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UWER PRAESES SPREEKT
Beste leden, vrienden, geïnteresseerden en ander gespuis,
Die eerste weken van het 2e semester zijn alweer voorbij gevlogen! We zitten al over de helft,
kunt ge u dat voorstellen? De tijd vliegt wanneer je plezier hebt! Of als je naar de lessen
gaat…
Onze gekkehoedencocktailavond was een succes! Wat een volk was daar.
Dit lag natuurlijk aan de overheerlijke cocktails. Voor de prijs moest je ook
niet thuisblijven, slechts een luttele 3 euro voor een cocktail, dat is bijna
gratis! We waren die avond volledig uitverkocht. De firma dankt u!
Waar ik ook al mijn gehele academische loopbaan naar uitkijk, is een cantus
met onze collega’s uit Leuven! En eindelijk is het zover! Op maandag 26
maart gaat er geschiedenis geschreven worden! Dan gaat het gebeuren!
Eoos is de kring voor Taal- en Regiostudies die vier compleet verschillende
studies uit het Oosten bundelen. Of het nu Oost-Europa, het Midden-Oosten
of het Verre Oosten is dat je boeit, allemaal worden ze verenigd in deze
studentenkring voor elke Taal- en Regiostudent. Zij komen naar Gent om te
leren wat een echte cantus nu is! Dit is een gesloten cantus, enkel voor leden. Bezoekers op
uitnodiging!
Dan rest mij alleen nog maar jullie uit te nodigen voor ons galabal aanstaande donderdag 29
maart in de Cocteau! Hopelijk tot dan!
Binnenkort is er ook de paas“vakantie”. Vergeet zeker niet te studeren, want die examen zijn
er sneller dan je denkt! Nu heb je ook nog even tijd om die vervelende taak die je al veel te
lang laat aanslepen af te werken. Veel succes!
Verder is de OAK ook altijd bereikbaar voor vragen, suggesties, opmerkingen, klachten... op
het e-mailadres oak.blandijn@gmail.com, of zijn jullie zeker welkom op onze permanentie in
de kelder van de Blandijn (meestal op afspraak!).

Jullie Praeses,

Michel Meulemans
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ACTIVITEITENKALENDER
MA 26/03

Verbroederingscantus met Slavia en Eoos
@Karaoke Gent

Do 29/03

Galabal @ Cocteau Gent

Ma 16/04

24u van de Amber

Woe 18/04

Infovergadering nieuw praesidium

Woe 25/04

12u loop @Sint-Pietersplein

Woe 02/05

Gezelschapsspelletjesavond @Blandijn

Di 08/05

Blandijnkaraoke @Westies

Hou zeker onze Facebookpagina in de gaten om op de hoogte te blijven van
onze evenementen!
www.facebook.com/groups/OAKGent
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VERSLAG VAN EEN (ON)VERGETELIJKE AVOND
6 maart 2018

