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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 april werd 
ridder-student Elias Despeghel door Vorstin-
opleidingscoördinator mevrouw Demeyere (AVE!) op heilige 
queeste gestuurd. Zijn doel: Vind 10 dappere krijgers om 
samen met jou een studentenvereniging op te starten voor 
alle krijger-studenten die BLT vertegenwoordigen.  
Al vlug vond hij enkele vrouwelijke ridders die graag aan deze 
zoektocht wilden mee 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! 
 
Een citaat van Kenny Billiet (Scriptor 2013-2014) 



 
 

Vragen zijn er 

om gesteld te 

worden 
 
Zijn er onduidelijkheden 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.be 

- 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. Enkel 
oppassen van Delfien want zij zou durven bijten als ze 
honger heeft. 



 
 

 
 
 



 
 

Activiteitenkale

nder 
 
Eindelijk!!! De langverwachte activiteitenkalender staat op 
punt en mag nu aan het wereldwijde publiek worden 
voorgesteld. De festivals zijn achter de rug en nu is het terug 
tijd om deel te nemen aan onze activiteiten. Specifieke data 
voor activiteiten vanaf oktober zijn er nog niet maar deze 
worden zo snel mogelijk gedeeld. 
 

Activiteitenkalender Amiscientia: 1e semester 2014-2015 

19 september 
2014 

Kennismakingsactiviteit Enkel voor 
studenten BLT 

29 september-3 
oktober 2014 

Gotcha week Enkel voor 
studenten BLT 

Oktober  2014 Minivoetbalnamiddag Voor iedereen 
November  2014 Foute Party Voor iedereen.  
December 2014 Quiz Voor iedereen 
12 december 
2014 

Kerstloop Voor iedereen 

 
Voor iedere activiteit wordt afzonderlijk nog een affiche 
gemaakt met alle nodige informatie die te bewonderen zullen 
zijn binnen de  gangen van Howest. Uitkijken is de boodschap 
dus! 
 Indien er vragen zijn omtrent de activiteiten mag je ze altijd 
stellen via de reeds vermelde wegen. 
 
 



 
 

Het praesidium 

of was het 

fraesidium? 
 
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 kort 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 ;) 

 

Praeses 
1. Naam: Delfien Depoortere 
2. Bijnaam: Slunse 
3. Leeftijd: 21 
4. Woonplaats: Ardooie 
5. Op kot? Kmag nie  
6. Hobby’s: veel te veel  
7. Lievelingsgerecht: frietjes 
8. Favoriet huisdier: chinchilla 
9. Wat weiger je te eten (uit 

principe of andere reden): hond 
10. Favoriete muziekgenre: van alles 
11. Favoriete TV-serie: code 37 
12. Wat is je lievelingskleur: rood 
13. Favoriete alcoholische drank: 



 
 

vodka redbull 
14. Favoriete niet-alcoholische drank: cola 
15. Ben je een ochtend- of avondmens? Avond mens 
16. Favoriete quote: kgaat nooit meer doen tot de volgende 

keer 
17. Als je de loterij zou winnen, wat zou je dan als eerste 

doen? Huis kopen 
18. Grootste fobie: ganzen 
19. Favoriet boek: aspe 
20. Zijn er mensen in je leven waar jij jouw leven voor zou 

geven, waarom? Men sgatteke  
21. Grootste fail: te enthousiast van de trap willen springen 

en tegen deurlijst bokken 
22. Grootste hekel: mensen die voorsteken  
23. Favoriet kledingmerk: al gelijk 
24. Welke schoenmaat heb je? 41 
25. Lievelingsplekje: me bedje  
26. Fuif of discotheek? discotheek 
27. Links of rechts? links 
28. Knuffel of een kus? kus 
29. Lachen of dromen? lachen 
30. Serieus of grappig? grappig 
31. Sex of alcohol? beide 
32. Bespeel je een instrument? klarinet 
33. Beschrijf BLT in 3 woorden: super de max 

