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Praeses Dixit
Liefste leden (en alle andere lezers),
Allereerst fantastisch dat u dit op de eigenste moment aan
het lezen bent! Missie één van ons is al geslaagd! We zijn hier
eventjes om jou een heads-up te geven over de memorabele
activiteiten die al gepasseerd zijn en natuurlijk diegene die
nog gaan komen. Want amai we zijn al eind semester 1, tijd
vliegt als het plezant is he!! Plezante activiteiten waar jullie
massaal aanwezig waren, wat ons hartje helemaal vult. Recordaantallen zijn aan diggelen geslagen op de cantus (praeses heel blij hihi #ferventecantusser), jullie dansbenen hebben mij al enkele avonden verbaast van hun kwaliteiten en
dan ook nog al die brave studentjes in de wekelijkse bijles
*makes a mindblowing face*! Ik heb zo’n geelgroen met paarse stippen vermoeden dat het de komende maanden alleen
nog maar beter kan worden! Wij als team zijn nog altijd even
enthousiast om jullie weekjes te blijven vullen met spetterende activiteiten zodat we elkaar nog beter leren kennen! Ik
zal al een tipje van de sluier oplichten, denk maar aan een
galabal! Toch één avond waar we er allemaal eens wat deftig
uit zien! Ohohohoh en nog een TD!!! OMG EN ETEN, stoofvlees frieeeeeeeeeeeeeeeet! Oké genoeg gespoiled, voor de
rest zal je onze pagina maar in het oog moeten houden!
Geniet nog van ons ledenboekje, snuister er eens door en wie
weet kom je jezelf wel tegen op een van de foto’s! Er is nu
toch ook geen betere reden om eventjes niet op de letten in
de les of om uw luncheke nog een beetje beter te maken met
deze heerlijke lectuur! 😉 Tot snel!!
Dikke kussen,
Kemp xx
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Onze feestjes
Antwerpen vs. Parking Pub

Onze eerste pub was een groot succes met een talrijke opkomst van over heel het land. Zowel Antwerpen als de Parking waren sterk vertegenwoordigd. Er werd een hels duel
gevoerd, want iedereen wou zijn “regio” vertegenwoordigen.
Uiteindelijk bleek dat ook dit jaar Antwerpen niet te verslagen was, want ze wonnen met maar liefst 144 cocktails tegen
120 van de “Parking”. Er werd uiteindelijk niet enkel gedronken, maar ook gedanst en luid meegebruld met Vlaamse
schijven, die doorheen de avond gedraaid werden.

Pokémon pub

“Pokémon, Gotta catch ‘em all” wie brult er nu niet mee
wanneer deze topschijf opkomt? Vandaar dat de Barbier werd
omgetoverd tot een ware Pokémon Gym vol met trainers,
Pokémons, Pokéballs en zelfs professor Oak waren van de
partij. Door de vele mogelijke Pokémon openingszinnen toegereikt door de dj werden er die avond vele Pokémons gevangen, als je begrijpt wat ik bedoel. Doorheen de avond
werden er meerdere wedstrijden tussen het rode team en
het blauwe team gehouden, waarvan blauw er uiteindelijk 3
won. Rood kwam op de “tweede” plaats door het eer-reddende punt van Karen, die bewees de lenigste Pokémon te
zijn. Verder geven we nog een speciale vermelding aan Jeroen Neegers, die zijn team eigenhandig naar de overwinning
loodste door zijn ongelooflijke kennis van Pokémons en zijn
precisie in het werpen van een Pokéball. Over de gehele
avond was het een nek aan nek race tussen team rood en
team blauw, maar uiteindelijk bewees team blauw dat ze ook
het grootste aantal cocktails konden verzetten. De eindscore
van de cocktailwedstrijd was: 78-76.

Groetjes van jullie allerbeste Feest-team
Benjamin & Biko
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Studentenbijbaan: Sales Representative
Sales representative bij TOPdesk België
Je wordt Presales Representative bij het team Lead generation:
een ambitieus studentensalesteam! Het team is verantwoordelijk voor de eerste klantcontacten en het genereren van kwalitatieve leads, die onze verkopers vervolgens maar hebben binnen te tikken. Je leert veel over ons product en het servicemanagement-vakgebied. Je krijgt training in klantgericht werken en
telefonische contacten. En als jij leergierig bent en van aanpakken weet, dan gaan wij je wijzer maken in de wereld van B2Bzakendoen.