Het was een mooie dinsdagavond, niet te warm, niet te koud en het kon alleen maar beter
worden, want deze avond zou de SLOAKHK-cantus plaatsvinden in de Delta. Enkele vaten
(lees: veel vaten) heerlijk gerstenat stonden ons ongeduldig op te wachten in de cantuszaal
en ook wij stonden te popelen. Deze cantus zou er eentje worden om nooit meer te
vergeten want drie kringen zouden het tegen elkaar op nemen: Slavia, OAK en KHK. Allen
zouden ze strijden met hetzelfde doel voor ogen: om ter meest pintjes drinken, en dat de
beste kring moge winnen.
Onze allereigen praeses Michel Meulemans mocht het eerste deel inzetten. ‘Ik kan toveren’
waren de wijze woorden van Michel die avond, en dat is waar want om een eerste deel te
leiden alsof het al een derde deel is, daarvoor moet je inderdaad kunnen toveren. Proficiat
Michel, want ik denk niet dat iedereen dit gekund zou hebben. Schijf na schijf passeerde de
revue en ook het bier vloeide rijkelijk. Onze zeden, Joachim, zat daar ook voor iets tussen,
want naast de vele ad fundums voor Tack, konden ook de leden van de OAK rekenen op een
regelmatige pint om achterover te kappen.
Diegene die aanwezig waren, zullen wellicht wel gemerkt hebben dat ons schild niet in
levenden lijve aanwezig was, wel hadden we een mooie geplastificeerde kopie mee in de
plaats. Dat ging ten koste van veel gelach van Slavia en KHK maar the joke’s on you, want
ons schild is niet één keer omvergevallen.
De prijs voor de meest ongeloofwaardige uitspraak van de avond gaat naar Joachim
Rombouts met: ‘Ik ga op water cantussen want ik heb morgen test’. Op die test is hij wel
geraakt, maar dat cantussen op water is toch maar niets geworden. Een zevensprong voor
Joachim en enkele ad fundums later was het dan toch tijd om de tussenstand eens op te
meten. OAK stond aan de leiding en we hadden een mooie voorsprong, tijd voor een tempus.
Een plaspauze en 15 minuten later was het tijd om ons keelgat weer open te zetten, het
tweede deel zou beginnen en dit onder leiding van Lieselotte, de praeses van de KHK.
Ondertussen ging de nek-aan-nekstrijd om het meeste pintjes te drinken nog steeds door en
dat was niemand ontgaan. OAK moest en zou winnen, koste wat het kost. En daar heeft
Arthur voor gezorgd door ons (vriendelijk?) te verzoeken die pint leeg te drinken. Om het
met zijn eigen woorden te zeggen: ‘Komaan Ad fundum! We moeten dat hier winnen hé!’.
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De tijd vloog voorbij en ook het tweede deel van de cantus zat erop, tijd voor een tweede
plaspauze en een reality-check. Iedereen was zat, heel erg zat. Als het eerste deel je nog niet
genekt had, dan was dat nu wel zeker het geval. En het derde deel moest nog beginnen, dat
zou beloven. Helaas kan ik jullie niet veel vertellen over het derde deel of het stille gedeelte,
want dat heb ik niet gehaald. (Sorry Joost! Volgende keer, beloofd.) Maar een ding is zeker:
Wij zijn allemaal winnaars! Mopje, deze uitspraak is onwaar, de OAK heeft gewonnen. Haha
doei.
Je kapoen,
Lize Geloen
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PRAESIDIUMHOEKJE
Naam: Michel 米乐 Meulemans
Functie: Praeses
Wat zijn je hobby’s? Beetje doelloos rondwandelen, de
interne mens versterken en netflixen.
Wat is je lievelingsgerecht? Ik ben eigenlijk niet zo nen
moeilijken eter. Ik proef alles.
Favoriet biermerk?/ Ander drankje?
Anders kan een rum-cola wel keer smaken.

Jupiler,

duh!

Lievelingskleur? Geel. Ook wel wit. En natuurlijk zwart niet vergeten!
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit? 1 zonder kater.
Hoe ben je bij de OAK terecht gekomen? Ik ben echt gebeten door het studentenleven. Na
de speech op de introductiedag ben ik naar de peter- en meteravond gegaan en ik ben
blijven gaan naar activiteiten. Dan werd ik gevraagd als penning en ben ik doorgegroeid tot
senior. En dat blijf ik.
Wat is je grootste cantusverwezelijking ooit? Eerder, welke cantusverwezelijking weet ik
nog? Gogh. Ik heb ooit eens een 7-sprong gedaan op 21 seconden. Telt dit?
Michel, je bent waarschijnlijk de beste Blandijncantor van dit jaar. (Ale, toch vooral de
eerste delen). Hoe flik je dit toch? Jaaaarenlange ervaring. En gewoon, ik kan toveren ;)

Naam: Laura Schuyesmans
Functie: Vice en Feest
Wat zijn je hobby’s? reizen, tennis, animator zijn, boeken lezen,
vrijwilligerswerk doen
Wat is je lievelingsgerecht? Zowat alle Aziatische en Afrikaanse
gerechten.
Favoriet biermerk?/ Ander drankje rumcola met bruine rum!!
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Lievelingskleur? geel
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit? Op reis zijn, lekker eten en mooie cultuur of natuur zien
Hoe ben je bij de OAK terecht gekomen? Heb vroeger zelf een studentenclub opgericht
Torhout, dus wou graag opnieuw bij een studentenclub komen, verbonden aan mijn
studierichting in Gent.
Wat is je grootste cantusverwezelijking ooit? Een docentencantus organiseren en samen
met alle aanwezige studenten hen compleet dronken voeren en daarna sommigen moeten
laten slapen op koten, omdat de bob niet zo bob meer was.
Laura, wanneer ga je eens een cursus AN volgen? De vraag is niet wanneer ik hem zal
volgen, gewoon wanneer ik hem ga toepassen, want de laatste keer dat ik checkte, heb ik
nog steeds mijn diploma als leerkracht Nederlands.

