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Dixit senior
Commilitones, vrienden en sympathisanten, toevallige voorbijgangers

 

Nu de zomerse hittegolven en het zwoegen voor herexamens achter ons

liggen, begeeft menig BUKker zich weer richting Gent om de Overpoort

onveilig te maken. De rood-witte linten worden bovengehaald, de frisse

Luxxpintjes lonken en aan studeren wordt er nog lang niet gedacht.

Kortom, het begin van alweer een fantastisch jaar student zijn! Dit jaar

belooft overigens nog spectaculairder te worden dan normaal want dit

jaar blaast onze geliefde BUK 85 kaarsjes uit! 

1938 doet misschien een belletje rinkelen als het jaar waarin Hitler

Oostenrijk binnenviel, of misschien ken jij het wel als het jaar waarin

Superman voor het eerst zijn opwachting maakte in de Amerikaanse

Action Comics. Ook het bedrijf Samsung zag het levenslicht in 1938, al

verkocht het toen nog noodles. Nog belangrijker misschien is dat toen

het wereldberoemde chocolate chip cookie ‘uitgevonden’ werd, alsook

het bordspel Scrabble. Natuurlijk verbleken al deze wereldwijde

gebeurtenissen en baanbrekende uitvindingen in het wonderjaar 1938 in

het niets naast de geboorte van de beste studentenvereniging van

Brugge, Gent en ruime omstreken, het ontstaan van de Brugse 

      Universitaire Kring in hetzelfde jaar. Op twee korte 

                       onderbrekingen na voorziet de BUK sindsdien, ondertussen

                           al 85 jaar, vertier en plezier, vriendschap en dronkenschap 

                                 voor alle Brugse studenten die hun diploma trachten

te behalen in Gent.



Commilitones, ik kan alleszins niet wachten om er volledig in te vliegen

dit jaar, en ik hoop jullie ook niet. Laat ons vooral genieten van dit

lustrumjaar, en van elke druppel goudgeel gerstenat die onze kelen mag

bereiken, elke valsgekweelde strofe die de cantuszaal vult, elke avond

die begint met ‘ik ga niet te zot doen vanavond’ en eindigt met tien

lepelende BUKkers in één bed. Laat ons genieten van elke late night

snack, elke medium grappige mop die hilarisch wordt na acht glazen

boterhammen en van elk platonisch muiltje. Laat ons bovenal 

genieten van elkaar commilitones, en van de levenslange 

vriendschapsbanden die in onze fantastische 

club gesmeed worden. 

Genoeg zeemzoete woorden van deze

overenthousiaste senior. Commilitones,

op een onvergetelijk BUKjaar!

Hircus semper vincit!

Praeses Billetje

Het bereiken van zo’n gezegende leeftijd moet natuurlijk uitbundig

gevierd worden en als er iets is wat BUKkers goed kunnen, dan is het wel

feestvieren. Dit lustrumjaar wordt dan ook gevuld met talrijke

traditionele en ook enkele nieuwe, lustrumy activiteiten. Elke dinsdag

verdrinken we in Patatjes ogen en perfect getapte pintjes op onze

wekelijkse clubavond. Tijdens onze cantussen en cocktailavonden smeren

we onze kelen en trainen we onze levers. Ook halen we onze

sportschoenen van onder het stof voor een waaier aan sportactiviteiten

zoals jeneverbasebal, bierbowling en een bierpongtoernooi. We snuiven

cultuur op door andere cafés onveilig te maken tijdens de OVP-rolling en

door de Brugse brouwerij de Halve Maan te bezoeken. Op ledenweekend

genieten van lauwe Cara en op ons galabal van zoete cava. En als kers op

de taart vieren we in de week van 19 tot en met 24 maart 2023 onze

lustrumweek! Een week lang elke dag een nieuwe activiteit waarin we de

BUK en al haar BUKkers vieren. 
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Waarde landgenoten

Het is herfst en dat betekent niet alleen de start van het nieuwe

academiejaar. Het betekent ook de uitgave van ons gloednieuwe

Bukkertje. Wat ben ik blij dat ik dit jaar deze taak op mij mag nemen!

Ik hoop jullie komend jaar te amuseren met ons geliefde tijdschrift,

onder andere door de invoering van enkele nieuwe secties. In deze

uitgave gaat het onder andere om een exclusief interview met

Patatje, receptjes en een leuke quiz om te ontdekken hoe goed jij

ons praesidium al kent. Uiteraard komen succesvolle secties zoals de

quoterubriek en de 'miemboetiek' ook terug in de komende uitgaves.

Never change a winning team! 

Ik zal jullie niet langer in spanning houden. Hopelijk lezen jullie ons

tijdschriftje van A tot Z. Een groot bukkertje vol plezier, laat me je

verzekeren dat het zeker de moeite waard is. 

Veel leesplezier and we meet again at 

het volgend Bukkertje!

                 

                    Scriptor out

                             Jana

Voorwoord Scriptor
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Als fan zijnde van het magazine 'Libelle', zal ik net zoals hen een

beestje verstoppen doorheen het Bukkertje. Alleen doe ik er een

schepje bovenop en verstop ik er direct twee! Veel zoekplezier!

Mocht het toch te moeilijk zijn, dan kan je op pagina 58 kijken

waar de beestjes verstopt zitten. 

Waar zitten Ewoud de eekhoorn en Zeger de zilvervos

verstopt? Zoek ze snel! Door de lange tocht doorheen

dit bukkertje kunnen hun pintjes wel al zijn verdwenen!

7



8



9



10



11



Praesidium-
voorstelling 

2022-2023
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Naam: Annabelle Vyncke, Billetje voor

de vrienden

Geboortedatum: 20/08/2000

Richting: Handelsingenieur

Sterrenbeeld: Leeuw

Favoriete uitspraak van mezelf: Het

leven is te kort om nuchter te blijven!

Praeses

Mijn hobby’s zijn

Lezen, wandelen, ongezonde

hoeveelheden bier inhaleren, padellen

Slaap je met het dekbed
ingestopt of hangt het los?

Moet los anders kan ik me niet in

een worstje rollen

Wat mag de BUK
verwachten van jouw
functie dit jaar?

Overenthousiasme!

Mijn levensmotto is
Carpe diem!!! Carpe echt elke diem

zo hard je kan want het leven is te

kort om het niet te doen!

Slechtste levensles die je
nooit zal negeren

Cara drinkt men best lauwwarm

Welk mythisch figuur zou de
wereld verbeteren mocht
het echt bestaan en
waarom?

Eenhoorns omdat die regenbogen

schijten

Wat is jouw favoriete ad
pistum?

 Supermoeilijke vraag, allemaal

eigenlijk, maar als ik 1 moet

uitkiezen dan misschien de

helikopter (zeker aan

stouterikken die valsspelen

tijdens hun vriendschapstest)

Wat is het
zotste dat je al
hebt gedaan
toen je zat
was?

Veilig thuis geraakt
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Naam: Marie Vande Kerckhove

Geboortedatum: 08/11/1999

Richting: Criminologie

Sterrenbeeld: Schorpioen

Favoriete uitspraak van mezelf: /

Vice - Praeses

Mijn hobby’s zijn

Lezen, lopen, boksen, zuipen 

Wat ik later graag zou willen
worden is
Profiler bij de BAU (en Spencer 

              Reid zijn vrouw hihi)

Mijn levensmotto is

Beter drinken om te vergeten,

dan vergeten om te drinken

Slechtste
levensles die je
nooit zal
negeren

Eindig de avond

niet met tequila

Waar is de raarste plaats waar
je al pipi of kaka hebt gedaan? 

