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KORTE 
GESCHIEDENIS

Oprichting

De  VEK  (Vlaamse  Economische  Kring)  werd  in  1923  opgericht  door  Alfons  Tirez. 
Hierdoor werd de VEK een van de eerste Vlaamse faculteitskringen aan onze universiteit. 
Sindsdien   groeide   onze   kring   uit   tot   één   van   de   grootste      en   meest    
toonaangevende studentenkringen van Gent.

De  doelstellingen  van  de  oprichters  van  de  VEK  waren  voornamelijk  de  vervlaamsing 
van de unief en het ijveren voor een aparte faculteit (aangezien economie toen nog een 
tak was van de rechtenfaculteit).

De VEK is tegenwoordig één van de grootste studentenkringen aan de UGent.Daaren-
boven is de VEK de actiefste kring binnen het Gentse studentenleven. Het ernstige werk 
zoals bedrijfspresentaties, boekenverkopen, een jobbeurs... worden niet geschuwd, maar 
de nadruk ligt toch vooral op het studentikoze, het ludieke.  Fuiven,  cantussen,  galabal,  
reizen,  optredens,  sport:  Stuk  voor  stuk  aciviteiten waarin de VEK een stevige reputatie 
te verdedigen heeft. 

Kleuren

De  VEK  gebruikt  als  officiële  kleuren  groen  en  wit.  Deze  kleurencombinatie vind je 
ook terug op de studentenlinten van de gedoopten.

Praesidium

Dit  is  het  orgaan  dat  zorgt  voor  het  bestuur  van  de    studentenvereniging.  Zij  zijn  
als  het  ware  de  vertegenwoordigers  voor  de  belangen  van  de  studenten  binnen hun 
faculteit.
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ABC VAN HET  
PRAESIDIUM

  oeken regelt jouw studieboeken aan de 
scherpste prijzen. Ze organiseren boekenverko-
pen en zorgen voor een goed gevulde stock!

 ultuur organiseert al onze ‘cultuurgerealateer-
de’ activiteiten zoals de kroegentochten, het 
bierbowlen, de quiz... Alsook alle reizen!

 nternationaal verzorgt activiteiten voor inko-
mende en uitgaande erasmus-studenten aan 
onze faculteit.

  nderwijs helpt en ondersteunt alle studenten 
op onze campus tijdens hun studietraject via 
allerlei handige events!

 enningen staan in voor de financiën van onze 
vereniging en zorgen ervoor dat de VEK financi-
eel gezond blijft.

  ecruitment helpt je bij het vinden van je 
droomjob! Samen organiseren ze de VEK Career 
Day, de Competence Night, bedrijfspresentaties 
en zoveel meer op je op weg te helpen richting 
arbeidsmarkt.

 ice-praeses de rechterhand van de Praeses. Zij 
staat de Praeses bij in woord en daad.

  edrijfsrelaties zorgt voor partnerships die de 
werking van de VEK bevorderen.

 eest zorgt ervoor dat de yucca iedere woens-
dag uit zijn voegen barst met de gekende  
events. Ook staan zij in voor grotere  
happenings zoals het Openingsvent en het 
Galabal.

  arketing beheert alles van social media, maar 
ontwerpt ook alles van maandboekjes tot 
VEK-Merchandise

 raeses is het hoofd en gezicht van de vereni-
ging. Hij zorgt voor het reilen en zeilen van de 
VEK.

 ublic Relations beheert de externe relaties van 
de VEK. Onder zijn waakzaam oog blijft VEK een 
sterk merk! 

 port staat dit jaar voor je klaar met vele 
diverse sportactiviteiten, met als hoogtepunt 
Student Street Soccer.

 ucca’s verzorgen het stamcafé en zorgen voor 
de waanzinnigste promoties!

B
B

M

F 

I

O
P

P

V

R
P

Y

S

C



HET
PRAESIDIUM



PRAESES

EWOUD COOLS

Bijnaam: Ewald, Djannieboy 
Richting: Master Handelsingenieur: Data Analytics
Aantal jaren praesidium: 4
Afkomstig van: Zonnebeke

Beste drankje om de avond te overleven: Bavik Super Pils uiteraard
Waarom heb je je laten dopen?: Logische keuze na Eerste Bach 
Weekend
Gekste moment tijdens VEK-carrière: TGV missen op prospectie 
skireis
Wie is je stiekeme crush: Joren Huysmans
Heb je ooit in een zwembad gepist: Onder andere
Wat is dé gouden tip voor de studententijd: Heb je een kater, drink 
een rode strongbow om er door te komen!.
Slechtste openingszin: *WEST-VLAAMS GEBRABBEL*
Dilemma: Mexico op troela of achtsprong met pils?: Achtsprong.
Hoe snel kan je een adje doen: Daag me uit.
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VICE-PRAESES

MARGOT VAN DE PUTTE

Bijnaam: MVC/P/V 
Richting: 3e bach Handelswetenschappen 
Aantal jaren praesidium: 2
Afkomstig van: Affligem