Naam: Jan Copejans
Functie: Penning
Wat zijn je hobby’s? Koken, reizen, en uitstellen.
Wat is je lievelingsgerecht? Pita van de Colruyt!!!
Favoriet biermerk? Founders Breakfast Stout
Lievelingskleur? Rood.
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit? Om 8 uur uitgeslapen wakker worden, het gevoel hebben
dat ik iets verwezenlijkt heb in mijn leven (zie uitstellen), en dat afsluiten met een leuke
avond op café.
Hoe ben je bij de OAK terecht gekomen? Een zeer succesvolle peter- en meteravond.
Wat is je grootste cantusverwezelijking ooit? Een soixante-bowlingbal tot een goed einde
brengen. Thanks OAK!
Jan, wat is jouw manier van creatief boekhouden? Indien geldtekort: Lenen bij mevrouw
Leemans, want lenen bij mevrouw Leemans is lenen bij een vriendin!
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Naam: Sarah Vuylsteke
Functie: Secretaris
Wat zijn je hobby’s? Dansen en zingen.
Wat is je lievelingsgerecht? Ik lust van tijd tot tijd wel een
lekker stukje vlees.
Favoriet biermerk/Ander drankje? Iets zoet met alcohol.
Lievelingskleur? Roze
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit? Lange strandwandeling en romantisch eten.
Hoe ben je bij de OAK terecht gekomen? Groepsdruk. Maar nog geen moment spijt van
gehad! Ik ben al ettelijke jaren blijven plakken!
Wat is je grootste cantusverwezelijking ooit? Op de lustrumcantus van de OAK op een tafel
staan dansen en eraf vallen en m’n vinger breken.
Sarah, hoe is het nog met je operagezelschap ofzo? Musical*, goed dank je!

Naam: Nienke de Jong
Functie: Studie
Wat zijn je hobby’s? Reizen, muziek luisteren en af en toe
een feestje.
Wat is je lievelingsgerecht? Indische kipcurry.
Favoriet biermerk/ander drankje? Cocktails!
Lievelingskleur? Blauw
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit?
Hoe ben je bij de OAK terecht gekomen? Ongeveer zelfde als cato.
Wat is je grootste cantusverwezelijking ooit? Op mijn doopcantus bij de OAK hadden mijn
voeten het zo warm dat ik gewoon m’n schoenen uit deed en de rest van de cantus op blote
voeten heb gedaan!
Nienke, nog veel Indische kleren gekocht de laatste tijd? Neen want de gordijnstoffen
waren op…
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Naam: Cato Franqui
Functie: Studie
Wat zijn je hobby’s? Muziek luisteren, Foto’s nemen, iets gaan
drinken, wandelingen maken,…
Wat is je lievelingsgerecht? Lasagna di mama!
Favoriet biermerk?/ Ander drankje
Chouffekes

(kiwi-)THEE, en ook wel

Lievelingskleur? Rood
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit? Een perfecte dag begint met lang kunnen uitslapen,
gevolgd door rustig een (kiwi-)theetje te drinken en ontbijt te eten, daarna een film kijken en
een beetje schimmelen en dan ’s avonds iets eten met vrienden en op café gaan
Hoe ben je bij de OAK terecht gekomen? zo eens iets over gehoord, dan eens naar een
activiteit gegaan, een doopcantus gedaan en plots praesidium geworden!
Wat is je grootste cantusverwezelijking ooit? De cantussen min of meer kunnen volhouden?
Cato, ben je ooit al in slaap gevallen tijdens een van de lessen? Laat ons zeggen dat de
lessen van Marc Boone niet altijd even interessant waren…

