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Woordje van de praeses: Praeses, een 

naam om U tegen te zeggen. 
 
Hallo BLT’ertjes, tot jullie spreekt 
jullie praeses, een naam die ik met 
alle fierheid draag. Fierheid is de 
ene kant van de medaille, daarnaast 
is het ook een hele uitdaging. 
Ondanks het vele werk en de vele 
uren die je als praeses moet bezig 
zijn met de vereniging, hou ik wel 
van die uitdaging. 
 
Toen onze oprichter me voorstelde 
om deze functie aan te nemen, was 
ik in de zevende hemel en zou ik 
kosten nog moeite sparen om deze 
nieuwe vereniging uit de grond te 
stampen. Woorden als toewijding, 
inzet en blijven doorgaan staan dan 
ook met stip aangeduid in mijn 
woordenboek. Ieder begin is moeilijk. Er moet rekening 
gehouden worden met iedereen.  
Als praeses is het echter wel leuk om je overal te mogen 
tonen: je bent het imago en het uithangbord van de 
vereniging. Vergeet daarbij nooit: achter elke praeses staat 
een goed praesidium!! 
Eens de vereniging opgericht is, kruipt er natuurlijk nog veel 
werk in het organiseren van activiteiten. Persoonlijk vond ik 
de voetbalactiviteit de beste. Het was het eerste echte grote 
evenement dat door ons georganiseerd werd. Na de vele 
stressmomentjes en discussies kunnen we terugblikken op 
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een geslaagde activiteit vol amusement en plezier. Met de 
voetbalavond hebben we getoond dat AmiScientia ook op de 
kaart staat in Brugge!! 
Na dit spetterende eerste semester hebben we al reeds een 
kalender klaar voor het tweede semester, die verder in het 
boekje nog zal opdagen. Opnieuw zullen we jullie trakteren 
op amusement en plezier om het studentikoos gevoel ook in 
onze richting te creëren en uit te bouwen.  
Mensen die zelf ook initiatief willen nemen en zich geroepen 
voelen mogen vanaf het tweede semester uiteraard ook lid 
worden (meer info volgt daarover nog). 
 
Het is me een eer jullie praeses te zijn en onthoud…  
“AmiScientia, wij maken uw activiteit!!” 
 
Ut Vivat, Crescat et Floreat, 
Ad Amiscientia! 
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Vragen zijn er om gesteld te worden 
 
Zijn er onduidelijkheden, heb je een probleem of zit je met 
een zeer dringende vraag? Aarzel niet en contacteer ons via 
de volgende wegen: 
 

- Op de website kun je al je vragen stellen. Daarnaast 
kun je er onze activiteitenkalender raadplegen en kan 
je er samenvattingen en voorbeeldexamens op 
raadplegen. De website is te vinden via de volgende 
link: amiscientia.wordpress.com 

- Inschrijven voor activiteiten en rechtstreeks vragen 
stellen aan ons kan ook via: 
amiscientia@hotmail.com 

- Voor de mensen die meer waarde hechten aan een 
ouderwetse brief. Schrijf je vraag dan op een gele 
briefkaart en stuur deze op naar: 
Studentenvereniging Amiscientia  
t.a.v. Mevr. Demeyere 
Rijselstraat 5 
8200 Brugge 

- Natuurlijk zijn wij ook mensen van vlees en bloed en 
kan je ons je vraag ook face-to-face stellen. 

- Aangezien we de blok naderen, willen we ook nog 
eens vermelden dat je met al je vragen omtrent 
studeren en blokken van bepaalde vakken altijd 
terecht kan bij onze studiepraeses Arne. Daarnaast 
kunnen we jullie enkel aanraden om de gekregen 
voorbeeldexamens zeker eens op te lossen en 
daaromtrent ook zeker onze website eens te 
raadplegen! 
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Activiteitenkalender 
 
Een vereniging staat nooit stil, na reeds 3 geslaagde 
activiteiten zijn ook de activiteiten voor het 2e semester 
gekend. Noteer ze alvast in jullie agenda, because there ain’t 
no party like an AmiScientia party!  
 

Activiteitenkalender Amiscientia: 1e semester 

17 december 
2013 

Kerstmarktkroegentocht 
+ schaatsen met 
“Students on Ice” 

Voor iedereen 

januari 2014 Blok en examens Voor iedereen 
(Hiep Hiep Hoi!) 

