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Afscheidswoordje van de scriptor 
 
Beste BLT-studenten, 
 
Het is een sombere donderdagnamiddag in juni wanneer ik de 
laatste afwerkingen doe aan het 3e BLT’ertje van dit jaar! 
Tussen al de deadlines van eindwerk, presentaties, 
reflectieportfolio’s en dergelijke ben ik erin geslaagd om jullie 
voor de laatste keer dit jaar te voorzien van het reeds 
beroemde, beruchte boekje die nu ongeveer 1 jaar geleden 
uit de diepste achterwijken van mijn grijze massa is ontstaan. 
Met spijt in het hart moet ik dit boekje overlaten aan mijn 
opvolger, Arne. Het stelt me wel gerust dat ook hij over de 
nodige creativiteit beschikt om ook volgend jaar de 
activiteiten en gebeurtenissen van een kritisch, komisch en 
ludiek commentaar te voorzien! 
 
Daarnaast wil ik, vanwege onze praeses Otis en mezelf, het 
huidig praesidium het volgende zeggen! Dank u voor het  
volledige jaar! Well done! Dankzij jullie is AmiScientia een 
duidelijk succes geworden! Aan het toekomstige praesidium 
wensen we alvast veel succes, koester de vereniging en jullie 
studententijd en breng AmiScientia naar een nog hogere 
niveau! “Kick some ass, the BLT way!” 
 
Aan alle leden en alle BLT’ers, dank u voor de steun en 
aanwezigheid op onze activiteiten! Dankzij jullie staat 
AmiScientia waar het nu staat! Veel succes in jullie verdere 
studentenleven en werkmansleven! Het gaat jullie goed!  
 
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 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. 
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Activiteitenkalender 
 
Bij het lezen van dit boekje ben je aanwezig op de laatste 
activiteit van academiejaar 2013 – 2014. Indien je niet 
aanwezig was op deze legendarische BBQ, dan ontvang je dit 
boekje pas op het feedbackmoment. In beide gevallen is 1 
ding zeker: een periode van festivals, vakantiejobs, (hopelijk 
geen) herexamens staat voor de deur. Daarom last 
Amiscientia gedurende deze 3 maanden een activiteitenbreak 
in. Wij zijn er terug vanaf de kennismakingsactiviteit van 
volgend jaar om jullie tijdens academiejaar 2014 – 2015 
opnieuw van plezier en vertier te voorzien! Hier is alvast een 
voorsmaakje van wat jullie volgend jaar te wachten zal staan! 
 

Activiteitenkalender Amiscientia: 1e semester 2014-2015 

Kennismakings- 
Activiteit 

20 september 2014 Enkel voor 
BLT-studenten 

(Surprise) Oktober 2014 Voor iedereen 
Foute party November 2014 Voor iedereen 
(Surprise) December 2014 Voor iedereen 
(Surprise) December 2014 Voor iedereen 

 
De specifieke data zullen vermeld worden in de 
septembereditie van het BLT’ertje. Daarnaast wordt voor elke 
activiteit afzonderlijk nog een affiche verspreid. 
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Kerstloop: lectoren Vs. studenten: 1 – 0  
 
Een kleine maand voordat Koen Wauters en Tom Waes aan 
hun 10-delige duelleren begonnen, werd aan de Howest ook 
een duel afgesloten. Een duel op het scherpst van de snee, 
want de verliezer zou zich een volledig jaar mogen 
verwachten aan getreiter en gelach. Het gaat hier over het 
duel van het jaar, dat tussen de BLT-lectoren en de BLT-
studenten.  
Voor deze test begaven lectoren en studenten zich naar het 
Howest-gebouw in de St. Jorisstraat te Brugge. Enkele weken 
daarvoor was namelijk beslist dat de test zou doorgaan 
tijdens de kerstloop en dat in de vorm van een oerdegelijke 
Kerstloop! Aan de start van dit duel verschenen 9 
deelnemers. Voor het Lectorenteam deden Mevr. Demeyere, 
Mevr. Decat, Mevr. Cottyn, M. Quartier en M. Kiekens dienst. 
De afgevaardigden voor het studententeam waren Otis 
Vanwayenberghe, Delfien Depoorter, Lynse Knockaert en 
Sven Buysse.  
 