Naam: Ruben D’haeyere
Functie: Web
Wat zijn je hobby’s? Eten, drinken, slapen, cantussen,
doelloos rondwandelen in de stad en nutteloze
weetjes opzoeken over gebouwen.
Wat is je lievelingsgerecht? Er is veel dat ik graag lust,
maar een goed Vlaemsch bord biefstuk met bearnaise
en frietjes gaat er altijd in.
Favoriet biermerk?/ Ander drankje Mijn geliefkoosde pils is ongetwijfeld Stella. Bij de iets
zwaardere biertjes heb ik geen uitgesproken favoriet, al kan ik zeggen dat Chimay Blauw en
Duvel het allebei goed doen in het klassement.
Lievelingskleur? Bordeaux
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Hoe ziet jouw perfecte dag eruit? Rond middernacht in de Overpoort ontdekken dat je les in
de ochtend geschrapt is. Een vreugdedansje maken. Nog even uitgaan. Slapen tot de middag.
Merken dat je op wonderbaarlijke wijze geen kater hebt. Je ontbijt overslaan en direct aan
een stevig middagmaal beginnen. In de namiddag wat kuieren in de Kuip van Gent. Rond een
uur of 19:00 kumpir eten in Snack Deniz. Daarna nog een serie bekijken in bed. Vredevol
slapen. Mooi, nietwaar?
Hoe ben je bij de OAK terechtgekomen? Het verhaal deed de ronde dat de OAK een magisch
drankje gesmokkeld had uit China, maar zelf had ik nog nooit het genoegen gehad om ervan
te proeven. Mijn nieuwsgierigheid was te groot, dus liet ik me maar dopen. Ondertussen heb
ik er nog geen minuut spijt van gehad, al kan ik je met de hand op het hart zeggen dat dat
drankje niet te zuipen is.
Wat is je grootste cantusverwezenlijking ooit? Dit is een korte anekdote die ik met trots aan
m’n kleinkinderen zal vertellen. Het was op een KHK-cantus vorig jaar. Normaal gesproken
moet ik minstens één keer om een tempus personalis vragen, maar die avond besloot ik om
het er gewoon op te wagen: ik glipte haastig naar het toilet zonder dat ik daarvoor
toestemming had gekregen. Erg rebels, maar Charlotte Rotiers, de vice, had me gezien. Toen
ik terugkwam stond ze me op te wachten met een lekker brouwsel dat recht van de
hoofdtafel kwam. Omdat ik stoer wilde doen, sloeg ik het in één teug naar binnen zonder
een kik te geven, ook al voelde ik dat m’n slokdarm aan het smelten was. Met het lege
bekertje nog in m’n hand ging ik terug naar m’n plaats. Ik zat nog niet goed en wel neer toen
ik voelde dat m’n maaginhoud via m’n brandende slokdarm snel terug naar boven kwam. In
allerijl bracht ik m’n beker voor m’n mond en mikte ik het goedje erin. Als bij wonder had
niemand mijn ongelukje gezien of gehoord, wat alleen maar miraculeuzer is als je weet hoe
luid ik kots.
Ruben, wat is volgens jou het beste middel om iemands wenkbrauw af te scheren?
Dat is op zich niet moeilijk. De belangrijkste vraag hier is: “Hoe krijg je iemand zover om je
toe te staan zijn of haar uiterlijk ingrijpend te veranderen voor een paar weken?” Uit eigen
ervaring kan ik zeggen dat dat gemakkelijker is dan verwacht. Een paar kannen Agua de
Valencia en wat pintjes blijkt te volstaan om een vriend te overhalen. Daarna haal je
gewoon je Philips S3520/06 boven, scheer je een halve wenkbrauw af voor maximaal
esthetisch effect en wrijf je de kale huid in met aftershave. Zo, klus geklaard!