7 februari 2014 Bierpongtornooi Enkel voor 
studenten BLT 

6 maart 2014 De slimste Howester Voor iedereen 
8 april 2014 Paintballnamiddag Voor iedereen 
8 mei  2014 Verkiezing nieuw 

praesidium 
Enkel voor 
studenten BLT 

15 mei 2014 Groepslessen Basic-Fit 
Brugge (avond) 

Voor iedereen 

20 juni 2014 Reuze barbecue BLT Enkel voor 
studenten BLT 

 
Voor iedere activiteit wordt afzonderlijk nog een flyer 
gemaakt met alle nodige informatie. Indien er vragen zijn 
omtrent de activiteiten mag je ze altijd stellen via de reeds 
vermelde wegen. 
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Kennismakingsactiviteit: Welkom @ BLT 
 
Tot vorig jaar werd deze activiteit georganiseerd door ons 
prachtige lectorenteam. Wie herinnert zich daarbij niet de 
moordzaak georganiseerd door commissaris mevr. 
Vanbillemont of de quiz gepresenteerd door quizmaster 
mevr. Demeyere. 
Dit jaar werden zij uit hun organisatorische lijden verlost door 
een jonger team, AmiScientia genaamd! 
 
“Expeditie AmiScientia” was geboren. Een tocht doorheen 
Brugge waarbij verschillende groepen tegen elkaar gingen 
duelleren om zo de eerste winnaar te worden van deze zeer 
zware expeditie. Dat sommigen liever “Lost in Brugge” 
hadden gespeeld, werd al snel duidelijk wanneer een groep 
duidelijk niet kon kaartlezen en zo spoorloos verdween in de 
godvergeten straatjes van Brugge.  
 
Er werd gestreden op het scherpst van de snee, PR 
technieken kwamen van onder het stof, ruimtelijk inzicht 
werd bovengehaald, muzikale kennis opgerakeld,…  
Na enkele uren werd zo het kaf van het koren gescheiden en 
werden 3 groepen als winnaar beschouwd. Er kon jammer 
genoeg maar 1 groep winnen en er werd een schiftingsvraag 
gesteld. “Hoeveel herexamens hadden alle praesidiumleden 
samen?” De meest uiteenlopende getallen kwamen op de 
proppen, van 1 tot 32! 1 groep had het juist, 4 herexamens 
voor het ganse praesidium, wat zijn we toch naarstige 
studenten. Hierbij nogmaals proficiat aan het winnende 
team! 
Er werd nog een pilsje gedronken, een frisdrank genuttigd en 
een fles cava ontkurkt vooraleer er huiswaarts werd gekeerd. 
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Een geslaagde eerste activiteit waarbij we vooral het 
volgende onthouden: 
 

- Levend mijnenveger spelen is niet zo gevaarlijk als het 
klinkt. 

- Er kunnen verdraaid veel spuitjes water in een glas 
Brugse zot. 

 
- Waterpong is even leuk als Bierpong, maar water is 

niet even lekker als bier om uit te drinken. 
- K3, Spring en Samson & Gert kan iedereen 

herkennen,  maar Volbeat, Busta Rhymes, Mark with 
a K en dergelijke zijn veel moeilijker. Blijft iedereen 
dan toch een beetje kinds? 

- De slogans die door de groepen werden opgesteld: 
o Voor een activiteitje groot of klein moet je bij 

AmiScientia zijn. 
o BLT = Best Labo Team 
o Laboranten feesten als de beste, beter dan de 

reste! 
o BLT in ’t howest is het allerbest 
o Virussen, bacteriën en al de rest, wij van BLT 

kennen dat het allerbest. 
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België – Wales: een nabespreking 
 
We kunnen al een meer dan een jaar niet meer om heen, we 
hebben eindelijk weer een nationaal elftal waar we trots 
mogen op zijn! Daarom leek het ons een must om eens met 
zijn allen samen Kompany en Co naar Rio te supporteren. Als 
strijdkreet werd dus ook meerdere malen Brasil, 
Lalalalalalalala, gezongen!  
 
Al snel bleek dat de afwezigen ongelijk hadden. Met 120 
mannen en vrouwen schreeuwden we onze nationale trots 
naar de overwinning. Dat iedereen veel moeite had gedaan 
om zich te verkleden, bleek al snel uit de vele leuke foto’s die 
genomen werden. Hier en daar was zelf een supporter met 
een snor terug te vinden. 
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Ook onze lectoren spaarden kost nog moeite om zich eens 
van hun beste supporterskant te laten zien. Dit mooie 
schouwspel werd natuurlijk vereeuwigd op de fotografische 
plaat. 
 

 
 
Na 65 minuten was het prijs! 1 – 0 via Kevin de Bruyne. De 
refter was eventjes te klein, iedereen stond recht en dronk 
met plezier zijn pintje een eerste keer leeg (of een tweede of 
derde keer ). Het feestgedruis mocht jammer genoeg maar 
25 minuten duren, want net voor affluiten scoorde Ramsey 
voor Wales de gelijkmaker. Ons, supporters, kon dat eigenlijk 
al niet veel meer schelen, naar Brazilië gingen we sowieso! 
Tijd om nog een feestje te bouwen dus en om nog enkele 
frisse pintjes en frisdranken soldaat te maken. 
 