De uitkijktoren van de blaarmeersen 

Welk lichaamsdeel
zou je graag kunnen
losmaken en
waarom? 

Mijn lever, dan kan

ik af en toe een

checken hoe het

daar mee gaat

Toen ik er een minuut over deed om een

pintje binnen te trekken op de

schachtenkoninginwedstrijd in mijn

schachtenjaar (ondertussen al flink

geoefend) 

Welke BUKherinnering zou je
je eigenlijk niet willen
herinneren?

De terugweg van het

bukweekend, ik heb in meerdere

stations een barfje gedaan 

Wat is het eerste dat je zou doen
mocht je 1 dag van geslacht
veranderen? 

Op welk moment heb je je het
meest geschaamd in je leven? 

Met mijn piemel zwaaien 
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Naam: Robin Taillaert

Geboortedatum: 07/08/2001

Richting: Master Handelswetenschappen

Sterrenbeeld: Horoscopen zijn scams

voor naïeve mensen

Favoriete uitspraak van mezelf:

"Kickeren?"

Quaestor

Mijn hobby’s zijn

Gitaar spelen, voetbal, padel, etc

Wat ik later graag zou willen
worden is

Groter dan 1m80 :'(

Wat mag de BUK verwachten
van jouw functie dit jaar?

Veel gezaag om geld! Joepieeee!

Mijn levensmotto is

Lang Leve Cercle

Hoeveel kippen zouden er
nodig zijn om een olifant te
doden? 

1 als die kip de olifant van een ravijn lokt

ofzo

Als je een scheet zou
zijn, zou je eerder
“loud and proud” of
“silent but deadly”
zijn?

Loud and proud want

ik hou van de

aandacht voor mijn

creaties

Wat is jouw meest erotische
lichaamsdeel? Beschrijf het
gevoel

Mijn hoofdhuid wanneer ik met

mijn FlyingTiger head scratcher

erover ga. Hemels. 

Ben je een vouwer of een
propper?
Vouwer, zo kan ik het een paar keer

plooien zodat mijn poep proper wordt

met weinig papier

Wat is de beste
drankencombo om een dikke
kater te krijgen?

Appeljenever en Duvel 15



Naam: Ewoud Van Brabant

Geboortedatum: 28/11/1999

Richting: Burgerlijk Ingenieur

biomedische wetenschappen

Sterrenbeeld: Boogschutter

Favoriete uitspraak van mezelf:

Blimey, you’re a wizard harry!

Schachtentemmer

Mijn hobby’s zijn

Drinken met maten, lezen en sporten

Wat ik later graag
zou willen worden is
Een belangrijke rol spelen in

de medische sector

Wat mag de BUK
verwachten van
jouw functie dit
jaar?

Dak der een lap op geef

podverdikke

Meest gênante zatte
moment ooit

200 euro bieden voor het praesidium 

Wat is heel logisch maar
weet je nog maar recent?

Dat de beurs bijna essentieel is om

extra geld te verdienen ‘zonder’ te

werken

Mijn levensmotto is

Een nacht niet

uitgegaan is

een nacht nie

geleefd

Wat is het eerste dat je zou
doen mocht je 1 dag van
geslacht veranderen?

Het vrouwentoilet bezoeken

en nagaan als de verhalen

kloppen

Welke BUKherinnering zou je
je eigenlijk niet willen
herinneren

Zie vorige vraag 😊

Als je terugkeert als een
dier, welk dier zou je zijn
en waarom?
Zeeschilpad, geen idee waarom tho
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Naam: Bram Schotte

Geboortedatum: 24/11/1999

Richting: Werkende (Afgestudeerd Taal- en

Letterkunde)

Sterrenbeeld: Sterrenbeelden zeggen niets over je

persoonlijkheid (Boogschutter)

Favoriete uitspraak van mezelf: Veilig thuiskomen?

Ik kom altijd veilig, maar niet per se thuis

Cantor

Mijn hobby’s zijn

Lezen, lopen, drinken

Meest nutteloze flirttip die
je ooit hebt gekregen/weet
*knipoogt*

Wat mag de BUK verwachten
van jouw functie dit jaar?

Dat ik zal afkomen als ik kan en dat ik

mijn stem niet zal sparen x

Als je terugkeert
als een dier, welk
dier zou je zijn en
waarom?
Luiaard, aah nee

wacht dat ben

ik nu al

Wat is jouw meest erotische
lichaamsdeel?

Mijn linker kleine teen, als je daarop sabbelt

dan krijg ik rillingen in mn endeldarm

Er breekt een zombie apocalyps
uit in de BUK. Wie is er als eerste
dood en wie overleeft? Waarom?

De gezichten van sommige

mensen op ledenweekend deden  

   vermoeden dat dat al gebeurd 

         was. Tarik zal waarschijnlijk 

         overleven want ze zullen niet 

             doorhebben dat hij alweer 

          aant slapen is en niet dood is
Wat is heel logisch maar weet
je nog maar recent?

Postcodes beginnen per provincie met een

ander cijfer, 8 voor West-Vlaanderen, 9

voor Oost-Vlaanderen, etc. 

(Thnx to mijn liefste scriptor)

Meest nutteloze
weetje over jezelf

Ik kan nog steeds

goed fluiten 17



Naam: Arnout Van den Haute

Geboortedatum: 23/11/2000

Richting: IBM 

Sterrenbeeld: Boogschutter

Favoriete uitspraak van mezelf: Yesterday is

history, tomorrow is a mystery, today is a gift of

God, which is why we call it the present. -Master

Oogway

Zedenmeester

Mijn hobby’s zijn

Roeitraining geven neemt al genoeg van

mijn tijd in beslag

Wat is de beste
drankencombo om
een dikke kater te
krijgen?
Ik doe niet aan katers,

maar een stevige

Bukketnight…. Dichter

hoeft niet

Hoeveel kippen zouden er nodig
zijn om een olifant te doden? 

DM eens je beste flirttips, alvast bedankt

Meest gênante
zatte moment ooit

Half naakt op de toog van

de Luxx? Zalige avond

 

Mijn levensmotto is

Een gratis pint smaakt altijd beter

Welke Disney-
prinses ben jij?

Mag ik geen

prins zijn? ;( 

Als je van de BUK een sekte
zou maken, wat zouden jullie
dan voornamelijk doen? 

Wacht de BUK is geen sekte?

Meest nutteloze flirttip die
je ooit hebt gekregen/weet

Hangt heel erg af van het type olifant,

geslacht, leeftijd,… maar ook van het type

kip. Afhankelijk van grootte en gewicht

heb je meer of minder kippen nodig.

Sws ga je er wel behoorlijk veel nodig

hebben om een olifant te doden,

explosieven hangen aan de kip kan wel

helpen.
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Naam: Lara Decramer

Geboortedatum: 28/07/2001

Richting: Mondzorg

Sterrenbeeld: Leeuw

Favoriete uitspraak van mezelf: Ik

ben nie zat, jij bent zat

PR Intern

Mijn hobby’s zijn

Hockey

Meest gênante zatte
moment ooit

Van de tafels te vallen in de Luxx

Slechtste levensles die
je nooit zal negeren

Alcohol lost alle problemen op

Bij welke sport zou
het het grappigst
zijn als ze alcohol-
inname
verplichten?

Tennis

Wat is het eerste dat je zou
doen mocht je 1 dag van
geslacht veranderen?

Heel de dag aan me piemel zitten 

Welke Disney-
prinses ben
jij?

