds niet gestild...
Toen hij een bevallige schachtin van onze vrienden van
de VGK tegenkwam in de Pi-Nuts sloegen zijn hormonen
dan ook opnieuw op hol...
Hij was dan ook zo galant om deze te begeleiden naar
haar kot en haar daar nog een passionele nacht te
bezorgen.
Wist je dat...
SM (3e bach LO) tijdens de ballenbadfuif (de dag voor het
vorige avontuur dus) ook weer een nieuwe prooi had
gestrikt ...
Na deze jongedame, wiens naam tot op heden onbekend
is, eerst een korte kennismaking met zijn tong te geven
in het ballenbad kon hij het niet over zijn hart krijgen om
haar alleen naar huis te laten gaan...
Hij had echter niet verwacht dat deze deerne een fan is
van vrij aparte vormen van de liefde bedrijven...
Ik zal jullie de details besparen maar ze greep onder
andere de keel van SM vast tot hij bijna geen lucht kreeg
en daarnaast heeft hij ook nog een vingertje in zijn
derrière gekregen.
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WIST JE DAT...
Wist je dat...
EDV (1e bach kine) zich eens goed laten gaan heeft op ons
galabal …
Er moeten hier waarschijnlijk extra hormonen in de cava
gezeten hebben …
Ze vond het namelijk nodig om het niet bij één mannelijk
slachtoffer te laten, maar welgeteld 3 …
Ze draaide namelijk eerst vol passie een tongske met KN
(1e bach kine)...
Vervolgens placeerde ze een tongwalske met SS (1e bach
kine)...
Tot slot, om de avond af te sluiten op een dieptepunt,
heeft ze nog eens de tonsillen van AT (1e bach kine)
verkend.
Wist je dat...
LDS (1e bach kine) altijd open staat als vakjury om te
bepalen wie nu eigenlijk echt de beste muiler is van een
vriendengroep...
Op een zekere avond in de Twitch kwamen er dan ook
opnieuw 3 volstrekt onbekende kerels naar haar toe om
beroep te doen op haar expertise...
De kritische wetenschapper dat ze is, weet ze dat 1
mening niet volstaat om een definitieve consensus te
stellen over wie beschikt over de beste muilkwaliteiten...
SVH (1e bach kine) was dan ook zo gewillig om haar te
verschaffen van een second opinion voor deze aparte
talentenjacht en zijn ze zo samen tot een muilakkoord
gekomen.
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SPELLETJES
Zoek de 7 verschillen
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SPELLETJES
Sudoku
Bij het oplossen van een
sudoku is er eigenlijk maar
één regel: Vul het vlak in van 9
bij 9 zodat in elke rij, kolom en
vak van 3 op 3 de getallen 1 tot
en met 9 slechts één keer
voorkomen.

Bomen en Tenten
Naast iedere boom moet een
tent staan (links, rechts, boven
of beneden)
Er moeten evenveel tenten als
bomen staan (hier moeten dus
6 tenten geplaatst worden)
Naast het grote vierkant staat
een cijfer (in de gele balk), dit
cijfer geeft het aantal tenten
aan in een rij of in een kolom
Tenten mogen elkaar niet
raken (ook niet schuin dus ook
niet diagonaal
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SPELLETJES
OPLOSSINGEN
Zoek de 7 verschillen

Sudoku

Bomen en Tenten
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SPONSORS
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