 

Vice-Praeses 
1. Naam: Christiaens Céline 
2. Bijnaam: Slunse, Cécil 
3. Leeftijd: 23 jaar 
4. Woonplaats: Rollegem 
5. Op kot? Neen 



 
 

6. Hobby’s: minivoetbal en CHIRO 
7. Lievelingsgerecht: biefstuk met frietjes 
8. Favoriet huisdier: Hond 
9. Wat weiger je te eten (uit principe of andere reden): Ik 

eet alles 
10. Favoriete muziekgenre: Vanalles 
11. Favoriete TV-serie: Grey’s Anatomy 
12. Wat is je lievelingskleur: Rood 
13. Favoriete alcoholische drank: Jenever 
14. Favoriete niet-alcoholische drank: minute maid 

multivitamine 
15. Ben je een ochtend- of avondmens? Ochtendmens 
16. Favoriete quote: You’re never fully dressed without a 

smile 
17. Als je de loterij zou winnen, wat zou je dan als eerste 

doen? Op reis gaan met familie en vrienden 
18. Grootste fobie: Muizen en ratten 
19. Favoriet boek: Ik lees niet graag 
20. Zijn er mensen in je leven waar jij jouw leven voor zou 

geven, waarom? Mijn familie en vrienden, omdat ze heel 
belangrijk zijn voor mij 

21. Grootste fail: Ik wilde tonen aan mijn medeleiding in de 
chiro dat ik ook kon staan op een skateboard. Toen ik op 
het skateboard ging gaan, reed het skateboard weg en 
viel ik heel hard op de grond. 

22. Grootste hekel: Mensen die liegen en bedriegen 
23. Favoriet kledingmerk: Heb geen favoriet kledingmerk, ik 

koop de dingen die ik mooi vind 
24. Welke schoenmaat heb je? 38 -39 
25. Lievelingsplekje: Thuis 
26. Fuif of discotheek? Fuif 
27. Links of rechts? Rechts 
28. Knuffel of een kus? Knuffel 



 
 

29. Lachen of dromen? LACHEN 
30. Serieus of grappig? Grappig 
31. Sex of alcohol? Alcohol 
32. Bespeel je een instrument? Ik heb nog dwarsfluit 

gespeeld 
33. Beschrijf BLT in 3 woorden: Berecoole Levendige 

Toptalenten 

 

Scriptor 
1. Naam: Arne Vanwonterghem 
2. Bijnaam: Donut 
3. Leeftijd: 19 ( de 20 gluurt om de 

hoek) 
4. Woonplaats: Koksijde 
5. Op kot? Jep  
6. Hobby’s: Party-animal spelen en 

koken 
7. Lievelingsgerecht: Bouletten in 

tomatensaus 
8. Favoriet huisdier: My fat garfield 

(niet rost maar even lui en dik) 
9. Wat weiger je te eten (uit principe of andere reden): 

Pistachenoten 
10. Favoriete muziekgenre: Pop 
11. Favoriete TV-serie: Thuis 
12. Wat is je lievelingskleur: Geel 
13. Favoriete alcoholische drank: Campari-Tonic ( pintje gaat 

er ook wel vlot in) 
14. Favoriete niet-alcoholische drank: Coca-Cola (only the 

real stuff) 
15. Ben je een ochtend- of avondmens? Ochtendmens 
16. Favoriete quote: Dju, kwist dak iets vergeten was 



 
 

17. Als je de loterij zou winnen, wat zou je dan als eerste 
doen? Wereldreis maken 

18. Grootste fobie: Arachnofobie, spiders go away 
19. Favoriet boek: Geen idee, alleszins dat van microbiologie 

niet :D 
20. Zijn er mensen in je leven waar jij jouw leven voor zou 

geven, waarom? Jojo, you know why  
21. Grootste fail: Een crème maken in galenica, gevolg dat 

alles in je gezicht vliegt 
22. Grootste hekel: Zij die het meegemaakt hebben, zullen 

het geweten hebben 
23. Favoriet kledingmerk: Jack and Jones, Marco Polo 
24. Welke schoenmaat heb je? 42 
25. Lievelingsplekje: WC, echt een klein kamertje waar ik tot 

rust kunnen komen en vaak ook het ideale plekje om te 
blokken. 