Assepoester

Wat zou de
slechtste “buy one
get one free” stunt
ooit zijn?

Soa's

Mijn guilty
pleasure is

Gil

Als je terugkeert als een
dier, welk dier zou je zijn en
waarom?

Stokstaartje, zijn grappige en

speelse diertjes maar tegelijk ook

waakzaam en dapper. 19



Naam: Karen Houthoofd

Geboortedatum: 09/03/2000

Richting: Criminologie 

Sterrenbeeld: Visje

Favoriete uitspraak van mezelf: Een

rougeke ajb

PR Extern

Mijn hobby’s zijn

Tennis, padel

Meest nutteloze flirttip die
je ooit hebt gekregen/weet

Lipbite, dat komt niet over als ik

dat doe (ask Robin)

Beste snack
wanneer je zat bent
De Quaestor hihi, nee

mopje, durüm

Ben je een vouwer of een propper?

Vouwer natuurlijk, want: (1) als je vouwt dan

bewaar je het overzicht, (2) kan je nog eens

plooien voor het restje, (3) komt er (bijna)

gegarandeerd niks vies op uw hand 

Mijn guilty pleasure is
Draaien met m’n vinger in

stofjes

Wat is jouw favoriete ad
pistum?

Helikopter, onze scriptor

vindt dat ook

Welke Disney-prinses ben jij?
Volgens een online quiz ben ik Ariël

Welke BUKherinnering zou je je
eigenlijk niet willen herinneren?

Die ene keer waarbij k op m’n knieën gestukt

ben vlak voor de Luxx

Als je terugkeert als
een dier, welk dier
zou je zijn en
waarom?
Vlaamse gaai, het is een mooie

vogel en van her naar der vliegen

lijkt me de max

Er breekt een zombie apocalyps
uit in de BUK. Wie is er als eerste
dood en wie overleeft?
Waarom?

Zonder t een of het t ander maar Robin

eerst dood en Annabelle de survivor. Robin

ziet niet goed en heeft een trage reflex.

Annabelle is klein en heeft, denk ik, wel

snelle reflex.



Naam: Servaas De Fruyt

Geboortedatum: 30/05/2000

Richting: Geschiedenis

Sterrenbeeld: Tweeling

Favoriete uitspraak van mezelf: 'Heeft

er hier al iemand coke gedaan?', gwn op

random moment droppen, werkt altijd

Sport en cultuur

Mijn hobby’s zijn

Muurklimmen, lopen, koersen, algemeen

historische interesse, enz

Wat ik later graag zou willen
worden is

Geen idee, weet niet eens welke studie ik

nog wil doen, als kind was het altijd

bakker

Slechtste levensles die je
nooit zal negeren

Zoals Sedita, ft Wasbar, het altijd zo

mooi zegt, af en toe moet je gewoon

'dikke schijt' hebben aan dingen

Welke BUKherinnering
zou je je eigenlijk niet
willen herinneren?

Pappenheimers blijf ik toch altijd

traumatisch vinden, al herinner ik me

dat meestal wel niet meer zo goed

Meest nutteloze weetje
over jezelf

Ik kan wel een paar magic tricks. Zo van die

met kaarten bedoel ik ofc

Welke Disney-prinses ben
jij?

Die van frozen voor de

memes, tschijnt dat

goede films zijn…

Welk mythisch figuur zou de
wereld verbeteren mocht het
echt bestaan en waarom?

Jezus, wat die man allemaal kon. Mss

wat controversieel om deze als

mythisch te beschouwen, maar 

BUK is toch areligieus 
Mijn guilty pleasure is

Crème koeken van bij Van Mullem

Wat is heel
logisch maar
weet je nog maar
recent?

Dat Brugse toeristen serieus kunnen zagen,

zeker als hun bagels te lang wegblijven
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Naam: Laurens Verhé

Geboortedatum: 29/05/2001

Richting: Bachelor in vastgoed

Sterrenbeeld: Tweeling

Favoriete uitspraak van mezelf: “Als

ik het mij niet herinner is het niet

gebeurd.”

Feestpraeses

Mijn hobby’s zijn

Pintjes consumeren, basketbal, skiën

Wat is de beste drankencombo
om een dikke kater te krijgen?

Spitbull en bier

Meest nutteloze weetje
over jezelf

Ik ben zot goed in koprollen maar als ik

nuchter ben durf ik niet

Wat mag de BUK verwachten van
jouw functie dit jaar?
Dat er niemand nuchter naar huis

gaat gaan op de cocktailavonden

en dat het bal episch gaat

worden. Hiernaast ook nog da

andere functies bijstaan waar

nodig. Slaap je met het dekbed
ingestopt of hangt het los?

Kot los en thuis ingestopt (danku mama) Dit weet niemand
over mij

Haha als ik dat hier nu

vertel is het geen geheim

meer hé

Hoeveel kippen zouden er nodig
zijn om een olifant te doden?

Wow, ben ik de enigste die nu nadenkt waarom

een kip een olifant zou willen doden? Maar ik gok

elvenveertig. 

Er breekt een zombie apocalyps uit in
de BUK. Wie is er als eerste dood en
wie overleeft? Waarom?

Marie overleeft het wie wil er nu een vegetariër
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Naam: Gilberte De Smet

Geboortedatum: 22/06/2000

Richting: Internationale betrekkingen

en Diplomatie, UAntwerpen

Sterrenbeeld: Idk?

Favoriete uitspraak van mezelf: Sorry

Lustrumpraeses

Mijn hobby’s zijn

Wielrennen, skiën (voor accident ook hoog

niveau veldhockey) & occasioneel eens een

huis verbouwen

Wat ik later graag zou willen
worden is

Consulaat of diplomaat ergens in Azië

Welke BUKherinnering zou je je
eigenlijk niet willen herinneren?

Vriendjes- en familiecantus AJ 2020-

2021 was ik nogal euh... beschonken.

Hier heb ik voor het eerst kennisgemaakt

met Bavo (mijn kine, medebukker) zijn

broer. Iets met eerste indrukken en hoe

ik die dus verkloot heb

Naar welke activiteit
kijk je het meest uit
dit jaar?

Lustrumweek xpxd

Mijn levensmotto is

Welke Disney-
prinses ben
jij?

Mulan (geen prinses,

maar een fucking baddie)

Als je al het gras op deze planeet
kon vervangen door iets anders,
wat zou het zijn en waarom?

Sneeeeeuw, ik ski graag en word er

gelukkig van en dan hadden de ijsbeertjes

meer plaats om te wonen

Als je van de BUK een sekte zou
maken, wat zouden jullie dan
voornamelijk doen?

Erotische romans lezen, nadien deze in

de praktijk uittesten

Panta rei, alles vloeit, alles

gaat verder, niks is voor altijd,

alles is eigenlijk vloeibaar,

hierdoor is alles relativeerbaar,

moeten aan niks zwaar gaan

tillen
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Naam: Jana De Jonghe

Geboortedatum: 15/02/2000

Richting: Criminologie (thesissende)

Sterrenbeeld: Waterman pshht pshht

Favoriete uitspraak van mezelf: Kga

vanavond wel nie zoveel drinken wi

Scriptor

Mijn hobby’s zijn

Goed gaan eten, drank consumeren en

veel Netflixen
Wat is de beste
drankencombo
om een dikke
kater te krijgen?

Vodka met baileys,

rodenbach indien je

een darmkater wenst

Welk lichaamsdeel zou je graag
kunnen losmaken en waarom?