Interesse in deze bijbaan?
Laat het ons vandaag nog weten via je motivatie en CV. We
ontvangen je reactie graag per e-mail: jobs@topdesk.be ter
attentie van Wouter Vanden Bergh.
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Sport
Nu is het tijd voor het interessantste nieuws van het hele
boekje, de veld- en zaalvoetbaluitslagen. Op het veld begonnen we het jaar goed met een 3-0 overwinning op de
eerste speeldag, maar uit de volgende 3 wedstrijden, waar
we telkens de betere ploeg waren, haalden we jammer genoeg slechts 1 punt. Gelukkig moeten er nog 2 wedstrijden
gespeeld worden en is alles dus nog mogelijk. In de zaal
daarentegen gaat het ons voor de wind. Na 2 overwinningen
in evenveel wedstrijden en met nog steeds 0 tegendoelpunten strijden we volop mee voor groepswinst.

9

Ons ledenweekend
Het was weer een super geslaagde editie van het ledenweekend! Vrijdag zijn we begonnen met het eten van een
overheerlijke spaghetti. Het verse vlees en de verse groentjes zorgden voor een overheerlijke maaltijd. Hierna zijn we
om elkaar wat beter te leren kennen, allemaal op speeddate
gegaan. De avond werd rustig afgesloten met een gezellig
kampvuur.
Zaterdag begonnen we de dag met toﬀe volksspelen, en de
sportievelingen waren te vinden op het volleybalveld! Na het
middageten, was het tijd voor ons geliefde jenever-honkbal.
Nadat iedereen enkele toertjes gelopen had, kwam de sfeer
er goed in! Er werd gesprongen en gevallen, gekoprold en
geslide, maar meest van al werd er ongelooflijk veel plezier
gemaakt. Om de avond nog beter te maken stond ons een
zalige stoemp met worst op te wachten. Daarna mocht iedereen zijn Halloween kleren aantrekken om ons befaamde
beerpongtoernooi te spelen. Lore en Damien gingen dit jaar
met de overwinning lopen na een bloedstollende match tegen David en Joren. Omdat iedereen al goed in de stemming
was, zijn we meteen begonnen een heus feestje te bouwen.
Tot diep in de nacht werd er gedanst, gezongen en gefeest!
Om de zware ochtend toch een stuk draaglijker te maken,
waren we blij met een goed bord gevuld met spek en ei! Nog
een beetje opruimen, en dan weer volop uitkijken naar de
volgende editie!

10

11

HOE OVERLEEF IK “DE BLOK” EN DIE VRESELIJKE EXAMENS:
1. Maak een planning op die haalbaar is en plan zeker ook een
reserve dag in voor als je door onverwachte omstandigheden achterop raakt!
2. Kijk als ontspanning films over de leerstof die je moet studeren
3. Slaap voldoende en probeer een regelmatig slaapritme aan
te houden! (Dutjes horen daar ook bij hehe)
4. Neem op tijd een pauze, ontspanning is ook belangrijk. Kies
hierbij voor sport, of haal een frisse neus en doe eens een
babbeltje met iemand. Netflix is ook aantrekkelijk, maar
niet de slimste keuze…
5. Zorg dat je op voorhand al eens je cursussen hebt doorgenomen en de oefeningen gemaakt hebt. Maak voor jezelf
uit wat het beste werkt: een mindmap maken van de theorie, een samenvatting gebruiken(check ook de SE website).
Bekijk ook zeker examenvragen van vorige jaren.
6. Studeren in groep kan helpen om in de studiemodus te raken, iedereen zit namelijk in hetzelfde schuitje, we’re allin this together ;)
7. Eet gezond maar gun jezelf ook wat lekkers na een inspanning en laat je maar goed verwennen door de mama, een
vriend(in), …
8. Herhalen, herhalen, herhalen… Het is een cliché maar het
werkt wel.
9. Voor velen is deze misschien moeilijk, maar vermijd alle
afleiding dus zet die smartphone toch maar uit of leg hem
langs de kant.
10. Zorg dat je op tijd op het examen bent. Zet meerdere wekkers zodat je je niet overslaapt, anders moet je meteen in
augustus teruggaan.
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Ont-SE-panning
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Cantus
Helaba lieve vrienden, onze
cantus ligt nu al wat weken
achter ons daarom nu nog
eens terugkijken op deze
zeer geslaagde editie. Eerst
en vooral een grote dank aan
alle 194 zielen die erbij waren
en er samen een groot feest
van hebben gemaakt. Zoals
dat met de meeste cantussen gaat, zijn we weer sappige details over elkaar te weten gekomen (als we die
tenminste nog kunnen herinneren). Hopelijk zien we jullie
allemaal volgend semester
terug voor een dikke boîte
van een cantus!

14

Economie

Statistiek

Vind je het antwoord niet op bovenstaande vragen? Wil jij weten hoe
je economie en statistiek het best aanpakt?
Kom dan naar de GRATIS examensessie van Studant in de week
van 11 december. Meer info volgt via de Facebook-groep van SEW.
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