Na het lopen in de ijzige koude kan ondergetekende niet 
anders dan het volgende resultaat meedelen: Het 
lectorenteam was met verve de overwinnaar van dit duel. 
Niet alleen hadden ze meer lopers aan de start, hun tijden 
waren net iets scherper en de totaal afgelegde afstand van de 
lectoren was ook beduidend meer. Wat ook niet moeilijk is 
wanneer er enkele studenten een stukje van de totale route 
hebben ingekort. Zij staken doodleuk gewoon ’t Zand over in 
plaats van er volledig rond te lopen.  
 
Van harte proficiat aan de lectoren voor hun uitstekende 
conditie en tevens ook een oproep naar de BLT-studenten om 
volgend jaar beter te doen dan de lectoren op de kerstloop!  
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Kerstmarktkroegentocht: AmiScientia on 
Ice 
 
Een weekje nadat enkelen van ons over de Brugse markt 
hadden gelopen tijdens de Brugse kerstloop, bonden een 20-
tal enthousiaste BLT-ers de schaatsen onder de voeten om op 
de opzwepende tonen van Villa Bota de ijspiste op de Brugse 
markt onveilig te maken.  
 
Dat onveilig maken kan in de brede zin van het woord worden 
toegepast, want sommigen waren niet alleen een gevaar voor 
zichzelf, maar ook een gevaar voor de anderen. Zo was Otis, 
jullie praeses, niet alleen in staat om tal van keren haar 
staartbeentje (Os coccygis) aan een stevigheidstest te 
onderwerpen. Ze bezorgde ook enkele mede-BLT’ers de 
stuipen op het lijf door hen in haar val mee te trekken. De 
prijs voor de meest originele manier op-je-muil-stuiken voor 
gevorderden ging echter naar een studente van, hoe kan het 
ook anders, het KHBO (nu vives) die weinig ondersteuning 
kreeg van haar medestudenten en pal op haar gezicht richting 
DJ-tafel gleed. Ondersteuning, het is en blijft een werkpuntje 
van het KHBO, nietwaar . 
 
Gelukkig was er voor de schaatsmaniakken onder jullie ook 
mogelijkheid tot een Après-schaats, waarbij er werd genoten 
van verschillende soorten jenevers en warme dranken, al dan 
niet met alcohol opgewaardeerd. Na het afsluiten van de 
kerstmarkt, werd nog een Brugse kroeg (naam mag wegens 
verbod op sluikreclame niet worden vermeld, maar we 
hebben er ook met de kennismakingsactiviteit gezeten) 
bezocht en menig flessen La Chouffe tot op de bodem 
geledigd. Alweer een geslaagde avond, met alweer een zeer 
leutige bende!  
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De slimste Howester ter wereld: Lectoren 
Vs. Studenten: 1 – 1  
 
Donderdag 6 maart, 19.30 uur, refter Howest Brugge – 
Campus Rijselstraat: BLT maakt zich op voor het tweede deel 
van de Lectoren vs. Studenten battle. Nadat de studenten in 
december fysiek de duimen hebben moeten leggen tegen een 
duidelijk sterker lectorenteam, kon deze avond de score terug 
op gelijke hoogte worden gebracht. Vandaag op het 
programma stond namelijk de kennisproef!  
 
Om 19.30 uur stond iedereen paraat, de jury zat klaar, 
presentatrice Jorieke (Van Looy) Deschrevel stond te popelen 
om eraan te beginnen. Jaja, alle ingeschreven groepen waren 
op tijd aanwezig. Of neen, 1 groepje kwam te laat en je zal 
verwonderd zijn het te horen, maar het waren… de lectoren! 
 Alle ronden werden in ware slimste mens stijl afgerond. 
Jorieke haalde al haar presentatieskills van onder het stof en 
de jury verbeterde naarstig. Ondertussen was in de zaal de 
spanning te snijden, maar kwamen ook bij bepaalde alle 
remmen los. Naast het winnen van deze kwis, was er namelijk 
ook een zuipbeker te winnen en bepaalde groepen waren 
duidelijk voor die tweede overwinning gekomen.  
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Al snel werd duidelijk dat deze keer de studenten het duel 
zouden winnen, maar het was toch nog even schrikken toen 
Mevr. Decat met een bonuspunt ging lopen toen ze als eerste 
de achternaam van Apu van de Simpsons kon geven. Jaja, de 
achternaam werd zonder fout uitgesproken als: 
‘Nahasapeemapetilon!” 
 