Mijn tetten, kwil die ook

wel eens in mijn mond

kunnen steken hoor

Wat mag de BUK verwachten
van jouw functie dit jaar?

Ik ga mijn best doen om het Bukkertje

naar een hoger niveau te tillen, onder

andere via enkele gloednieuwe secties

Welke Disney-
prinses ben jij?

Belle, ik ben dan ook

samen met een geil beest

Wat is jouw meest nutteloze
talent?

Anale seks, t schijnt dat de

prostaatstimulatie goed voelt

Als je terugkeert als
een dier, welk dier zou
je zijn en waarom?

Een neushoorn lijkt me wel

nog leuk, heb je al eens de

grootte van hun piemel

gezien??

Wat is het eerste dat je zou
doen mocht je 1 dag van
geslacht veranderen?

Twee straten achterkomen. Mensen denken

altijd dat ik dommer ben dan ik eigenlijk ben

en schatten mij dan verkeerd in, hihi

Wat zou de slechtste “buy one
get one free” stunt ooit zijn?

Doodskisten, tenzij je natuurlijk met een

familiedrama zit want dat kost geld wi



Knuffelpraeses
aan het woord

Lieve BUKkers

Als er één iets is wat niet mag ontbreken 

op een clubavond, dan zijn het wel zalige 

knuffels van de knuffelpraeses. 

Slechte dag gehad en je wil je beter voelen? 

Gewoon een pintje komen sippen in ons 

geliefd stamcafé de Luxx en mij zoeken! Ook in goede tijden of als je

gewoonweg smacht naar zo’n zalige, warme knuffel, sta ik met open

armen voor je klaar. Praesidiumleden, commilitones, schachten, om het

even wie er één (of twee) nodig heeft; iedereen is welkom voor een

heerlijke knuffel. 
Knuffels staan nu eenmaal voor vriendschap en

aangezien de BUK daar een plaats voor is, zal ik met

heel mijn hart deze functie realiseren en jullie knuffel-

wensen vervullen. Laten we er een spetterend

knuffeljaar van maken!

 Knuffelpraeses Lore 
Ps: Ik knuffel het liefst links ;)
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ClubliedClublied
Wij studenten, wij vrije jeugdWij studenten, wij vrije jeugd

Bij pint en liefde zingen wij onze vreugdBij pint en liefde zingen wij onze vreugd
Wij gaan door ’t leven vrij van hart en geestWij gaan door ’t leven vrij van hart en geest

Zingen en klinken dan ook om ter meest Zingen en klinken dan ook om ter meest 
Wij studenten, den BUK hoezee Wij studenten, den BUK hoezee 

Anciens en schachten varen met ons mee Anciens en schachten varen met ons mee 
  

Ja Ja Ja ….Ja Ja Ja ….
  

’t Is een boeket met pisseblommen’t Is een boeket met pisseblommen
Hangs’an je kloaten godverdommeHangs’an je kloaten godverdomme

Roef zei den pastoor en schoat z’n zoad in een taloarRoef zei den pastoor en schoat z’n zoad in een taloar
’t Is een boeket met pisseblommen’t Is een boeket met pisseblommen

  
En waar den boer z’n piet in steekt, doar kan een peerd in zeikenEn waar den boer z’n piet in steekt, doar kan een peerd in zeiken
En waar den boer z’n piet in steekt, doar kan een peerd in staanEn waar den boer z’n piet in steekt, doar kan een peerd in staan

  
Slaan, slaan, slaanSlaan, slaan, slaan

De billen van elkaarDe billen van elkaar
Wat een bos met haarWat een bos met haar

En hoe langer dat ie staat, en hoe dieper dat hij gaat en de klootzak schoatEn hoe langer dat ie staat, en hoe dieper dat hij gaat en de klootzak schoat
z’n zaadz’n zaad

  
En hoe langer dat ie staat, en hoe dieper dat hij gaat en de klootzak schoatEn hoe langer dat ie staat, en hoe dieper dat hij gaat en de klootzak schoat

z’n zaadz’n zaad
  

En staat er haar opEn staat er haar op
Joat, en van die laaaaaangeJoat, en van die laaaaaange

  26



De codex ontleed

Door Bram Schotte

Jiplaaaaaaa, met één been uit het studentenleven maar
toch kom ik jullie maar al te graag verblijden met nog wat
liederkennis over die o zo trouwe Bijbel van het
studentenleven, de codex! Dit keer is het tijd voor een
onterecht minder bekende schijf die we dit jaar hopelijk
toch de eer kunnen aandoen met het herinvoeren van het
stille gedeelte.

Die Moorsoldaten kreeg ik nog aangeleerd in mijn eerste jaren als
student. De treurige melodie slaat misschien wat pover uit in
vergelijking met knallers zoals Jan Klaassen of de  Blauwvoet, maar 
de tekst van die Moorsoldaten stroomt over van historische 
meerwaarde. Het lied werd neergeschreven tijdens de 
Tweede Wereldoorlog en verhaalt over het lot van 
gevangenen in het concentratiekamp in Börgermoor 
in Nederland. In het kamp werden verschillende 
dissidentengroepen gevangen gezet en aan 
dwangarbeid onderworpen. Het lied 
verwijst naar de werkzaamheden van de 
krijgsgevangenen die turf moesten opgraven en 
ontginningswerken moesten uitvoeren met 
niets meer dan een spade. 27



“Wir sind die Moorsoldaten

Und ziehen mit dem Spaten

Ins Moor”.

Het veen of ‘Moor’ waar ze moesten werken
betekende hard labeur voor de kampbewoners en ze

hadden dan ook nood aan ontspanning. Op de
ontspanningsavond die ze “Zirkus

Konzentrazani” doopten werd het lied dat
geschreven werd door enkele gevangenen

opgevoerd en daarna al snel verboden. Het lied
werd na de vrijlating van een auteur ervan al snel

gepopulariseerd en vertaald. In het Engels “The
Peat Bog Soldiers” werd het al snel een klassieker

die internationaal gezongen werd. Tijdens de
Spaanse burgeroorlog werd het nummer ook

aangegrepen als protestlied.

“Doch für uns gibt es kein Klagen, 

ewig kann nicht Winter sein,

einmal werden froh wir sagen:

Heimat du bist wieder mein.”
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De originele opvoering van het nummer in het
werkkamp, waar bestaande politieke nummers al

verboden waren, werd luister bijgezet door de zestien
zangers te laten optreden met hun spades op de

schouder. Vandaag de dag wordt het nummer nog steeds
gezongen, zij het in Duitse Bierhäuser dan wel door het

Franse Vreemdelingenlegioen die het als marslied
gebruikt.

En natuurlijk zingen wij het op onze cantussen. Volgende cantus
zingen we het nummer, voor zij die het niet kennen: niet gevreesd! De
melodie is eenvoudig, de woorden prachtig, en de betekenis tijdloos.

 Tschüss Freunde!
 Bram Schotte

-   Cantor 22 - 23
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Exclusief interview met
ons Patatje

Ik kom uit Brugge, Sint-Michiels, maar momenteel
woon ik vast in Gent. Ik herinner het me nog heel
goed. Vroeger, als mijn huiswerk gedaan was,
mocht ik naar buiten. Dan ging ik met mijn broer
naar een bosje (baron) en gingen we met een
lege pot appelmoes kikkers gaan vangen. Na tien
kikkers lieten we ze er dan weer uit, want ja wat
moet je met tien kikkers? Je kapt de pot leeg,
gaat naar huis en twee dagen later ga je terug
om weer kikkers te vangen. Dat was bij een klein
moerasje. Mijn ma was daar wel chill in. Er was
een duidelijke afbakening waar we wel en niet
mochten komen en we mochten daar altijd tot
21u zitten. Mijn ma kon me direct vinden mocht
ze me nodig hebben.

