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Deze maand in het BLT’ertje 

Amiscientia… What’s in the name? 

Vragen zijn er om gesteld te worden. 

Activiteitenkalender. 

Het praesidium. 

D.U.P.L.O. 

Voor thuis, op de trein of stiekem op de 
achterste rij in de klas 
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Amiscientia… What’s in the name? 
 
Het was in het voorjaar van het jaar des heren 2012. Op 
een regenachtige woensdagnamiddag in het begin van 
april werd ridder-student Elias Despeghel door Vorstin-
opleidingscoördinator mevrouw Demeyere (AVE!) op 
heilige queeste gestuurd. Zijn doel: Zoek 10 dappere 
krijgers om samen met jou een studentenvereniging op te 
starten voor alle kruisvaarders die BLT studeren.  
Al vlug vond hij enkele edelvrouwen die graag aan deze 
zoektocht mee wilden werken. Hun namen: Jonkvrouwen 
Otis en Naomi, samen met het dodelijke krijgerskoppel 
Lynse en Delfien. Daarna werd er een langere tijd moedig 
naar medewerkers gezocht, tot de dag dat Stephanie The 
Warrior Princess en haar favoriete FBT’er  Kenny zich bij 
dit olijke kwartet aansloten. 
Onder aanleiding van de laatste twee werd ook wat jonger 
bloed gezocht en gevonden in Jorieke, Arne, Matthijs en 
Marie. Vanaf dat moment had Elias zijn 10 BLT’ers van de 
ronde tafel gevonden. Het was echter pas op een zonnige 
namiddag in juni dat deze mensen aan de vorstin werden 
voorgesteld. Na de goedkeurende woorden van de 
heerseres werd al vlug overgegaan tot de algemene 
stemming van de naam. Aangezien alle krijgers een 
voorliefde hadden voor hun Latijnse voorouders werd zeer 
snel AMISCIENTIA  als naam gekozen. Na vrienden van de 
poëzie en vrienden van de Veire was het namelijk 
hoogdringend tijd voor “Vrienden van de wetenschap”. 
 
Het is dan ook met enige trots dat ik jullie als scriptor via 
deze weg onze kalender, ons praesidium en andere dingen 
mag voorstellen in de volgende pagina’s! 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

Activiteitenkalender 
 
Wat zou een vereniging zijn zonder activiteiten. Inderdaad, 
zoals een cafe zonder bier,  zoals Tomorrowland zonder de 
beat, zoals Lesley-Ann Poppe zonder de heuveltjes van Erika… 
 
 

Activiteitenkalender Amiscientia: 1e semester 

19 september 
2013 

Kennismakingsactiviteit Enkel voor 
studenten BLT 

15 oktober 
2013 

Voetbalmatch België-
Wales (uitgezonden op 
groot scherm in RSS) 

Voor iedereen 

4 november 
2013 

Sportnamiddag Voor iedereen. 

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 

 
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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Het praesidium 
 
Hier zijn ze dan, de 10 BLT’ers van de ronde tafel, beter 
bekend als “Het Praesidium”! Ze worden aan jullie 
voorgesteld aan de hand van een ludiek vragenlijstje. Heb je 
nog andere vragen voor een persoon in het bijzonder, stel 
deze dan zeker aan deze persoon. De singles mogen ook altijd 
op date gevraagd worden. Voor de mensen in een relatie telt 
dat enkel wanneer je hun favoriete slippertje bent ;) 

 

Otis Van Wayenberge – Praeses 

 
1. Bijnaam: / 

2. Leeftijd: 20 

3. Burgerlijke stand: Forever 

alone! 

4. Hobby’s: Sporten, gamen 

5. Favoriete eten: Italiaans 

6. Wat weiger je te eten (uit 

principe of andere reden): Insecten 

7. Favoriete muziekgenre: RnB/ pop 

8. Favoriete TV-serie: The Walking Dead 

9. Favoriete vakantiebestemming: Amerika 

10. Favoriete alcoholische drank: Champagne 

11. Favoriete niet-alcoholische drank: Dr. Pepper 

12. Meest gebruikte woord of zin: We zien wel… 

13. Grootste droom: All I see is $ signs 

14. Grootste Fobie: Telefoonke doen 

15. Grootste fail: Teveel grootste fails om 1 op te 

noemen. 
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16. Grootste hekel: Men grootste fobie 

17. Wat zou je nooit willen meegemaakt hebben: De 

geboorte van mezelf. 