Na ongeveer anderhalf uur kwissen, waren de twee finalisten 
bekend! Room 307 moesten voor de titel “De slimste 
Howester” gaan strijden tegen het 2e jaar BIT. In een 
spannende finale werd room 307 (Jolien Devolder, Dimitri 
Vandecasteele, Sven Vierstraete, Frauke Piens en Sharon 
Willaert) de eerste groep die zich “De slimste Howesters ter 
wereld” mogen noemen!  Proficiat! 
Daarnaast werd de zuipbeker gewonnen door Coromar, beter 
bekend als “De bende van’t Peda”. Ook aan hen een dikke 
proficiat en hopelijk was de kater van de dag erop de winst 
waard!  

Er waren ook prijzen voor de laatsten, zo kreeg de rode 
lantaarn van de kwis alle antwoorden van alle vragen mee 
naar huis, om te oefenen voor volgend jaar en kreeg de groep 
die laatste was bij de zuipbeker een grote fles water mee naar 
huis . 
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Aangezien de lectoren tijdens deze kwis op een vierde plaats 
strandden en de top 3 dus allemaal studenten BLT waren, kan 
dit duel besloten worden in het voordeel van de studenten. 
Well done BLT’ers, het is 1 – 1! 
 
Ook een belangrijk officieel moment werd tijdens de kwis 
afgehandeld, want Mevr. Demeyere werd gedurende de 
pauze nu officieel meter van AmiScientia! Wat was ze fier op 
het meterlint die ze uit de handen van onze praeses (Otis) en 
onze oprichter (Elias) kreeg! 
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Paintballnamiddag 
 
Tijdens de paasvakantie is het algemeen geweten, een 
hogeschoolstudent heeft geen vakantie, maar blok. Een 
periode van sociaal isolement waarbij boek en bed de enige 
twee vrienden van de student worden.  
 
Daardoor dacht AmiScientia, de boog kan niet altijd 
gespannen staan, wij organiseren iets waar elke student zijn 
colère en furie in kwijt kan. Wat is er dan beter dan een 
ouderwets partijtje paintball? Niets inderdaad en daarom 
trokken we met een 20-tal dolenthousiaste BLT’ers en 1 
enthousiaste buschauffeur richting Poperinge om er van 
14.00 tot 17.00 uur met verfbolletjes naar elkaars hoofden, 
benen, armen en andere minder aangename plaatsen te 
schieten.  
 
Tijdens het spel viel enorm op dat de ene al meer ervaring 
heeft in het spelen van het spel dan de andere, dat 
paintballen echt wel pijn doet en dat er geen begrip is voor de 
zogenaamde “campers”. Voor de mensen die niet zo in het 
online gaming wereldje zitten, campers zijn niet mensen die 
met hun tentje op de midden van het paintballveld gaan 
kamperen, maar mensen die gedurende het spel continue op 
dezelfde plaats blijven zitten en van daaruit iedereen neer 
schieten.  
 
Winnaar van het spel is op het moment van het samenstellen 
van dit boekje al lang niet meer geweten, omdat het bij dit 
spel het deelnemen al belangrijker is dan het winnen ervan 
waarvan vooral het volgende bij blijft: “Paintball: a lot of pain, 
no gain!”  
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Sportavond: Back To Basic (-Fit) 
 
Iedereen kent het fenomeen wel: het mooie weer komt 
eraan, de zomertenue’s komen terug van onder het stof en je 
komt tot de constatatie dat je figuur nog niet klaar is voor de 
volgende zomer. Wel, om dit te verhelpen organiseerde 
AmiScientia een fitnessmarathon op 15 mei om alle 
overtollige kilo’s over boord te gooien en om je klaar te 
stomen voor de zomer van je leven. 
 
Het hele evenement vond plaats in de Basic-Fit aan het 
station van Brugge. Iedereen werd er van harte verwelkomt 
door Sportpraeses Naomi, die er duidelijk zin in had. 
Gemotiveerd gaf ze een rondleiding in de zaal en stelde ze 
alle groepslessen voor. 
 
Terwijl de dames starten in een sportieve sfeer met de BBB 
(Borsten, Buik en Billen voor degene die deze afkorting nog 
niet kennen), gingen de mannen van start met een stevige 
portie cardiotraining om vervolgens hun spieren los te 
gooien. Daarna startte onze super gemotiveerde Naomi aan 
haar groepsles BodyCombat. Met hevige gevechtsbewegingen 
ging ze van start en verbaasde iedereen, zelfs Feestpreases 
Marie haar mond viel er van open. 
 