Gerant van ons geliefd stamcafé de Luxx, peter van de BUK, de tofste barman
van Gent en omstreken… maar wie is Patatje nu écht? Bram en Jana namen op
de vooravond van de eerste CA maar al te graag een interview af met deze
Goedheiligman. Glenn Janssens, just to be clear. 

Nu vang ik geen kikkers meer (lacht). Klimmen,
samen met de vroegere baas van de Père
Total. Ik heb van t weekend meegedaan aan
een wedstrijd. Ik was de 129ste. Bram: “Op
snelheid dan?” Nee, iedereen klimt aan elke
muur en elke klim is een aantal punten waard.
De punten van elke klim worden verdeeld
onder het aantal mensen die die klim kunnen
uitvoeren. Dus als je een klim kan doen die niet
veel anderen kunnen, dan worden die punten
onder minder mensen verdeeld en is die klim
meer punten waard. 

Van waar ben je afkomstig?

Wat zijn je hobby’s?

Door Bram en Jana

Ondertussen worden onze heerlijke pizza’s
onder onze neus geschoven…

Wel ja, klimmen doe ik dus. Ik ben ook al naar
de rotsen geweest. Ook een beetje gamen.
Bram: “Heb je ooit al dronken geklommen?”
Nee, ik denk niet dat dat zo slim is. Ik drink wel
na het klimmen. Een sterk biertje. Dat is een
relaxt sfeertje. Een uurtje en een half klimmen,
dan met vier man in het café zitten. Ik denk dat
dat het ongeveer is. En ja, uitgaan hé.
Afterworkjes.
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Van vorig jaar. Ik ben in mei begonnen in de
Luxx, een jaar en x-aantal maand geleden. In het
begin was ik gewoon barman, half gerant. Vanaf
september toen corona gedaan was, was ik echt
gerant. 

Nee, klopt. Ik ben gedoopt onder Hanne
Muylle. Cédric (Verheyen) was toen temmer. 

Hoe lang ben je nu al peter van de
BUK?

Je hebt ook nog in de BUK gezeten.
Niet als praesidium hé?

Ik vind het wel altijd grappig, bijvoorbeeld van
de BUK, als jullie ergens anders cantussen.
Ervoor en in de pauze komen ze snel eens
goeiendag zeggen en iets drinken, dan
vertrekken ze. Ze verdwijnen voor een uur en
een half, dan komen ze terug en zijn ze plots
schijtezat terug. In de cantuszaal is het ook zo.
Je merkt dat verschil, dat is wel grappig. Dat is
gewoon een deurtje tussen ons uiteindelijk en
mensen worden daar dan zat. Dat is wel
grappig vanuit mijn perspectief. Ook als er op
een rustige avond een cantus is. Stel dat die
om 20u30 begint. Iedereen zegt goeiendag en
verdwijnt achter die deur. In de tussentijd zet ik
alles verder klaar voor de avond. In de eerste
tempus komen die dan van achter die deur en
is het grappig om zo een bende zatte mensen
te zien lopen in een leeg café. Het verschil is
groot van een nuchter café naar plots een
infiltratie van zatte mensen. Ik heb wel al echt
zatte mensen meegemaakt. Wat ze soms
drinken in die cantuszaal, ik sta er soms echt
van versteld. Ik ben zelf praeses geweest, ik
heb zelf veel mensen hard zien drinken, maar
toch.  

Bram: "Ja, soms in de pauze shotjes doen." 

Ja, dat was traditie bij de Kila. Het was tien
minuten pauze. In plaats van op t gemak
buiten te staan, wij liepen snel naar ons
clubcafé de Pallieter. We komen daar binnen,
we zijn met drie. Ja, drie troela’s. Of shotjes.
Binnenkappen en weer weg. Dat was altijd,
“kom we gaan shotjes doen”. Dus er betaalde
dan iemand een rondje shotjes. Je kapt dat
binnen, maar dan zei iemand anders “ja, nu ist
mijn beurt om een rondje te betalen”. Dan kom
je zo aan zeven shotjes. De cafébaas zei al
dat het goedkoper was van gewoon een fles te
kopen. Dusja, tegen dat wij dan terug in de
cantuszaal zaten… 

Heb je een herinnering aan jouw
BUKtijd die je voor de rest van je
leven zal onthouden?
Aan de BUK specifiek niet, maar ik was dat jaar
ook praesidium van de Kila geworden. Ik had
daardoor eigenlijk niet zoveel tijd om veel naar
activiteiten te komen. Ik ben eerst secretaris
geworden in de Kila, dan secretaris van het SK en
daarna praeses van de Kila. Melissa Cappelle
was mijn meter bij de BUK, onofficieel wel. Ze
was temmer in 2012. Ondertussen twee kindjes.
Er was geen schachtenverkoop en er was geen
officiële activiteit waarbij een meter/peter werd
toegewezen. Zo was Melissa dus onofficieel mijn
meter. 

Heb je een recente herinnering aan
een CA van de BUK, jij achter den toog,
waarbij je dacht “jah, t is weer de BUK
wi” (al dan niet in positieve zin)?



Ik weet nog toen ik secretaris was van het SK. De
secretaris was tijdens de tempus
verantwoordelijk voor het schild. Je hebt mensen
die zeggen “k ga in de zaal blijven”. Wat deed
ik? Ik nam dat schild onder mijn armen en hop,
naar de Pallieter. Schild achter de toog en
drinken. 

Half… merci om er mij terug aan te herinneren
(lacht). Ik moet eerlijk zeggen, ik herinner het
me maar half en dat heeft niets met alcohol te
maken. Er gebeuren gewoon zoveel dingen die
memorabel zijn, maar dan ook weer niet omdat
ze net zoveel gebeuren. Je maakt in de OVP
zodanig veel mee dat er een soort filter
ontstaat. Vaak vragen mensen “ken je me
nog?” en dan denk ik oei nee. Mensen die in
een leeg/gesloten café nog shotjes mogen
doen. Zij herinneren zich dat als memorabel
moment, maar voor mij is da normaal en dus
niet uitzonderlijk.

Ik ben naar Carcassonne geweest, er zat daar
geen kat. (Bram maakt de flauwe mop:
“bordspel of stad?”, Patatje lacht niet.)
Normaal is het daar massa’s druk. Er was daar
ook niks open, souvenirwinkels, restaurants…
alles was toe. Was wel grappig om te zien. En
voor de rest ja, de Luxx volgt het
academiejaar. De periode dat jullie denken
'we gaan niet uit', dan ben ik toe. 

Wat doe je in de zomer wanneer de
OVP gesloten is?

Ik werk op de Gentse feesten in een bar op de
Vlasmarkt. Tien dagen hard werken. "Ga je dan
ook op reis?" Deze zomer minder, het was mijn
eerste jaar als gerant dus ik wist niet goed wat ik
moest verwachten. Moesten er dingen in de Luxx
in orde worden gebracht, hersteld worden? In
januari ben ik wel op reis geweest. Dus terwijl
iedereen aan het blokken was, hop ik naar
Spanje. Dat was wel machtig. We hebben een
roadtrip door Frankrijk naar Spanje gedaan. Het
toffe was, het toeristische seizoen van Frankrijk
en Spanje loopt letterlijk van eind februari tot
november/december en ik ben in januari
geweest. Dus zoals wij hier de zomermaanden
hebben, is hun vakantie een beetje in januari.
Dus er waren niet echt veel toeristen. 