18. Wat zou je aan god vragen moest dat kunnen: 

Slimmere hersenen 

19. Als welk dier zou je willen reïncarneren: Luiaard 

20.  Met welk liedje zing je altijd luidop mee: Allemaal 

als’k kan. 

21. Lievelingsplekje: In men nest 

22. Wie zou je graag nog eens ontmoeten: Rihanna 

23. Welke gestopte groep/zanger had je graag nog 

live gezien: / 

24.  Met welke celebrity zou je wel een slippertje 

willen: Rihanna 

25.  Grappigste of stomste zelf gebruikte 

openingszin: Wilde gij met mij es een toerke doen 

;) 

26.  Seks of alcohol: Alcohol 

27.  Cremeren of begraven: Smijt me maar in ne put. 

28.  Saus erop of ernaast: Saus ernaast 

29.  Douche of bad: Douche 

30.  Facebook of twitter: Facebook 

31.  Stevige horror of melige chickflick:  Stevige 

horror 

32. Boek of E-reader: Geen van beide. 

33. Beschrijf BLT in 3 woorden: Bloedhete 

Laborantjes Te HOWEST 
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Delfien  Depoortere – Vice-praeses 

 
1. Bijnaam: Slunse 

2. Leeftijd: 20 

3. Burgelijke stand: In relatie  

4. Hobby’s: veel te veel 

5. Favoriete eten: frieten 

6. Wat weiger je te eten (uit principe of 

andere reden): stront 

7. Favoriete muziekgenre: muziek met klank 

8. Favoriete TV-serie: NCIS 

9. Favoriete vakantiebestemming: Turkije  

10. Favoriete alcoholische drank: Safari 

11. Favoriete niet-alcoholische drank: Cola 

12. Meest gebruikte woord of zin: slunse 

13. Grootste droom: veel te lang om te vertellen 

14. Grootste Fobie: dood gaan 

15. Grootste fail: hoofd stoten aan kastje in de 

Saturn. 

16. Grootste hekel: leraren die niet op tijd komen de 

maandagmorgen  

17. Wat zou je nooit willen meegemaakt hebben: 

Oorlog in Syrië  

18. Wat zou je aan god vragen moest dat kunnen: 

Meer bier.  

19. Als welk dier zou je willen reïncarneren: Hamster  

20. Met welk liedje zing je altijd luidop mee: De 

polonaise 

21. Lievelingsplekje: Bed 
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22. Wie zou je graag nog eens ontmoeten: De paus  

23. Welke gestopte groep/zanger had je graag nog 

live gezien: Clouseau 

24.  Met welke celebrity zou je wel een slippertje 

willen: Hannah Montana 

25.  Grappigste of stomste zelf gebruikte 

openingszin: Jij hebt een opening en ik heb zin. 

26.  Seks of alcohol: Beide  

27.  Cremeren of begraven: Geen één van de twee 

28.  Saus erop of ernaast: ernaast 

29.  Douche of bad: Jacuzzi  

30.  Facebook of twitter: Facebook 

31.  Stevige horror of melige chickflick:  Stevige 

horror 

32. Boek of E-reader: Boek 

33. Beschrijf BLT in 3 woorden: Super Mega Tof 

 

Kenny (Davy) Billiet – Scriptor 

 
1. Bijnaam: Billiet/Favo FBT’er/Bucky 

(uit KSA) 

2. Leeftijd: 23 (19 augustus 1990) 

3. Burgelijke stand: Relatie (ergens 

tussen verliefd en verloofd) 

4. Hobby’s: Volleybal, drank 

degusteren en passief sporten (kijken hoe een 

ander sport) 

5. Favoriete eten: Lamskroontje met frieten en 

veenbessensaus! 
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6. Wat weiger je te eten (uit principe of andere 

reden): ingewanden. 