26. Fuif of discotheek? Fuif 
27. Links of rechts? Rechts 
28. Knuffel of een kus? Knuffel 
29. Lachen of dromen? Lachen 
30. Serieus of grappig? Grappig 
31. Sex of alcohol? Beide 
32. Bespeel je een instrument? Nee, de trompet ligt al lang in 

de kast 
33. Beschrijf BLT in 3 woorden: Bier, Leuke activiteiten en 

Toffe bende 

 



 
 

 Quaestor 
1. Naam: Matthijs Luyssen 
2. Bijnaam: / 
3. Leeftijd: 20 jaar 
4. Woonplaats: Veurne 
5. Op kot? Ja 
6. Hobby’s: / 
7. Lievelingsgerecht: Lasagne 
8. Favoriet huisdier: Poesbeest 
9. Wat weiger je te eten (uit 

principe of andere reden): 
Americaaain, tis precies weer uitgespogen  

10. Favoriete muziekgenre: ik luister naar alles, zelf naar men 
lief (: 

11. Favoriete TV-serie: Down voor Dummies 
12. Wat is je lievelingskleur: blauw 
13. Favoriete alcoholische drank: Kriek & Somersby 
14. Favoriete niet-alcoholische drank: Ice Tea & Coca Cola 

Light Lemon 
15. Ben je een ochtend- of avondmens? 24/24u bereikbaar 
16. Favoriete quote: Alles wat ik zeg is belangrijk! 
17. Als je de loterij zou winnen, wat zou je dan als eerste 

doen? Het geld afhalen! 
18. Grootste fobie:  Américain  
19. Favoriet boek: Ik heet Anne, zei ze,  Anne Frank. 
20. Zijn er mensen in je leven waar jij jouw leven voor zou 

geven, waarom? Het is te zien aan wat ze sterven, en wie 
het is.. 

21. Grootste fail: Ga naar vraag 22 
22. Grootste hekel: Het is beter dat ik sommige mensen spaar  
23. Favoriet kledingmerk: Maakt niet uit 
24. Welke schoenmaat heb je? 43 



 
 

25. Lievelingsplekje: Als ik geld krijg bij men mams , anders 
men liefje ! 

26. Fuif of discotheek? Fuif 
27. Links of rechts? Links 
28. Knuffel of een kus? Ik kan 2 dingen tegelijk! 
29. Lachen of dromen? Lachen 
30. Serieus of grappig? Grappig 
31. Sex of alcohol? Ik heb een liefje die me beschermd tegen 

al het kwaad! 
32. Bespeel je een instrument? Triangel (: 
33. Beschrijf BLT in 3 woorden: Leren , leren, en wat is het 

derde ook alweer? 

 

Cultuurpraeses 
1. Naam: Stephanie Vandenbroucke 
2. Bijnaam: Steph 
3. Leeftijd: 18 jaar  
4. Woonplaats: Diksmuide  
5. Op kot? Yeeeesss 
6. Hobby’s: heb ik geen tijd voor 
7. Lievelingsgerecht:  scampi’s ! in 

saus!  
8. Favoriet huisdier: hond en kat  
9. Wat weiger je te eten (uit principe of andere reden): 

koteletjes , omdat ik daar letterlijk van walg ! 
10. Favoriete muziekgenre: popmuziek 
11. Favoriete TV-serie: familie  
12. Wat is je lievelingskleur: rood 
13. Favoriete alcoholische drank: baileys 
14. Favoriete niet-alcoholische drank: chocomelk   
15. Ben je een ochtend- of avondmens? avondmens 
16. Favoriete quote: Als mijn lief luistert ben ik al blij!  