(Plots schiet een herinnering Patatje te binnen).
Een herinnering die ik nog heb. Ik was geen
slechte student, maar ging wel graag uit. Ik
herinner mij nog dat er een openingsreceptie
was van het SK. Dat was ergens in januari, zo
tussen de examens efkes een receptie
tussenknallen. Ik had examen, ik kwam thuis en
begon direct te blokken. Wat niet veel mensen
doen, denk ik. Dus ik kwam thuis en blokte zo een
stuk (met handen grootte van stuk aantonende).
Als ik dat gedaan heb, mag ik uitgaan. Andere
mensen zeggen, hoe kan je nu uitgaan in de
examens, je hebt toch een kater de dag erna?
De ochtend die ik kwijt was de dag na het
uitgaan, had ik al gewonnen door direct bij het
thuiskomen te beginnen blokken.

Wat heb je gestudeerd? 
Sociaal werk. Eerst ben ik begonnen met
industrieel ingenieur. Maar dat was niets meer
voor mij. Ik had geen zin meer in die wiskunde, ik
ben er nochtans goed in. Ik ben dat gaan doen
omdat dat de logische keuze was na wiskunde-
wetenschappen. Ik kon het wel, maar de
interesse was er niet meer. Ik ben dan nog
interieurvormgeving begonnen. Dat begon een
week vroeger dan de rest, dat was Sint-Lucas. Ik
heb het dan ook één week uitgehouden. Ik had
toen al zoveel twijfels, het was openingsweek en
ik dacht 'ik ga dit echt geen drie jaar volhouden'.
Ik ben de vrijdag thuisgekomen en zei “ma, ik ga
dit niet meer doen”. Op een weekend tijd ben ik
gewisseld naar sociaal werk. 

Zijn er al nog veel mensen in hun blote
kont op uw toog gaan staan zoals de
BUK op onze laatste CA? Herinner je u
da nog?
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Ik ben via industrieel ingenieur in de Kila
beland. De Pallieter was ons clubcafé. Zo ben
ik daar dan beginnen werken omdat ze volk
nodig hadden. Ik heb zes jaar als student daar
gewerkt. Dat was tof, maar plots zochten ze
een vaste barman in de Luxx. Er was meer
zekerheid van de werkuren. Eerst stond ik in de
Luxx als student. Ik was ondertussen
afgestudeerd van sociaal werk en wou een
schakeljaar politicologie doen. Dat was tijdens
corona en het was mijn idee om tot vier dagen
in de week in de Luxx te werken en dat te
combineren met studeren. Dus in de Pallieter
was ik niet zeker dat ik dat aantal uren ging
krijgen, in de Luxx wel. Ik ben dan uiteindelijk
gerant van de Luxx geworden en gestopt met
dat schakeljaar. 

Gehad. Ik wil ze weer hebben, maar nu is dat
moeilijk. Ik had twee ratten. Machtige beesten.
Ze hebben mij echt gered tijdens corona. Je
kon gewoon die kooi openzetten en dan
kwamen die ratjes op mijn schoot. "Hadden ze
een naam?" Kaya en Nissa. 'En hoe zijn ze
doodgegaan?' De ene is naar beneden
gevallen uit haar kooi, op haar hoofd. Maar
dat zijn groepsdieren, dus de andere… "De
andere is erachter gesprongen?" We
hebben die andere in een groep met andere
ratten gestoken en die is dan van ouderdom
gestorven. Normaal wordt dat twee à drie jaar.
Maar dat waren geen ratten die werden
gekweekt om als huisdier te houden. Ze
werden gefokt om eigenlijk slangen te voeden.
Dus ze werden niet gefokt om lang mee te
gaan. Ratten zijn makkelijker te trainen dan
een hond. Ik heb ooit eens een filmpje gezien
van twee ratten die basketballen tegen elkaar.
In de toekomst zou ik misschien ooit wel nog
een ratje als huisdier nemen. 

Iedereen noemt je Patatje, vertel nog
eens waarom?
(Lacht). Ja, want Glenn Janssens, veel mensen
kennen mijn naam eigenlijk niet. Ik stel mezelf
eigenlijk ook altijd voor als Glenn, maar zeg
maar Patatje. Dat is eigenlijk gekomen, mijn
eerste jaar in Gent toen ik nog schacht was en
pendelde. Ik ging op skireis mee en ik zat zo in
een groepje. Er waren zo wat kliekjes, je kent het
wel. En veel mensen van de andere groep
kenden mijn naam niet. Er was daar een meisje
die vroeg aan iemand “je was aan het babbelen
met iemand, maar ik weet zijn naam nie” en ze
zei “hij doet me denken aan een patat”. En toen
noemden ze mij met drie Patatje. En daarna zat
ik in het praesidium en was er nog een Glenn
aanwezig. Dat was verwarrend, ik had een
bijnaam nodig. En toen werd dat ook Patatje. En
dat is gelijk zwaar blijven plakken (lacht). 

Hoe ben je uiteindelijk in de Luxx
terechtgekomen?

Gaan de pepershotjes dit jaar hun
comeback maken of niet?
Oehh. Ik heb één minuut voorbereiding nodig en
ze zijn er (lacht). De saus is besteld en ligt al in
de Luxx. Ik moet nog juist samenkappen en het is
klaar. De ingrediënten zijn er. Tof shotje om eens
aan iemand te geven.

Heb je huisdieren?

Patatje hetende, lust je ook echt graag
Patatjes?

Ja, ik heb niet iets dat ik niet graag eet. "Als je
een gerechtje moet kiezen met patatten,
wat is jouw lievelingsgerecht?" Ik kook soms
ook wel eens graag. Sowieso, gekookte
patatten vind ik niet zo dat. Spinaziepuree met
worst. Of met balletjes in tomatensaus. Of
koetong in madeirasaus. Vroeger de
woensdagmiddag. Mijn ma at niet zo graag
spinaziepuree, mijn pa wel. Mijn pa werkte van
thuis uit. Dus de woensdagmiddag had mijn pa
dan spinaziepuree gemaakt met balletjes in
tomatensaus en koetong. Mijn broer at niet zo
graag koetong dus dat waren dan beide
gerechten. Dat was echt een verwenmiddag. 

Na een uurtje keuvelen met onze
pizza's, rondden we het interview af.
Bedankt om een stukje van jouw
leven met de BUKkers te willen delen,
Patatje!



Spinaziepuree met worst

Methode

Sch�l de Patat�es en kook ze gaar �n gezouten water.

G�et daarna het water af.

Stamp de Patat�es tot puree. Voeg gele�del��k aan een

scheut�e melk toe. W�l �e l�ever smeuïge puree? Voeg

dan �ets meer melk toe.

Smelt �ntussen wat boter �n een braadpan en bak de

worsten af tot ze goudbru�n z��n langs be�de kanten.

Doe wat boter �n een kookpot en stoof de u�t�es tot

ze glaz�g z��n. Voeg daarna de sp�naz�e toe. Kook de

sp�naz�e tot ze gesmolten �s. 

Voeg de gekookte sp�naz�e toe aan de puree. Werk af

met nootmuskaat, peper en zout. Smakel��k!

1.

2.

3.

4.

5.

Ingrediënten

2 verse rundsworsten

350g bladsp�naz�e

0,5kg patatten

een halve u�

1 eetlepel boter

snu�f�e peper

snu�f�e zout

snu�f�e nootmuskaat

melk (0,10-0,50l, afhankel��k van

hoe smeuïg �e de puree wenst)

 

Voor de lu�aards onder ons:

2 personen 25 m�nuten

Net als Patat�e een

verwenm�ddag �nplannen?