7. Favoriete muziekgenre: Metal 

8. Favoriete TV-serie: Dexter 

9. Favoriete vakantiebestemming: Corsica 

10. Favoriete alcoholische drank: Duvel/ Gin Tonic 

11. Favoriete niet-alcoholische drank: Dr. Pepper 

12. Meest gebruikte woord of zin: “tararaboemtsjing!” 

en “tzal wel zin!” 

13. Grootste droom: 70 000 tons of metal kunnen 

doen (5 dagen metal op een cruise!) 

14. Grootste Fobie: Bliksem en zitten in de eerste 

wagon van een rijdende trein 

15. Grootste fail: Na het vangen van een eend uit het 

citadelpark in Gent voor een opdracht tijdens mijn 

studentendoop opgepakt worden door de politie 

wegens het stelen van een huisdier. Gelukkig ervan 

afgekomen met een waarschuwing na het afleggen 

van onze verklaring. 

16. Grootste hekel: Mensen die geen elementaire 

beleefdheid meer kennen en gepensioneerden die 

altijd tijd te kort hebben en dus overal moeten 

voorsteken. 

17. Wat zou je nooit willen meegemaakt hebben: “De 

drooglegging in Amerika” en hongersnood 

18. Wat zou je aan god vragen moest dat kunnen: Een 

100 % veilig verkeer en dus geen verkeersdoden 

meer. 
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19. Als welk dier zou je willen reïncarneren: Als spin, 

zo kan ik elke dag 10-tallen vrouwen doen flippen ;) 

20.  Met welk liedje zing je altijd luidop mee: 

Keelhauled van Alestorm en Casanova van Ultimate 

Kaos 

21. Lievelingsplekje: G-plekje 

22. Wie zou je graag nog eens ontmoeten: Corey 

Taylor (zanger van slipknot) 

23. Welke gestopte groep/zanger had je graag nog 

live gezien: Ronnie James Dio en Pantera 

24.  Met welke celebrity zou je wel een slippertje 

willen: Mila Kunis 

25.  Grappigste of stomste zelf gebruikte 

openingszin: Ik: “Aan mij horloge kan ik zien dat je 

geen ondergoed aan hebt”. Zij: “ik heb wel 

ondergoed aan. Ik: “Oeie, dan loopt men horloge 

een half uur voor”. 

26.  Seks of alcohol: Seks  

27.  Cremeren of begraven: Cremeren 

28.  Saus erop of ernaast: chocoladesaus op mijn lief, 

alle andere sausen naast mijn vlees. 

29.  Douche of bad: Bad 

30.  Facebook of twitter: Facebook 

31.  Stevige horror of melige chickflick: Stevige 

horror 

32.  Boek of E-reader: Boek 

33. Beschrijf BLT in 3 woorden: Beestig Leutige Tijd! 

 



12 
 

Lynse (Marie-Louise Paula) Knockaert – 

Quaestor 

 
1. Bijnaam: Tette 

2. Leeftijd: 21 

3. Burgelijke stand: Relatie!! 

4. Hobby’s: Feesten en sporten 

5. Favoriete eten: Pizza 

6. Wat weiger je te eten (uit principe of 

andere reden): Oesters, veel te glibberig 

7. Favoriete muziekgenre: Beetje vanalles 

8. Favoriete TV-serie: NCIS 

9. Favoriete vakantiebestemming: Alst maar warm en 

tof is 

10. Favoriete alcoholische drank: Malibu Cola 

11. Favoriete niet-alcoholische drank: Ice-Tea 

12. Meest gebruikte woord of zin: :p 

13. Grootste droom: Iets uitvinden waardoor ik nooit 

meer moet werken. 

14. Grootste Fobie: Hoogte!! 

15. Grootste fail: Heb zoveel fails, kan er geen 

grootste uitkiezen. 

16. Grootste hekel: Mensen die liegen! 

17. Wat zou je nooit willen meegemaakt hebben: 

Ongeval met de auto. 