Naam: Lize Geloen
Wat zijn je hobby’s? Euhm lezen, tekenen, naaien, …
creatief bezig zijn dus en dan dat sociale gedoe, jeweetwel:
met vrienden
afspreken, uitgaan, pintjes drinken,
cantussen, .. Oh ja, en uitslapen.
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Wat is je lievelingsgerecht? Ik kan niet kiezen tussen lasagne en spaghetti, beiden
overheerlijk!
Favoriet biermerk?/ Ander drankje? Ik zal het houden op een ex aequo tussen Jupiler en
Stella Artois voor de gewone bieren, maar Brugse Zot en Kasteelbier Rouge liggen me ook
nauw aan het hart. Maar naast bier drink ik ook heel erg graag verse thee. Daarom ga ik van
deze gelegenheid gebruik maken om reclame te maken voor de witte thee uit de Javana
want omg zo lekker <3.
Lievelingskleur? Zo van dat roestkleurig oranje, maar eigenlijk ook wel bordeaux en oker, of
blauw!
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit? Hier volgt een korte beschrijving van een perfecte dag, in
Málaga: Het was een pittige avond geweest. De helft van ons reisgezelschap is naar Cordoba
maar wij besluiten om toch maar in Málaga te blijven. De autorit konden we niet aan. We
staan op rond een uur of elf. Het is al warm buiten dus we zoeken een terrasje om gezellig te
ontbijten. Na het bestuderen van de menukaart is het al snel duidelijk: we willen
hamburgers als ontbijt. Nog nooit had iemand een beter idee, want ze waren verrukkelijk.
Ook die halve liter bier die sommigen onder ons (Arthur, Joachim) erbij hadden besteld, was
verfrissend. Daarna besluiten we de burcht te beklimmen, met de nodige bierpauzes
onderweg, want het is bloedheet en we hebben dorst, grote dorst. Tegen de late namiddag
concluderen we dat we genoeg cultuur hebben opgesnoven, tijd om naar het strand te
trekken. Ik denk niet dat we deze dag op een betere manier hadden kunnen afsluiten. Want
wat zaten we er mooi en goed, op wat rotsblokken in de zee, de zon die langzaam onderging
en het kletterende water tegen de rotsen. Deze dag is perfect, en ’s avonds zit er niets
anders op dan weer maar eens volledig over de schreef te gaan.
Hoe ben je bij de OAK terecht gekomen? Het praesidium van vorig jaar via via leren kennen,
me laten dopen en dan ben ik natuurlijk mee geweest op de reis naar Málaga. Die reis staat
in mijn top drie leukste reizen ooit. Je leert iedereen daar dan ook wat beter kennen en ja, zo
dan toch beslist om bij het presidium te gaan.
Wat is je grootste cantusverwezelijking ooit? De laatste SLOAKHK-cantus overleeefd
hebben. Een van de tofste cantussen die ik al meegemaakt heb. Het verbaast me nog steeds
dat ik niet in de goot beland ben die avond, alhoewel ik er aardig dicht bij in de buurt kwam.
Proficiat aan Michel om het beste eerste deel ooit te leiden in de historie van het eerste deel
leiden.
Lize, een vrouw met meer bijnamen dan onderbroeken, maar welke bijnaam hoor je het
liefst eigenlijk? Hahahah. Wel, ik moet zeggen dat ik doorheen de jaren toch wel al enkele
bijnamen de revue heb horen passeren. Meloen, Mama meloen, Melone, Oppersluns, Lisse ,
Zonnekind, … ik ben er sowieso nog vergeten. Ik denk dat Meloen momenteel de meest
gebruikte is, en ook degene die ik het liefst hoor (gewoon omdat ik die zo vaak hoor). Maar
eigenlijk mag iedereen gewoon zelf kiezen hoor.
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Naam: Joachim Rombouts
Funtie: Zeden
Wat zijn je hobby’s? Wandelen, old-school HipHop
luisteren en in discussie gaan met andere mensen
Wat is je lievelingsgerecht? Gratin dauphinois met
boontjes en lamskroontje
Favoriet biermerk?/ Ander drankje? Mijn favoriete
biermerk is Augustijn (Ik ben dan ook van Ertvelde) en
mijn favoriete drankje is spa-wodka, dat kan ik een hele avond lang blijven drinken.
Lievelingskleur? Blauw
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit? Wakker worden zonder een wekker te moeten zetten en
zien dat het een mooie zomerse dag zal worden. Overdag in een parkje gaan zitten met
vrienden, naar HipHop luisteren en praten. s’Avonds naar een bar gaan totdat de zon terug
aan de hemel verschijnt.
Hoe ben je bij de OAK terecht gekomen? In mijn eerste jaar aan de UGent heeft de OAK mij
wegwijs gemaakt aan zowel de universiteit als het studentenleven. Binnen de OAK ben ik
beginnen openbloeien en heb ik de meest fantastische momenten beleefd, ik wist dan ook
direct dat ik mij wou engageren om dit ook voor andere studenten te doen en zelf mijn
stempel op de kring achter te laten.
Wat is je grootste cantusverwezelijking ooit? Mijn grootste cantusverwezenlijking is volgens
mij in mijn tweede jaar als schachtentemmer. Ik heb toen gezorgd voor één van de zwaarste
dopen die de OAK in jaren gekend heeft. Tot op de dag van vandaag word ik nog altijd
aangesproken over die heuglijke cantus, veel van de mensen die zich toen hebben laten
dopen zijn ook echt zeer goede vrienden geworden. Ik ben ook niet vies van de occasionele
7-sprong.
Joa, wat is het geheim achter jouw majestueuze baard? Niet superveel, eigenlijk gewoon
het geduld opbrengen om het te laten groeien. Ik gebruik wel speciale baardshampoo en
wax, maar dat is meer voor de uitstraling.
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Naam: Tang Tseu Ying / 邓翠莹
Funtie: Cultuur
Wat zijn je hobby’s? Latte art, plantjes stekken en katjes
aaien
Wat is je lievelingsgerecht? Fishsticks met spinaziepuree
Favoriet biermerk?/ Ander drankje Grosse Bertha van
Brussels Beer Project
Lievelingskleur? Zwart
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit? Terrasjesweer met een goed boek en koffie (altijd koffie)
Hoe ben je bij de OAK terecht gekomen? Marie (Web ’13-’16) had mij in den tijd nog
overtuigd om ons samen kandidaat te stellen voor het presidium. Vier jaar later ben ik per
ongeluk nog altijd blijven hangen.
Wat is je grootste cantusverwezelijking ooit? Een hele cantus nuchter blijven en geen
inzinking krijgen
Tseu, hoe lang ben je nog invalide? Nog tot deze zomer moet ik kinesitherapie volgen, dus
dat getik van mijn krukken in de gangen van de Blandijn krijg je nog wel eventjes te horen. Al
vind ik die voorrang die je krijgt als kreupel mens wel nog tof. Misschien haal ik die krukken
nog eens boven op een slechte dag zelfs als mijn knie al hersteld is – omdat het kan.