 
 

17. Als je de loterij zou winnen, wat zou je dan als eerste 
doen? Met mijn lotje naar de krantenwinkel gaan. 

18. Grootste fobie: spinnen 
19. Favoriet boek: Cursussen, als ik die dan begrijp toch  
20. Zijn er mensen in je leven waar jij jouw leven voor zou 

geven, waarom? Ja, enkel in mijn dromen dan 
21. Grootste fail: Ik denk dat ik deze vraag over laat :/  
22. Grootste hekel: dikke nekken  
23. Favoriet kledingmerk: Merk of geen merk , als het maar 

mooi is ! 
24. Welke schoenmaat heb je? 36 
25. Lievelingsplekje: Bij mijn liefje  
26. Fuif of discotheek? fuif 
27. Links of rechts? rechts 
28. Knuffel of een kus? knuffel 
29. Lachen of dromen? lachen 
30. Serieus of grappig? Het is te zien op welk moment. 
31. Sex of alcohol? Knoflookpoeder beschermt je tegen alles 
32. Bespeel je een instrument? Nee 
33. Beschrijf BLT in 3 woorden: Biomedische laboratorium 

technologie  

 

 PR 
1. Naam: Evelien Robijn 
2. Bijnaam: Hollander 
3. Leeftijd: 20 
4. Woonplaats: Blankenberge 
5. Op kot? Nee 
6. Hobby’s: zwemmen, weggaan 
7. Lievelingsgerecht: pasta 
8. Favoriet huisdier: kat 



 
 

9. Wat weiger je te eten (uit principe of andere reden): sushi 
10. Favoriete muziekgenre: vanalles 
11. Favoriete TV-serie: The Vampire Diaries 
12. Wat is je lievelingskleur: groen 
13. Favoriete alcoholische drank: tequila 
14. Favoriete niet-alcoholische drank: fanta 
15. Ben je een ochtend- of avondmens? avondmens 
16. Favoriete quote: It is what it is 
17. Als je de loterij zou winnen, wat zou je dan als eerste 

doen? Op vakantie gaan 
18. Grootste fobie: spinnen 
19. Favoriet boek: heb ik niet 
20. Zijn er mensen in je leven waar jij jouw leven voor zou 

geven, waarom? Mijn familie, ze betekenen alles voor mij 
21. Grootste fail: Ik laat deze vraag over 
22. Grootste hekel: mensen die liegen 
23. Favoriet kledingmerk: geen 
24. Welke schoenmaat heb je? 40 
25. Lievelingsplekje: bij vrienden 
26. Fuif of discotheek? discotheek 
27. Links of rechts? links 
28. Knuffel of een kus? knuffel 
29. Lachen of dromen? lachen 
30. Serieus of grappig? grappig 
31. Sex of alcohol? alcohol 
32. Bespeel je een instrument? nee 
33. Beschrijf BLT in 3 woorden: Plezier, vrienden, gezellig 

 



 
 

Feestpraeses 
1. Naam: Marie 
2. Bijnaam: Mariëtte 
3. Leeftijd: 20  
4. Woonplaats: Ieper  
5. Op kot? Jaaaa  
6. Hobby’s: Klj, SJJ, ga drinken met 

vrienden, …  
7. Lievelingsgerecht: pizza 
8. Favoriet huisdier: mijn huiskat  
9. Wat weiger je te eten (uit principe of 

andere reden): GLUTEN 
10. Favoriete muziekgenre: de radio  
11. Favoriete TV-serie: thuis 
12. Wat is je lievelingskleur: roze  
13. Favoriete alcoholische drank: blue thrill, sangria, witte 

wijn, cocktails  
14. Favoriete niet-alcoholische drank: Coca-Cola  
15. Ben je een ochtend- of avondmens? Alle twee  
16. Favoriete quote:  (elke week verandert dit )  
17. Als je de loterij zou winnen, wat zou je dan als eerste 

doen? Al mijn maatjes trakteren met groot feest 
18. Grootste fobie: ken dat niet  
19. Favoriet boek: boeken van Helen Vreeswijck  
20. Zijn er mensen in je leven waar jij jouw leven voor zou 

geven, waarom? Mijn beste vrienden, die juist hetzelfde 
voor mij zouden doen  en mijn allerliefste schatteke  