18. Wat zou je aan god vragen moest dat kunnen: 

Friends for life. 

19. Als welk dier zou je willen reïncarneren: Goudvis 
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20.  Met welk liedje zing je altijd luidop mee: Met alle 

goede liedjes. 

21. Lievelingsplekje: de relax van mijn ouders :p 

22. Wie zou je graag nog eens ontmoeten: Rihanna 

23. Welke gestopte groep/zanger had je graag nog 

live gezien: Backstreet Boys 

24.  Met welke celebrity zou je wel een slippertje 

willen: Rihanna 

25.  Grappigste of stomste zelf gebruikte 

openingszin: Wilde gy me mij een toerreke doen? 

26.  Seks of alcohol: Seks 

27.  Cremeren of begraven: Cremeren 

28.  Saus erop of ernaast: Naast 

29.  Douche of bad: Douche 

30.  Facebook of twitter: Facebook 

31.  Stevige horror of melige chickflick: Melige 

chickflick 

32.  Boek of E-reader: geen één van de twee ;) 

33. Beschrijf BLT in 3 woorden: Tofste van’t land 

 

Arne Vanwonterghem – Studie-praeses 

 
1. Bijnaam: Donut 

2. Leeftijd: 19 jaar 

3. Burgelijke stand: Happy single  

4. Hobby’s: Uitgaan en koken 

5. Favoriete eten: Bouletten in 

tomatensaus 

6. Wat weiger je te eten (uit 
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principe of andere reden): Witloof en 

pistachenoten door allergie 

7. Favoriete muziekgenre: Pop en rock, jazz 

8. Favoriete TV-serie: Thuis 

9. Favoriete vakantiebestemming: Naar de zon 

10. Favoriete alcoholische drank: Blue Curaçao 

11. Favoriete niet-alcoholische drank: Coca-Cola 

12. Meest gebruikte woord of zin: DUHHHNNN 

13. Grootste droom: Reizen naar Australië 

14. Grootste Fobie: Nomofobie, angst om je GSM 

kwijt te zijn. 

15. Grootste fail: Vele  

16. Grootste hekel: Geen 

17. Wat zou je nooit willen meegemaakt hebben: Het 

leven is met ups-and-downs, je moet ze gewoon 

aanvaarden, achteraf kom je er steeds sterker 

uit. 

18. Wat zou je aan god vragen moest dat kunnen: Wat 

was er eerst, de kip of het ei? 

19. Als welk dier zou je willen reïncarneren: Pinguin 

20. Met welk liedje zing je altijd luidop mee: Feel The 

Love – Rudimental 

21. Lievelingsplekje: Opt WC, echt een klein kamertje 

waar ik tot rust kan komen en vaak ook het ideale 

plekje om te blokken. 

22. Wie zou je graag nog eens ontmoeten: Eva 

Daeleman 

23. Welke gestopte groep/zanger had je graag nog 

live gezien: Michael Jackson  
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24.  Met welke celebrity zou je wel een slippertje 

willen: Angelina Jolie 

25.  Grappigste of stomste zelf gebruikte 

openingszin: “Mooi weer hé vandaag” 

26.  Seks of alcohol: Seks 

27. Cremeren of begraven: Wuffrn vraag is me dat?? 

Cremeren dan. 

28.  Saus erop of ernaast: Ernaast 

29.  Douche of bad: Douche 

30.  Facebook of twitter: Facebook 

31.  Stevige horror of melige chickflick:Duh, Horror! 

32.  Boek of E-reader: Boek 

33. Beschrijf BLT in 3 woorden: Bier, Leute en 

Tetten!  

 

Naomi (Maya) Vandewalle – Sportpraeses 

 
1. Bijnaam: Kleinen 

2. Leeftijd: 20 

3. Burgelijke stand: Single 

4. Hobby’s: BodyCombat, Les Mills sporten 

en Muziek 

5. Favoriete eten: Chinees 

6. Wat weiger je te eten (uit principe of 

andere reden): Kiezigheden 

7. Favoriete muziekgenre: Rock/ Metal 

8. Favoriete TV-serie: Vampire Diaries 

9. Favoriete vakantiebestemming: Zee 
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10. Favoriete alcoholische drank: Telt ‘Kiddybull’ daar 

ook bij ;D? 