Naam: Hiëronymus Zum Proft
Functie: Reis
Wat zijn je hobby’s? Procrastineren
Wat is je lievelingsgerecht? Rode kool met pensen
Favoriet biermerk?/ Ander drankje? Ik ben altijd wel te
vinden voor bionade — zeker wanneer het in de riool
weggegoten wordt.
Lievelingskleur? Rood, zoals de hemel boven Tiananmen.
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit? Niet opstaan, om 16u toch opstaan om om 20u terug te
gaan slapen.
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Hoe ben je bij de OAK terecht gekomen? Klassieke scamtechnieken: als onwetend
eerstejaartje wordt je aangesproken voor een leuke stadsrondleiding, en voor je het weet
moet je jaarlijks grote sommen geld neerleggen en hang je er aan vast!
Wat is je grootste cantusverwezelijking ooit? Willen kennismaken met de waaier aan
wodka’s die Slavia voorziet op een SLOAKHK-cantus, en daar ook in slagen.
Hoe was de reis naar Napels? Malaga was leuker.

Naam: Arthur T’Kindt
Functie: Scriptor en sport
Wat zijn je hobby’s? Gitaar spelen, eten, reizen, biertjes
degusteren en domme woordspelingen maken.
Wat is je lievelingsgerecht? Frietjes, pizza en goulash in
brood (een aanrader!)
Favoriet biermerk?/ Ander drankje: Duvel
Lievelingskleur? Geel (Frietjes en bier, jwz wolla)
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit? Uitslapen, seks, eten, drinken, meer seks.
Hoe ben je bij de OAK terecht gekomen? Er waren vacatures vrij en ik wou nog een beetje
profiteren.
Wat is je grootste cantusverwezelijking ooit? Een OAK-cantus moeten leiden, gelukkig
bijgestaan door papa brombeer Joachim Rombouts himself. Michel zag dat het goed was.
Arthur, liggen de zetels van de Blandijn comfortabel? Om 7 uur ’s morgens wel. Tegen half
12 al wat minder.
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RUBENS DOLLE WEBCOLUMN
Gegroet, OAK’er.
Het wonder is geschied. Toen ik in de oktobereditie van Kalima schreef dat mijn allereerste
dolle webcolumn waarschijnlijk ook meteen de laatste zou zijn, had ik geen rekening
gehouden met de snode plannen van datadieven uit het verre Rusland. Die hackers waren
erop uit onze website te kraken om daarna via het universitaire computernetwerk de
gegevens van onze alma mater af te snoepen. Foei! Uit voorzorg voor die wodkazuipers
besloot het FK maar om onze site offline te halen. Maar zoals je weet: elk nadeel heb z’n
voordeel. De OAK moest nu wel een nieuwe site op touw zetten, en dat is op zijn beurt
reden genoeg om een nieuwe, korte webcolumn te schrijven.
De site is een pareltje geworden van neo-oriëntalistische kunst met Afrikaanse invloeden.
Door https://oak.fkgent.be/ in je zoekbalk in te vullen, krijg je toegang tot onze
contactgegevens, de pdf-versie van dit boekje, de lijst van presidiumleden, het kringlied en
nog andere informatie.
Heb je ons trouwens al toegevoegd op Snapchat? Als dat nog niet het geval is, kun je daar
gemakkelijk verandering in brengen met deze QR-code.