H�er lees �e hoe!

Recept�e gebaseerd op Colruyt en Dagel��kse Kost
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Pasta met aardpeer

Methode

Sch�l de aardperen. Opgepast voor de v�ngers! Door

de onregelmat�ge vorm kan d�t gevaarl��k z��n. Sn�� ze

daarna �n sch��f�es. Sn�� de u� �n f��ne part�es.

Kook de pasta. Doe een snu�f�e zout �n het water.

Doe wat boter of ol��fol�e �n een braadpan en bak de

aardpeer voor 5-10m�n. Draa� ze regelmat�g om. Het

�s n�et de bedoel�ng dat ze bru�n worden, wel �ets

zachter. De aardpeer bl��ft echter een harde groente.

Stoof de u�t�es tot ze glaz�g z��n.

Sn��d ondertussen de knoflook f��n en voeg toe b�� de

u� en aardpeer.

Hak de walnoten en sn��d de zongedroogde tomaten

�n reep�es.

G�et de pasta af en voeg alle �ngred�ënten toe. Roer

de crème fraîche door de pasta. Werk af met peper

en zout. Eventueel kan �e verse petersel�e over de

pasta stroo�en. Smakel��k!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ingrediënten

200g aardperen

rode u�

2 teent�es knoflook

8 zongedroogde tomaat�es

hand�e walnoten

200g crème fraîche

350g pasta (penne of tagl�atelle)

ol��fol�e of boter

snu�f�e zout en peper

opt�oneel: verse petersel�e

 

W�st �e dat...
een aardpeer er zo u�tz�et? Verwar het n�et

met gember of andere wortelknollen!

2 personen 30 m�nuten

Ode aan de aardpeer

Recept�e v�a: etenu�tdevolkstu�n.nl

De aardpeer �s een

vergeten w�ntergroente.

Nu de koude maanden

eraan komen, �s ze terug

verkr��gbaar �n de

w�nkel. Proef snel deze

verborgen del�catesse!
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QUOTERUBRIEK

Er is niets dat ik meer

haat dan die kutknop

op mijn muis 

- Jana

Ke gewoon me

vinger erin gestoken

en dan gespoten 

- Bram

Zou da ding in mijn spel geraken?

 - Jana
Hij gaat stress hebben om tepissen, zoveel planten! - X

Over Daan: Hij kreeg zen boot

niet recht   - Bavo

Ik zet me daarop en heel mn gatis nat  - Jana

Kwas aant trillen omdak em erin

aant duwen was - Tiboner

Das nie klein das gemiddeld
 - Tiboner

Mag ik er nu ook

op pissen? 

- Bram38



Ej das een lint van de

wase, ah nee t is in

Italië dus t is de

Italische vlag - Bram

Zie waar alcohol nie goe voor is, decapaciteit van je breinverlies - Jana
Ik heb een micropenis

   - MaMa

QUOTERUBRIEK

De BUK kan zuipen  - Praeses van Harmonia

Ik ga een vat
zetten

 - Arnout 
(We wachten!)

Wij gaan een

bedrijfsevenement

infiltreren

 - Bram en Bosje

Wow ik wou dat mijn kak zo

fascinerend was - Billetje
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Aan allen die dit lezen: proficiat!
Aan allen die dit niet lezen: ook proficiat!

Je bent inmiddels reeds zo ver in het bukkertje geraakt dat
je het woordje van de, jawel je leest het goed,
lustrumpraeses aan het lezen bent. Dikke pluim voor jou.

Ik neem aan dat jullie allen bewust waren van het feit dat
we dit academiejaar ons 85-jarig bestaan mogen vieren!
Al 85 jaar zuipen jonge, en niet zo jonge, studenten hun
levers kapot onder de noemer van      
          "mama, dat is gewoon een avond in de week                         
                     waar we de Brugse vrienden en vriendinnen          
                                                  zien en ja soms drinken we een  
                                                                      pintje". 

DIXIT
LUSTRUM
PRAESES
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Dit academiejaar zullen we meer dan ooit
diezelfde moeders (en vaders) teleurstellen
door wekelijks minstens één, maar frequent
tweemaal per week (merci aan onze praeses
Billetje voor deze kapotzware kalender...
slik) elkaar te treffen en het glas te heffen.
We heffen dat glas op dat rood, en op dat wit,
maar ook op de prachtige vriendschappen die
we gesmeed hebben en nog zullen smeden
komende maanden.

Wat mogen jullie allen van mij en mijn spetterende functie
verwachten komend academiejaar?
Heeeeeel veel katers, een giga festiviteit om de BUK en
al haar (oud)leden te vieren, wat rood en wat wit (extra
veel wit voor de dames die goed scoren), maar       bovenal
veel plezier en gezond vertier! Ik ga jullie nog wat langer
in spanning houden vooraleer ik de officiële agenda van de
befaamde LUSTRUMWEEK (ja je las het goed, het zal
een hele week duren, dat wil zeggen elke 
dag is een bukdag) meedeel. 
Echter kan ik jullie wel al het 
volgende meedelen, zijnde de save 
the date: 19-24 maart 2023! 41



Maak dus zeker dat jullie allen aanwezig
zullen zijn, want anders zal de FOMO niet
normaal zijn.

Komende maanden kun je mij treffen in de
Luxx met al mijn vriendjes en vriendinnetjes
van mijn geliefde BUK. Tijdens de andere
dagen van de week zal ik mij trouw in
Antwerpen bevinden voor mij studies, waar ik
dan ook de gehele lustrumweek zal verder
uitstippelen.
Ben je nu nog steeds dit tekstje aan het lezen en hebben je
ouders, ooms, tantes, neven, nichten, broers, zussen,
buurvrouw van je kapper van je dode grootmoeder etc. een
zaak of connecties die mogelijk ons zouden kunnen
helpen/wat zouden leveren/verwezenlijken voor deze
spetterende week, aarzel dan zeker niet om in mijn DM's
te sliden.

Aan allen die dit gelezen hebben:
proficiat!

Aan allen die dit niet gelezen hebben: ook
proficiat!

Xoxo Bertje
Lustrumpraeses42



Voor mij een échte vriendjes- en
familiecantus aangezien lil c, onze pa en 

Vriendjes- en
familiecantus

Op 16 juli ging onze geliefde vriendjes- en
familiecantus door in 't Cachot te Brugge. Er werd
opnieuw heel wat afgezongen en stevig
doorgedronken. Zowel een interne als externe
aanwezige deelden graag hun beleving met ons.

 De vriendjes- en familiecantus,

          
't Is niet omdat de fam mee is, dat een cantus -voor
mij dan toch- anders moet verlopen: 

onze neef en nicht meegekomen zijn na niet
eens zo heel veel aandringen. 

Uiteraard in het korte deel dat ik mentaal aanwezig ben, ben ik
ook écht aanwezig en zal iedereen dat geweten hebben; veel te
luid -verkeerdelijk- meezingen, minstens 1 prosit starten (of
waren het er meer ?), ergens een verbum vragen om er daarna
voor gestraft te worden, meedoen aan (lees: winnen met) de     
   adjeswedstrijd/estafette,... Kortom, een geweldige cantus   
        zoals menig BUKcanti en het beste vanal: padre heeft er 
            nog nooit iets van gezegd dat ik het overgrote deel 
                van de cantus al slapend heb doorgebracht hehe, op    
                naar de volgende !