11. Favoriete niet-alcoholische drank: Fruitsap 

12. Meest gebruikte woord of zin: sowieso 

13. Grootste droom: BC-trainer worden 

14. Grootste Fobie: Spinnekes 

15. Grootste fail: (in het labo) Potje blauwe kleuring 

net niet voorzichtig genoeg op tafel gezet. Gevolg: 

alles eruit gespat en mijn short en haar waren 

blauw/ groen :/ 

16. Grootste hekel: Arrogante Bitchezzz 

17. Wat zou je nooit willen meegemaakt hebben: 

Oorlog 

18. Wat zou je aan god vragen moest dat kunnen: 

Dirty little secret. 

19. Als welk dier zou je willen reïncarneren:  Katje 

20. Met welk liedje zing je altijd luidop mee: The Kill – 

30 seconds to mars 

21. Lievelingsplekje: Gelijk waar ik me goe voel 

22. Wie zou je graag nog eens ontmoeten: Rachel 

Newsham 

23. Welke gestopte groep/zanger had je graag nog 

live gezien: AC/DC 

24.  Met welke celebrity zou je wel een slippertje 

willen: Ian Somerhalder 

25.  Grappigste of stomste zelf gebruikte 

openingszin: Geen commentaar 

26.  Seks of alcohol: Seks 

27.  Cremeren of begraven: Cremeren 



17 
 

28.  Saus erop of ernaast: Zonder ;) 

29.  Douche of bad: Blublubbadje 

30.  Facebook of twitter: Facebook 

31.  Stevige horror of melige chickflick: Melige 

chickflick 

32. Boek of E-reader: Boek 

33. Beschrijf BLT in 3 woorden: Bijzonder Leutig 

Topteam 

 

Jorieke (Marijke) Deschrevel – Cultuurpraeses 

 
1. Bijnaam: Skrevel 

2. Leeftijd: 19 jaar 

3. Burgelijke stand: Single 

4. Hobby’s: Zoekende 

5. Favoriete eten: WAP (Worst, 

appelmoes en patatjes) 

6. Wat weiger je te eten (uit 

principe of andere reden): Ei, 

ik haat ei! 

7. Favoriete muziekgenre: Van alles  

8. Favoriete TV-serie: How I Met Your Mother 

9. Favoriete vakantiebestemming: Peru 

10. Favoriete alcoholische drank: Safari 

11. Favoriete niet-alcoholische drank: Ice Tea 

12. Meest gebruikte woord of zin: “Voor mij is het al 

gelijk”. 

13. Grootste droom: Wereldreis maken 

14. Grootste Fobie: Vallen 
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15. Grootste fail: Mijn laatste grootste fail was tegen 

een glazen deur lopen, maar eigenlijk heb ik er 

teveel om op te noemen. 

16. Grootste hekel: Mensen die niet appreciëren wat 

ze hebben. 

17. Wat zou je nooit willen meegemaakt hebben: De 

ijstijd. 

18. Wat zou je aan god vragen moest dat kunnen: 

Wereldoverheersing ;p 

19. Als welk dier zou je willen reïncarneren: Vleermuis 

20.  Met welk liedje zing je altijd luidop mee: 

Bohemian Rhapsody van Queen <3. 

21. Lievelingsplekje: Mijn hangmat in de tuin. 

22. Wie zou je graag nog eens ontmoeten: Orlando 

Bloom 

23. Welke gestopte groep/zanger had je graag nog 

live gezien: Queen en Nirvana 

24.  Met welke celebrity zou je wel een slippertje 

willen: Orlando Bloom (sowieso) en Robert Downey 

Jr. en Ashton Kutcher en Chad Michael Murray en 

Leonardo Di Caprio maar toch vooral Orlando 

Bloom.   

25.  Grappigste of stomste zelf gebruikte 

openingszin: Heb je een blikopener? 