Alweer een geslaagde avond dus, oerdegelijk en aan de 
scherpste prijzen!  
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Sportnamiddag: een wetenschappelijke 

geest in een gezond lichaam 
 
Na enige maanden of jaren aan het hoger onderwijs, het al 
dan niet op kot zitten en de vele nachtelijke uitstappen is het 
algemeen geweten dat verder studeren niet altijd even goed 
is voor de lijn en de conditie. Er zijn namelijk geen verplichte 
loopsessies meer bij L.O. en er staat niemand ’s avonds te 
zagen om dat zoveelste pintje of die 3e pita of friet van die 
week. Op basis van dit alles kwam onze volgende activiteit tot 
stand. Doe eens gezond met Amiscientia en sport een 
namiddag aan voordelige prijs de kilo’s van je lijf! Place to be 
was deze keer de Basic-Fit in Brugge.  
 
Een kleine 20 Sonja Kimpen fans kwamen opdagen om aan 
hun al strakke lijf te werken. Er werd gelopen, gestepped, 
geroeid, gebodytrained, gespinned, maar meest van al werd 
er een serieus potje af gezweet!  
Hoogtepunt van deze namiddag was het spinning duel tussen 
Otis, Kenny en Elias.  De winnaar van deze spinning is niet 
gekend, maar 1 ding is zeker, het was Elias zeker niet. Door 
een serieuze val in de laatste kilometers van de virtuele 
Ronde van Vlaanderen moest hij opgeven.  
Allen gingen na het sporten met een tevreden gevoel naar 
huis, waar ze zich in de zetel nestelden en hun verloren kilo’s 
weer op pijl brachten door voor de TV een zak chips te eten, 
een pot ijs leeg te lepelen of de 4e pita van de week te 
verorberen.   
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Komende activiteiten 
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D.U.P.L.O. 
 
D.U.P.L.O. staat voor Domme Uitspraak, Post, Labofail of 
oneliner. Deze rubriek is er dus om al je eigen stomme stoten, 
uitbarstingen, versprekingen of die van je beste maatjes, te 
delen met de ganse richting.  
De afgelopen 3 maand werden weer heel wat D.U.P.L.O.’s 
verzameld.  
 
Shari (3FBT): “Ik doe het altijd veilig… in het labo éé”. 
Otis (Praeses): “Ahn, gebruik je dan parafilm?” 
 
Delfien (Vice-praeses): “Mevrouw, het aanlengen, moet dat 
met water of met H2O?” 
 
Otis (Praeses): “Kijk, een extractiehulsje, aan wat doet jou dat 
denken, Teffany?” 
Teffany (3FBT): “Jah, gelijk nen tampon ee.” 
Otis: “Baneen, aan gips voor nen piet ee.” 
 
Mevr. Verstraete (tijdens labo Bromatologie): “Er bestaat een 
pil die mannen trager laat klaarkomen, want bij sommige 
mannen is daarvoor soms maar 2 minuten nodig”. 
Enige tijd later: 
Mevr. Verstraete: “Oei, we zijn al 5 minuten te laat.” 
Dimitri (3FBT): “Ahn, dan zijn er al 2 klaargekomen!” 
 
Tania (3FBT) tijdens les farmacologie: “Mevrouw, welke vraag 
had je gesteld? Ik heb ze niet gehoord.” 
Mevrouw Verstraete: “Ik heb nog geen vraag gesteld.” 
 
Gamen mag niet in de les en als je het toch doet, zet dan je 
geluid af, 1 BLT 
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Mevr. Kelner (in immunohistochemie): “Mijn man 
vermoord mij vaak als hij weet dat ik hier weer tot zo lang 
sta.” 
Rafal (3FBT): “Hoe kan uw man u nu VAAK vermoorden?” 
 
Otis (praeses): “Mevrouw,  melkkoeien, geeft da geen melk 
van bij de geboorte?” 
 
Vraag aan Thomas Bretonnet (3BIT): “Over wat gaat jouw 
werkje van transgene Thomas?” 
Thomas: “Ewel, over het frietvluigje!”  
 
 
Heb je zelf een D.U.P.L.O en wil je deze met de ganse richting 
delen, laat het dan weten via Amiscientia@hotmail.com! 
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Labohoroscoop: Het staat in de cellen 

geschreven! 
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Voor thuis, op de trein of stiekem op 

de achterste rij in de klas. 
 
Legpuzzel: 
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Samoerai-sudoku: 
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zoek de 7 verschillen:
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