21. Grootste fail: overgeven in het midden van de fuifzaal op 
ouderjaarsavond  

22. Grootste hekel: liegebeesten  
23. Favoriet kledingmerk: Ralph Lauren  
24. Welke schoenmaat heb je? 39 
25. Lievelingsplekje: in mijn schatjes bed  



 
 

26. Fuif of discotheek? Fuif  
27. Links of rechts? Linkshandige sukkelaar 
28. Knuffel of een kus? Alles  
29. Lachen of dromen? Lachen  
30. Serieus of grappig? Grappig  
31. Sex of alcohol? SEX SEX  
32. Bespeel je een instrument?  Niet meer  
33. Beschrijf BLT in 3 woorden: altijd grote leute  

 

Feestpraeses 
1. Naam: Birgit 
2. Bijnaam: Rosse 
3. Leeftijd: 19 
4. Woonplaats: Brugge 
5. Op kot? Lekker 

thuis… 
6. Hobby’s: 

Synchroonzwemmen, 
muziek 

7. Lievelingsgerecht: échte Portugese Francesinha 
8. Favoriet huisdier: Goudvis 
9. Wat weiger je te eten (uit principe of andere reden): 

melk, kaas en alles van die soort… 
10. Favoriete muziekgenre: type ‘de Afrekening’ (Stu Bru) 
11. Favoriete TV-serie: ik kijk amper tv 
12. Wat is je lievelingskleur: Bordeaux 
13. Favoriete alcoholische drank: Zolang er ethanol in zit… 
14. Favoriete niet-alcoholische drank: Spuitwater 
15. Ben je een ochtend- of avondmens? Avondmens 
16. Favoriete quote: ‘Si mais bon disons que après voilà quoi.’ 

(Norman) 



 
 

17. Als je de loterij zou winnen, wat zou je dan als eerste 
doen? Reisje boeken 

18. Grootste fobie: Spinnen 
19. Favoriet boek: VDM-agenda 
20. Zijn er mensen in je leven waar jij jouw leven voor zou 

geven, waarom? Later mijn kinderen misschien… 
21. Grootste fail: In zatte toestand een belly flop willen doen 

op een reuze strandbal… Maar die was al weggerold toen 
ik goed en wel in de lucht was.. resultaat: belly flop op de 
grond! 

22. Grootste hekel: Zatte mensen als ik niet zat ben, en 
omgekeerd (+ dt-fouten) 

23. Favoriet kledingmerk: Vero Moda 
24. Welke schoenmaat heb je? 39 
25. Lievelingsplekje: het zwembad 
26. Fuif of discotheek? Geen van beide; liever kroegentocht  
27. Links of rechts? Links 
28. Knuffel of een kus? Knuffel 
29. Lachen of dromen? Lachen 
30. Serieus of grappig? Grappig 
31. Sex of alcohol? Alcohol 
32. Bespeel je een instrument? Harp 
33. Beschrijf BLT in 3 woorden: Biomedische Laboratorium 

Technologie ;) 

 

Erelid/oprichter 
1. Naam: Elias Despeghel 
2. Bijnaam: Speghel / Artois 
3. Leeftijd: 21 jaar 
4. Woonplaats: Roeseloare 
5. Op kot? Nee 



 
 