26.  Seks of alcohol: seks 

27.  Cremeren of begraven: Cremeren 

28.  Saus erop of ernaast: Ernaast 

29.  Douche of bad: Douche 

30.  Facebook of twitter: Facebook 
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31.  Stevige horror of melige chickflick: Valt te zien 

in welk humeur ik ben :p 

32.  Boek of E-reader: Boek 

33. Beschrijf BLT in 3 woorden: Studeren, leren en 

feesten!! 

 

Matthijs Luyssen – PR 
1.  Bijnaam: Niet van toepassing. 

2. Leeftijd: 19 

3. Burgelijke stand: Ik weet het soms zelf 

ook niet! 

4. Hobby’s: Ga naar vraag 5 

5. Favoriete eten: Stoofvlees met frietjes 

6. Wat weiger je te eten (uit principe of 

andere reden): Préparé 

7. Favoriete muziekgenre: Alternatieve rock 

8. Favoriete TV-serie: The Valleys 

9. Favoriete vakantiebestemming: Furnes & Londen 

10. Favoriete alcoholische drank: Kriek 

11. Favoriete niet-alcoholische drank: Coca Cola Light 

Lemon 

12. Meest gebruikte woord of zin: “Euh…” 

13. Grootste droom: Paus Matthëus, Koning Matthijs, 

als er maar macht is! 

14. Grootste Fobie: Controle van ’t lief  

15. Grootste fail: Ooit eens de afwas gedaan en tot op 

de dag van vandaag het nog altijd aan men been 

hebben… 

16. Grootste hekel: Laatkomers en ajuinen 
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17. Wat zou je nooit willen meegemaakt hebben: 

Insuline te hoeven bijspuiten. 

18. Wat zou je aan god vragen moest dat kunnen: Een 

toverfee met 3 wensen 

19. Als welk dier zou je willen reïncarneren: Eekhoorn 

20.  Met welk liedje zing je altijd luidop mee: Black 

Betty van Ram Jam 

21. Lievelingsplekje: Overal waar ik niet hoef te 

werken. 

22. Wie zou je graag nog eens ontmoeten: Brigitte 

Kaandorp 

23. Welke gestopte groep/zanger had je graag nog 

live gezien: The Police 

24.  Met welke celebrity zou je wel een slippertje 

willen: Ik kies altijd het rechte pad. 

25.  Grappigste of stomste zelf gebruikte 

openingszin: “De naam is thijs, Matthijs.” 

26.  Seks of alcohol: Afhankelijk van plaats (= 

27.  Cremeren of begraven: Begraven 

28.  Saus erop of ernaast: Saus erop 

29.  Douche of bad: Douche 

30.  Facebook of twitter: Facebook 

31.  Stevige horror of melige chickflick: Horror 

32.  Boek of E-reader: Boek, ik kan zelf ook al lezen 

33. Beschrijf BLT in 3 woorden: (1)Biomedische (2) 

Laboratorium (3) Technologie 
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Marie Deruytere – Feestpraeses 
1. Bijnaam: Mariëtte 

2. Leeftijd: 19 (02/04/94) 

3. Burgelijke stand: Samenwonend met 

mamaatje en papaatje 

4. Hobby’s: Jeugdbeweging, fuiven, … 

5. Favoriete eten: Spaghetti, pizza, … 

6. Wat weiger je te eten (uit principe of andere 

reden): Niets, ik eet alles wat ik tegen kom. 

7. Favoriete muziekgenre: Pop 

8. Favoriete TV-serie: FC De Kampioenen 

9. Favoriete vakantiebestemming: Tenerife 

10. Favoriete alcoholische drank: Alles krijg ik binnen 

(: 

11. Favoriete niet-alcoholische drank: Geef me maar 

een koude Coca-Cola 

12. Meest gebruikte woord of zin: Eni (namelijk 

Iepers dialect) 

13. Grootste droom: Op reis naar New York  

14. Grootste Fobie: Verdrinken 

15. Grootste fail: Wakker worden in eigen braaksel. 

16. Grootste hekel: Liegen 

17. Wat zou je nooit willen meegemaakt hebben: Zo 

zat zijn dat ik niet meer kon lopen. 