1) Io vivat en aanvullende liederen die ik stiekem niet volledig
vanbuiten ken  2) eerste deel  3) eerste tempus  4) een
powernaptje voor de rest van de cantus

 - Tarik Verschaetse



De vriendjes- en familie cantus van de BUK..
K zeg tegen me zuster van 'wuk?'
Mien studententied was voorbie gevlogen 
En afgesloten door een bende virologen
De cantus was dus e stuksje nostalgie
Met vele vele pinten dabie
K heb er enorm van genoten
Want alleman was redelijk aangeschoten
Want met die lintjes en die stinkende witte klere
Zieje me volgend jaar zeker were

 - Jozefien De Smet 
    (zus van Gilberte)
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Hoe goed ken jij het
praesidium?

Doe de quiz!

Ben jij al een volwaardige BUKker of toch nog
een beetje groen achter de oren? Ken jij de
leden van ons praesidium écht? Doe de quiz en
kom het snel te weten! De juiste antwoorden
en scores zijn terug te vinden op pagina 58!

1) Wie heeft er ooit op iemand gekotst om die daarna in

zijn/haar bed te proberen krijgen?

A B C

Arnout Gilberte Marie

2) Wie liet ooit een scheet in de auto bij de schoonfamilie en

stak het daarna op iemand anders?

A B C
Annabelle Arnout Robin 45



3) Wie weet nog maar recent dat pony’s geen baby-paarden

zijn?

A B C

Karen Gilberte Jana

4) Van wie is deze zatte, gênante ervaring? 
“Thuiskomende van een verkleedcantus (gekleed in overal, katchoo

botten, alles.... was een boer aka West-Vlaming) moest ik HEEEEL

dringend plassen. Ben ik eindelijk aan men deur gekomen, sta ik al te

triptrappelen van de hoge nood, krijg ik toch wel men deur niet

open. Al snel voelde ik het stromen langs mijn benen en vulden mijn

mooie botjes zich. Nadien kreeg ik met gemak mijn voordeur open en

ben ik met overal en botten aan direct in mijn douche gekropen.

Hieruit kan men maar 1 les leren: katchoo botten zijn waarlijk overal

handig voor!"

A B C
Ewoud Servaas Bram

A B C

Robin Lara Laurens

5) Welk praesidiumlid speelde ooit nog de hoofdrol in een

kortfilm?
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6) Welk praesidiumlid liet ooit eens een scheet tijdens de

muisstille les pilates?

A B C

Arnout Robin Bram

7) Wie heeft een guilty pleasure voor passsievruchtijs?

Volgens hem/haar wordt dit zwaar underrated!

A B C

Ewoud Jana Karen

A B C
Marie Lara Karen

8) Wie liet ooit zeer ongepast een scheet in de Heilig

Bloedkapel van Brugge?

A B C

Servaas Arnout Annabelle

9) Welk praesidiumlid heeft vissen op zijn/haar kot?
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10) Wie zijn/haar guilty pleasure is om vanaf de zomer al die

hard naar kerstliedjes te luisteren?

A B C

Laurens Servaas Arnout

11) Welke schuldenaar heeft dit zatte, gênante moment

ervaren?
“Overgeven vanuit tweede verdiep uit mijn raam op de vensterbank

van mijn neef en zijn lief onder me, dat midden in de nacht proberen

op te kussen om s ochtends te horen te krijgen dat de plaatjes aan

de voordeur niet meer onbevlekt zijn en dat de ramen nog mooi

volhangen”

A B C

Jana Lara Marie

A B C
Servaas Jana Gilberte

12) Welk praesidiumlid was zo achterlijk om dit nog maar

recent te hebben ontdekt? 
“Het kaartspel Uno heet dus Uno omdat je opt einde nog maar één

(uno) kaart hebt en daarom moet je dus ook Uno roepen.”
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13) Wie heeft ooit geplast op het Simon Stevinplein en

plaste de helft op zijn/haar broek?

A B C

Lara Servaas Bram

14) Wie was ooit zodanig zat dat hij/zij tijdens een online

activiteit zijn/haar kot niet meer terugvond en hierdoor

gewoon liep rond te dolen in de gang?

A B C

Jana Robin Karen

A B C
Annabelle Karen Gilberte

15) Welk praesidiumlid vindt voeten heel vies en zou dit

lichaamsdeel willen losmaken indien het kon?

A B C

Ewoud Marie Laurens

16) Wie heeft ooit al pipi (of kaka) gedaan tegen het

middelstuk aan de mainstage van Werchter?
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17) Wie nam ooit de zatte beslissing om tijdens een CA naar

Zaventem te reizen omdat hij/zij heel graag op reis wilde

gaan?

A B C

Jana Gilberte Lara

18) Wie gaf zijn/haar criminele brein een beetje bloot en

schreef het volgende: 
“Ik zou graag eens op een duif schoppen die voor mijn voeten loopt

(zonder deze pijn te doen ofc!) om te zien of die zo funny als ik het

me inbeeld gewoon een meter verder gaat belanden of saai gaat

wegvliegen, maar durf niet omdat het nogal barbaars kan

overkomen”

A B C

Marie Ewoud Jana

A B C
Annabelle Marie Arnout

19) Wie heeft een guilty pleasure om in zijn/haar zatte bui

nog een boek te lezen voor het slapengaan?
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20) Welk praesidiumlid heeft geen natuurlijke navel?

A B C
Gilberte Annabelle Laurens

Lastig?
Je bent klaar met
de vragenlijst.
Check snel op
pagina 58 hoeveel
antwoorden je
juist hebt en
ontdek of je een
volwaardige
BUKker bent!
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Miemboetiek
WOWI

EWOW
OW!!

!

52



53



54



55



56



57



1  - C
2 - A
3 - A
4 - B
5 - B

OPLOSSINGEN
Hier kan je de oplossingen

terugvinden van de 'hoe goed
ken jij het praesidium'-quiz!

Niet valsspelen hé!

11 - B
12 - A
13 - B
14 - C
15 - A

6 - A
7 - B
8 - C
9 - A
10- B

16 - B
17 - B
18 - A
19 - B
20 - A

SCORES
MINDER DAN 10
VRAGEN JUIST

Aiaiai... schaam u! Noem jij jezelf
een echte BUKker?! Dringend
tijd om de activiteiten van de
BUK in jouw agenda te zetten en
effectief meer af te komen. Kom
je toch al vaak? Ga dan ook eens
naar andere activiteiten dan een
CA en praat met je medeleden.
Het zijn één voor één toppers!

10-13 VRAGEN JUIST

Hmm... Je scoort beter dan de
categorie links van jou, but still.
Je komt waarschijnlijk wel naar
de activiteiten, maar misschien
vertrek je wel veel te vroeg? Blijf
eens een beetje langer plakken
en geniet van jouw tijd met deze
fantastische bende!

14-18 VRAGEN JUIST
Waw! We zitten met een
kenner! Vertel eens... stiekem al
eens gefoefeld met iemand van
het praesidium waardoor je
deze score behaalt? Jaja... 'k e je
in 't snotje wi!

19-20 VRAGEN JUIST

Well done! Deze score betekent
dat je een echte BUKker bent in
hart en ziel. Je bent vaak
aanwezig en beleeft de tijd van je
leven. Pak maar snel een frisse
pint om jezelf te belonen!

Verstopplaats: Ewoud de eekhoorn p29 / Zeger de zilvervos p44 
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Save the date:
19 - 24 maart 2023

Lustrumweek
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