6. Hobby’s: voetbal, wielrennen, stella's drinken,... 
7. Lievelingsgerecht: zalmlasagne met spinazie 
8. Favoriet huisdier: vooral geen hond!! 
9. Wat weiger je te eten: hersenen 
10. Favoriete muziekgenre: van alles 
11. Favoriete TV-serie: the walking dead / dexter 
12. Wat is je lievelingskleur: geel en blauw 
13. Favoriete alcoholische drank: STELLA :D en gin tonic 
14. Favoriete niet-alcoholische drank: enkel echte coca cola 
15. Ben je een ochtend- of avondmens? Avond 
16. Favoriete quote: tis tzelfde mo dan hjeeel anders 
17. Als je de loterij zou winnen, wat zou je dan als eerste 

doen? Een dikke vette zware en goeie party geven 
18. Grootste fobie: honden 
19. Favoriet boek: Harry Potter 
20. Zijn er mensen in je leven waar jij jouw leven voor zou 

geven, waarom? Mijn çoisje omdat ze de beste is ;) 
21. Grootste fail: veel te veel om op te noemen (die verhalen 

worden wel eens opgerakeld als je me beter leert 
kennen) 

22. Grootste hekel: onterechte kritiek 
23. Favoriet kledingmerk: maakt niet uit 
24. Welke schoenmaat heb je? 42 
25. Lievelingsplekje: naast mijn çoisje ;) 
26. Fuif of discotheek? Discotheek 
27. Links of rechts? Averechts 
28. Knuffel of een kus? Knuffel 
29. Lachen of dromen? Lachen 
30. Serieus of grappig? Grappig 
31. Sex of alcohol? Seks, aan alcohol heb je niet zo veel genot 

erna ;) 
32. Bespeel je een instrument? Fluit 
33. Beschrijf BLT in 3 woorden: Beste Lectoren Team ;) 



 
 

D.U.P.L.O. (The 

Best Off) 
  
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. 
 
 
Lynse (Ex-Quaestor): “Agar, da ruikt toch lik naar soep.” 
 
Delfien (Praeses): “Mevrouw, het aanlengen, moet dat 
met water of met H2O?” 
 
“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 (Ex-Scriptor)” 
 
Delfien (Praeses): “Jorieke, euthanasie, wat is de wet daarbij 
weer?” 
Jorieke (cultuur): “Ewel, bij euthanasie moet de apotheker 
een stof toedienen aan de dokter.” 



 
 

 
Matthijs (Quastor): “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, tuurlijk, die hadden een date met hun 
rechterhand!” 
 
Vraag tijdens de interne audit: “Wat wordt er in deze richting 
gedaan met studenten die niet gemotiveerd zijn om deze 
richting aan te vatten?” 
Kenny (Ex-Scriptor) tegen Elias (oprichter): “Deze zenden we 
door naar ’t KHBO!” 
 
 
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! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Voor thuis, op 

de trein of 

stiekem op de 

achterste rij in 

de klas. 
Aandacht: Nieuw dit jaar is dat er prijzen kunnen gewonnen 
worden met onze puzzels.  
 
Woordzoeker: In onderstaande kolom staan verschillende 
woorden die in de puzzel voorkomen maar opgelet er staat 
één niet vermeld in de puzzel. 
 

Amiscientia Labo Chemie Maatkolf 

BLT Laboratorium Fysica BIT 

Brugge Microbiologie Droogoven Praesidium 

Demeyere Centrifuge Petriplaat FBT 

Howest  Autoclaaf Erlenmeyer MLT 

 
SMS: Woordzoeker SPATIE het woord (dat niet in de puzzel in 
voorkomt het) SPATIE naam naar 0494/14.42.43 en win een 
mooie prijs. 
 
 



 
 

 

 
 
 
Zweedse puzzel: Vul de Zweedse puzzel in en vorm zo het 
onbekende woord samen. 



 
 

 
SMS: Zweedsepuzzel SPATIE het onbekende woord SPATIE 
naam naar 0494/14.42.43 en win een mooie prijs. 
 
 

 1 2 3 4 5 

Antw:      

 



 
 

 
 
 



 
 

 