18. Wat zou je aan god vragen moest dat kunnen: 

Jonge mensen niet vroeg laten sterven. 

19. Als welk dier zou je willen reïncarneren: Tijger   

20. Met welk liedje zing je altijd luidop mee: Alles wat 

ik hoor ;) 
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21. Lievelingsplekje: Bed 

22. Wie zou je graag nog eens ontmoeten: Rihanna 

23. Welke gestopte groep/zanger had je graag nog 

live gezien: Niemand, als ze stoppen zijn de niet 

goed hé ;) 

24.  Met welke celebrity zou je wel een slippertje 

willen: Niemand, ik houd niet van slippertjes  

25.  Grappigste of stomste zelf gebruikte 

openingszin: Hey, mag ik je nummer? 

26.  Seks of alcohol: Seks 

27.  Cremeren of begraven:  Begraven 

28. Saus erop of ernaast: Ernaast 

29.  Douche of bad: Douche 

30.  Facebook of twitter: Facebook 

31. Stevige horror of melige chickflick: Heb je nog 

andere keuzes?  

32. Boek of E-reader: Boek 

33. Beschrijf BLT in 3 woorden: Beire, Leutig, Tof. 

 

 

Stephanie Letellier – Feestpraeses 

 
1. Bijnaam: Lulletje (1e jaar BIT), 

Leteldingske (voor BIT), Favo BIT’er 

2. Leeftijd: 23 

3. Burgelijke stand: In een relatie 

4. Hobby’s: Magic the gathering, World of 

warcraft, festivals bezoeken, reizen,… 

5. Favoriete eten: Pizza 
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6. Wat weiger je te eten (uit principe of andere 

reden): Vis 

7. Favoriete muziekgenre: Punkrock 

8. Favoriete TV-serie: House MD 

9. Favoriete vakantiebestemming: Portugal  

10. Favoriete alcoholische drank: Rode vodka 

11. Favoriete niet-alcoholische drank: Cola 

12. Meest gebruikte woord of zin: ??  

13. Grootste droom: wereldreis maken 

14. Grootste Fobie: spinnen 

15. Grootste fail: in een toren kruipen en niet met de 

glijbaan naar beneden durven. 

16. Grootste hekel: onderbroken worden als ik spreek. 

17. Wat zou je nooit willen meegemaakt hebben:  

a. Uit de geschiedenis: de pest 

b. Uit real-life: de dood van een vriend 

18. Wat zou je aan god vragen moest dat kunnen: Ik 

zou hem vragen om al mijn dromen waar te maken. 

19. Als welk dier zou je willen reïncarneren: 

Katachtige (tijger, leeuw, gewone huiskat,…)  

20. Met welk liedje zing je altijd luidop mee: Sad 

man’s tongue (Volbeat) voor zover ik het tempo 

kan volgen (niet dus) 

21. Lievelingsplekje: onder een boom in het gras 

22. Wie zou je graag nog eens ontmoeten: moeilijke 

keuze, vooral mensen uit de muziekwereld  

Michael poulsen (Volbeat), Billy Joe Armstrong 

(Green Day), Matthew Bellamy (Muse), Marcus 

Füreder (Parov Stelar) 
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23. Welke gestopte groep/zanger had je graag nog 

live gezien: Ronnie James Dio 

24.  Met welke celebrity zou je wel een slippertje 

willen: Jon Snow (Kit Harington) 

25.  Grappigste of stomste zelf gebruikte 

openingszin: Nooit echt een openingszin nodig 

gehad. 

26.  Seks of alcohol: Seks 

27.  Cremeren of begraven: nog geen keuze gemaakt: 

Cremeren  vuur  Hel 

Begraven  door beesten opgegeten worden 

28.  Saus erop of ernaast: Ernaast 

29.  Douche of bad: Bad 

30.  Facebook of twitter: Facebook  

31.  Stevige horror of melige chickflick: Melige 

chickflick off course!   

32. Boek of E-reader: Ik lees niet graag, dus geen van 

beide. 