Maak een snap om toe te voegen.
Hopelijk tot de volgende keer met meer webnieuws!
Ruben D’haeyere
Web 2017-2018
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Volg OAK ook op volgende sociale media

www.facebook.com/groups/OAKGent

@oakstagramgent

@OAK

@OAKGent
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LOSING YOUR TATTOO VIRGINITY
MET JOACHIM
Wat voor tattoo? Op welke plaats?
Het hoofd van een mannelijk hert. Dit wil zeggen: het
hoofd en het gewei. Aan de binnenkant van mijn
onderarm en elleboogholte.
Stijl?
Dotwork/linework/blackwork
Hoe lang heeft het plaatsen geduurd?
De twee sessies samen duurden ongeveer een 4 uur.
Waar? Door wie?
Punctum tattoostudio gelegen in de Keizer Leopoldstraat
te Gent door een sympathieke man die gaat onder de artiestennaam BLECK.
Deed het pijn? Waar kan je de pijn mee vergelijken?
Ja, een tattoo laten zetten doet pijn. Als je me nu vraagt of het onverdraaglijk was dan zeg ik
categoriek nee, het is meer een vervelende pijn die je, eens je er een paar minuten ligt en je
adrenaline begint aan te maken, zeer goed gewoon wordt. Het is dus zeker niet de moeite
om heel erg bang te zijn. Ik vond het in de eerste plaats allemaal gewoon zeer spannend.
Velen zeggen dat je dit het best vergelijkt met een verbrand stuk huid waar een kat aan zit te
krabben. Maar eigenlijk is het gewoon meer het gevoel van een naald die aan 3000 steken
per minuut je huid penetreert.
Waarom?
Omdat ik het in de eerste plaats zeer mooi vind en ook omdat het voor mezelf een bepaalde
betekenis draagt. Ik liep ook al een paar jaar met het idee rond en heb dan dit jaar
uiteindelijk de knoop doorgehakt.
Is het aan te raden?
Alleen aan mensen die het echt willen. Dit is zeker geen beslissing waar je licht over moet
gaan, je loopt er per slot van rekening de rest van je leven mee rond. Als het idee in je
opkomt om toch een tattoo te laten zetten, laat het dan toch maar even rusten (6-12
maanden). Verdere raad die ik kan geven is het opteren voor een eerder kleinere tattoo
indien het je eerste is – dan is het dan ook minder erg als blijkt dat je niet zo lang onder de
naald kan blijven liggen. De plaats waar je een tattoo laat zetten zorgt overigens voor een
enorm verschil in de pijndrempel die je ervaart.
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HOE SPEEL JE POKÉMON OP JE COMPUTER?
(EN ANDERE GBA GAMES)
Als voorbeeld nemen we Pokémon Yellow
Benodigheden: Computer met internet
Werkwijze: Aangezien dit een boekje is ga ik alles schrijven via google, anders moet je hier
sites zitten overtypen, wat ook niet handig is. :-)
In google typ je “download GBA emulator” dit is de ‘gameboy’ die je op je pc gaat zetten.
Vervolgens klik je op de waarschijnlijk eerste site, www.emulator-zone.com. Als je niet direct
op de GBA EMU download pagina zit dan moet je links Gameboy Advance aanklikken. Op
deze pagina download je de meest recente versie van de emulator. Zo nu heb je je emulator
gedownload ^^.
Alweer op de brave google typ je “download pokemon yellow rom”. (voor elk ander GBA
game dat je wilt downloaden, zet je eerst de titel en daarna ‘rom’ (de rom is eigenlijk een
soort file die de GBA leest en omzet naar de game die je gedownload hebt, veel moet je hier
niet over weten alleen dat je rom in google moet bijzetten). Een goede site is
www.coolrom.com (als je deze site gebruikt, wacht dan even tot de ‘download file’-link
verschijnt en gebruik die dan). Zo nu heb je je GBA en ROM.
(Voor diegenen die geen winrar hebben, (soort (klein) programma dat files omzet in een
soort bibliotheek zodat je ineen keer alles download en niet alle 100 files bv elk apart moet
downloaden/uploaden, super handig) kan je dit ook even downloaden. Elke keer als je dit