Wie niet zo hield van gevechtsporten kon zich vertoeven in de 
spinningles. Op de hevige beads van recente populaire 
nummers werd er gespurt tot de laatste druppel zweet uit het 
lichaam was verwijderd. Wie kampte met  spierkrampen in de 
kuiten werd uitgebreid gesoigneerd door de Vice-preases 
Delfien die klaarstond aan de massagetafel.  
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Voor wie nog niet genoeg kreeg van de groepslessen was er 
tot slot ook nog  SH’BAM.  
Kortom, het werd dus een sportieve avond waardoor 
iedereen zijn overbodige kilo’s kwijt speelde en klaar was 
voor een welverdiende,  mooie zomer. 
 
Uw toekomstige Scriptor Arne.  
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Voorstelling Praesidium 2014 – 2015 

Beste BLT’ers, AmiScientia heeft jullie iets te vertellen,  
Het is namelijk tijd om jullie het nieuwe praesidium voor te 
stellen! 
 
Na het stellen van deze mensen voor een bepaalde functie, 
En een vragenvuur daarna, die aanvoelde als een 
ruggenmergpunctie, 
Werden zij democratisch verkozen, 
En werden ze het nieuwe praesidium, echte bollebozen! 
 
Als praeses hebben we ook volgend jaar geen kluns, 
Hiep hiep hoera voor Delfien Depoortere, a.k.a. sluns! 
 
Haar vice praeses zal haar met raad en daad bij staan, 
Céline Christiaens zal daar dan ook volledig voor gaan! 
 
De quaestor in spe plakte nu al op alles een prijs, 
Laat het geld maar rollen, Luyssen Matthijs! 
 
Omdat hij volgend jaar wat meer wil doen, 
Is Arne Vanwonterghem volgend jaar onze scriptor, ook wel 
de schrijfkampioen! 
 
Omdat sport op tijd en stond moet kunnen, 
Zal Wouter Vanslambrouck jullie veel sportgelegenheden 
gunnen! 
 
Voor haar is cultuur geen onbekende, 
Stephanie Vandenbroucke, welkom in de bende! 
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Doordat ze met haar familienaam al reclame maakt, kon het 
niet beter zijn, 
De enige echte P.R. voor volgend jaar is een Hollandse, 
Evelien Robijn! 
 
De laatste twee komende praesidiumleden zijn echte 
partybeesten, 
Marie Deruytere en Birgit Coucke, we zijn trots op jullie als de 
2 volgende feesten! 
 
Aan de mensen die niet werden verkozen, niet getreurd, 
Want volgend jaar kunnen jullie zich opnieuw stellen en is het 
dan misschien wel aan jullie beurt! 
 
Als aftredend scriptor zal ik hierbij mijn tekstje stoppen, 
Arne, kom nu maar eens met een beter gedichtje op de 
proppen! 
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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.  
 
“ De autoclaaf is inderdaad een soort van stoommachine, 
maar op de MOT stoommachine als synoniem gebruiken, is 
niet aangewezen!” 
 
“Micro-orgasme typen in je eindwerk in plaats van micro-
organisme is grappig voor je promotor, maar verbeter je toch 
beter in je definitieve eindwerk, Kenny (Scriptor)!” 
 
Delfien (Vice): “Jorieke, euthanasie, wat is de wet daarbij 
weer?” 
Jorieke (cultuur): “Ewel, bij euthanasie moet de apotheker 
een stof toedienen aan de dokter.”  
 
Matthijs (P.R.): “Ik zou volgend jaar geen activiteit meer 
doen op valentijn, want zelfs de vrijgezellen hadden plots 
een reden om niet te komen.” 
Kenny (Scriptor): “Ahja, tuurlik, die hadden een date met 
hun rechterhand !” 
 
Vraag tijdens de interne audit: “Wat wordt er in deze 
richting dan gedaan met studenten die niet gemotiveerd 
zijn om deze richting aan te vatten?” 
Kenny (scriptor) tegen Elias (oprichter): “Deze zenden we 
door naar ’t KHBO!” 
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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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Voor tijdens de vakantie, de herexamens of 
saaie uren op je vakantiejob 
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Zoek de 7 verschillen 
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