33. Beschrijf BLT in 3 woorden: Levendig, Jong, 

Vriendenkring 

 

Elias (Jens Hubert) Despeghel – erelid/oprichter 
 

1. Bijnaam: Speghel/Artoitje 

2. Leeftijd: 20 jaar (30 december 

1992)  

3. Burgelijke stand: Single 

4. Hobby’s: Wielrennen, minivoetbal 

en tennis 
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5. Favoriete eten: Zalmlasagne met een 

goedgekruide saus. 

6. Wat weiger je te eten (uit principe of andere 

reden): Worst met appelmoes en patatten. 

7. Favoriete muziekgenre: Stu Bru muziek 

8. Favoriete TV-serie: The Walking Dead 

9. Favoriete vakantiebestemming: Italië 

10. Favoriete alcoholische drank: STELLA/ Gin Tonic 

11. Favoriete niet-alcoholische drank: Coca Cola (enkel 

de echte!!!) 

12. Meest gebruikte woord of zin: “Tis nie omdat er 

ne keeper in de goal staat, daj nie kunt scoren!” 

13. Grootste droom: F16 besturen 

14. Grootste Fobie: Honden 

15. Grootste fail: Tegen een doelpaal schoppen uit 

frustratie en mijn teen breken. 

16. Grootste hekel: Mensen die geen mening hebben 

of niet rechtuit zijn. 

17. Wat zou je nooit willen meegemaakt hebben: 

Alleen staan voor alles. 

18. Wat zou je aan god vragen moest dat kunnen: een 

skoon vrouwke en een gelukkig leven. 

19. Als welk dier zou je willen reïncarneren: als een 

vogel (kunnen schijten op de kop van de mensen 

dat ik niet af kan) 

20.  Met welk liedje zing je altijd luidop mee: Come 

Alive van Netsky. 

21. Lievelingsplekje: maakt niet uit, zolang het maar 

zicht op zee is. 
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22. Wie zou je graag nog eens ontmoeten: Jean-Pierre 

Monséré. 

23. Welke gestopte groep/zanger had je graag nog 

live gezien: Joy Division 

24.  Met welke celebrity zou je wel een slippertje 

willen: Hot Marijke :P 

25.  Grappigste of stomste zelf gebruikte 

openingszin: Zin in seks en pizza? Wanneer ze 

zegt neen, dan vragen: Oei, lust je geen pizza? 

26.  Seks of alcohol: seks 

27.  Cremeren of begraven: Cremeren 

28.  Saus erop of ernaast: Ernaast 

29.  Douche of bad: Bad 

30.  Facebook of twitter: Twitter 

31.  Stevige horror of melige chickflick: Stevige 

horror 

32.  Boek of E-reader: Boek 

33. Beschrijf BLT in 3 woorden: Beestig, Leutig, Tof! 
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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.  
Dit zijn er alvast enkelen uit het afgelopen academiejaar die 
ons als praesidium zijn bijgebleven. 
 
Frederik tijdens webprogrammeren: “Meneer, exit, voor 
wat staat dat? 
 
Lynse (Quaestor): “Agar, da ruikt toch lik naar soep.” 
 
Teffany: “Ei, we hebben de 1e mei een dag vrij, wat is er 
dan wel te doen?” 
 
Ik zal wel een maatkolfje nemen, zei Indra, en ze trok de 
ganse lade glaswerk naar beneden. 
 
Bloed moet vloeien, zei Creusje, en hij stak dwars door de 
ader van Mevrouw Van Oostveld. 
 
Het potje immersie-olie opvullen met lijm is geen practical 
joke, 1BLT! 
 
Dat “Den blok” iedereen simpel maakt, bewijzen de 
volgende facebookposts: 
 



28 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
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! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 
 

Voor thuis, op de trein of stiekem op 

de achterste rij in de klas. 
 
Spelletjestijd beste BLT’ers!!! 
Opgaven in het eerste BLT’ertje ooit: Sudoku, woordzoeker 
en educatieve kleurprent 
 
Sudoku: 
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Woordzoeker: 
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Educatieve kleurprent: 
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