gebruikt vraagt het je om ervoor te betalen om te registreren, gewoon die pop up sluiten en
compleet negeren.)
Om nu te kunnen spelen, open je eerst de GBA, (in winrar krijg je dan een lijstje met alles
wat in de bib zit) klik dan op VisualBoyAdvance en dan krijg je een zwart scherm met een
menu en al die dingen. In VisualBoyAdvance klik je eerst op file en dan op ‘open GBA’, dan
krijg je een lijst om allerhande dingen te openen en zoek dan naar de plaats waar je
Pokemon Yellow Rom download staat, klik vervolgens daarop en dan start alles normaal
vanzelf.
Voor elk ander spelletje voor de GBA telt ook deze manier van downloaden. Wil je saven,
gewoon saven zoals je zou doen op de eigenlijke gameboy. Elke keer dat je VisualBoy opstart
moet je opnieuw file open, GBA, game doen. Op het menu in VBA, zie je Options -> input ->
set -> Config .., dit is om de instellingen van je keyboard te veranderen naar de beste manier
om je knoppen vast te houden. Voor de echte feel van de Gameboy, kan je altijd een
controller ergens kopen en aansluiten op je computer. :-)
Nog veel plezier en dikke nostalgie, prosenior Jwoww!
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UW HOROSCOOP (MET TSEU)
STEENBOK: De kaarten liggen goed voor u. De dame ligt omgekeerd en rechts van de roos.
Dit wijst op kinky seks. Je zal wel zelf de aanzet moeten geven.
WATERMAN: Op 16 april omstreeks 20 uur staat de planeet Jupiter in het sterrenbeeld
Waterman. Toevallig vlak boven de Amber. Connecties die u daar die avond zal leggen,
zullen u helpen bij uw verdere professionele loopbaan.
VISSEN: Blijf weg uit de Toverpoort deze maand. Seriously. Bad things happen there.
RAM: De sleutel tot een succesvol leven is ‘balans’. De raad voor jullie is: neem op tijd eens
een pauze of ga eens naar een feestje.
STIER: De positie van de planeten Mars en Venus in het sterrenbeeld Stier wijst erop dat je
voor een kruispunt staat wat betreft de liefde. Twijfel je om naar links of rechts te gaan?
Geen probleem, ga gewoon rechtdoor.
TWEELINGEN: Na al die weken wordt het tijd om je weer wat meer te focussen op het eerste
deel van het begrip ‘studentenleven’. Ga eens wat meer met andere studenten naar OAKactiviteiten. Dit zal meer dan een positieve invloed hebben op je leven.
KREEFT: Grote keuzes moeten gemaakt worden deze maand. Volg de wijze woorden van de
Dao en vecht niet tegen de veranderlijke stromingen, integendeel. Aarzel vooral niet
wanneer ze je brengen naar een OAK-activiteit.
LEEUW: Hoera, de zon staat in de financiële zone van je horoscoop. Zolang je wegblijft van
de AliExpress-app, zal je deze maand slim besparen.
MAAGD: Communicatie is de boodschap, Maagd. Isolatie is zinloos. Omring je met mensen
die je gelukkig maken en jou wel eens shots durven trakteren.
WEEGSCHAAL: Dit is dé maand voor grote veranderingen, Weegschaal. Een kappersbezoek is
misschien wel een goed idee.
SCHORPIOEN: De planeten Neptunus en Saturnus spelen voor jou een grote rol. Zijn er
mensen die een negatieve invloed op jou hebben? Tijd om banden te breken. Gelegenheid
om te socializen met nieuwe, toffere mensen heb je genoeg!
BOOGSCHUTTER: Mars beslaat de relatiezone van je horoscoop. Dit betekent dat up en
downs kunnen voorkomen in je relatie, maar hé, het leven is hard.
STEENBOK: Work hard, play hard? Niet voor jou. Deadlines komen eraan, en die paper laat
je best niet te lang meer liggen.
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SPELLETJESHOEK
KLEURPLAAT

SUDOKU
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Breng Michel van De Porters naar zijn bed!
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ONZE SPONSORS
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