Beste drankje om de avond te overleven: Ik wil adios terug!
Waarom heb je je laten dopen?: Om volgend jaar praeses te worden 
lol.
Gekste moment tijdens VEK-carrière: Boitsessies op citytrip naar 
Bologna #cry 
Wie is je stiekeme crush: Vilain, jammer dat hij op het andere veld 
speelt... 
Heb je ooit in een zwembad gepist: Ofcourse
Wat is dé gouden tip voor de studententijd: Kot dichtbij de Yucca <3 
Slechtste openingszin: Pizza eten en neuken? Of lust je geen pizza? 
Dilemma: Mexico op troela of achtsprong met pils?: Sowieso  
troelaaaa
Hoe snel kan je een adje doen: Geef me een dag, dat moet wel lukken
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PENNINGMEESTER

LAURENS DE SMET

Bijnaam: Lau 
Richting: 3e bach Handelsingenieur 
Aantal jaren praesidium: 2
Afkomstig van: Heusden

Beste drankje om de avond te overleven: Vodka Fristi
Waarom heb je je laten dopen?: Ik wou leren zuppen. Ik kan het nog 
altijd niet.
Gekste moment tijdens VEK-carrière: Student Street Soccer zelf 
organiseren.
Wie is je stiekeme crush: Coigné zijn cringe lach.
Heb je ooit in een zwembad gepist: Wanneer niet?
Wat is dé gouden tip voor de studententijd: Kom nu naar de Yucca!
Slechtste openingszin: Kijk eens in mijn ogen, wat zie je?
Dilemma: Mexico op troela of achtsprong met pils?: Achtsprong
Hoe snel kan je een adje doen: 3.69 seconden



PENNINGMEESTER

JOREN HUYSMANS

Bijnaam: Husslemans 
Richting: 3e bach Zuidoosten 
Aantal jaren praesidium: 2
Afkomstig van: Dendermonde

Beste drankje om de avond te overleven: Water (gezond)
Waarom heb je je laten dopen?: Men ouders wouden dak men eerste 
communie kon doen.
Gekste moment tijdens VEK-carrière: SSS2020
Wie is je stiekeme crush: Mz
Heb je ooit in een zwembad gepist: Neh
Wat is dé gouden tip voor de studententijd: Afstuderen vant  
middelbaar. 
Slechtste openingszin: ‘lelijk wijf ga weg’, heeft legit nog nooit  
gewerkt. 
Dilemma: Mexico op troela of achtsprong met pils?: 8sprong me 
mexico 
Hoe snel kan je een adje doen: 12km/h
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PUBLIC RELATIONS

JULIEN MEEUWENS

Bijnaam: The J 
Richting: 3e bach Handelswetenschappen 
Aantal jaren praesidium: 2
Afkomstig van: Leuven

Beste drankje om de avond te overleven: Cara
Waarom heb je je laten dopen?: Jezus in het Muinkpark heeft me 
overtuigd. 
Gekste moment tijdens VEK-carrière: Student Street Soccer 13e editie
Wie is je stiekeme crush: Larissa
Heb je ooit in een zwembad gepist: Ja en dan kleurde het water rood.
Wat is dé gouden tip voor de studententijd: Het zaad van ne maat 
kan geen kwaad.
Slechtste openingszin: Miauw.
Dilemma: Mexico op troela of achtsprong met pils?: Achtsprong but 
with lauwe carapils.
Hoe snel kan je een adje doen: 2.5s



CULTUUR

ANOUK DECALUWE

Bijnaam: Noukie, NoukNouk, Anok 
Richting:  3e bach Toegepaste Economische Wetenschappen
Aantal jaren praesidium: 1,0001378
Afkomstig van: Kortrijk

Beste drankje om de avond te overleven: Wittekerke rosé afgewisseld 
met blue thrill shots.
Waarom heb je je laten dopen?: Ik wilde meer botten breken. 
Gekste moment tijdens VEK-carrière: Iedere keer toen ik thuis kwam 
met gebroken botten en een mooi verhaal.
Wie is je stiekeme crush: Joris Van Der Jeugt, dienen wiskundigen
Heb je ooit in een zwembad gepist: Hoogstwaarschijnlijk.
Wat is dé gouden tip voor de studententijd: Hoe dichter je bij de 
Yucca op kot zit, hoe minder ver je naar huis moet kruipen.
Slechtste openingszin: Ijsblokje doorgeven?
Dilemma: Mexico op troela of achtsprong met pils?: Altijd troela
Hoe snel kan je een adje doen: Hangt er vanaf hoe zat ik ben
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CULTUUR

BO IVENS

Bijnaam: Bootje, Boke 
Richting:  Nader te bepalen
Aantal jaren praesidium: 1
Afkomstig van: Wieze

Beste drankje om de avond te overleven: TROELA!!!
Waarom heb je je laten dopen?: Ik moest van mijn mama en papa, 
anders was het post-natale abortus.
Gekste moment tijdens VEK-carrière: Troela-après-ski op de VEK 
skireis. 
Wie is je stiekeme crush: Coigné
Heb je ooit in een zwembad gepist: Ik ben daar te schattig voor.
Wat is dé gouden tip voor de studententijd: Genoeg wijnen.
Slechtste openingszin: Titanic.
Dilemma: Mexico op troela of achtsprong met pils?: Sowieso troela
Hoe snel kan je een adje doen: Test het eens uit



BOEKEN

SHAHRAD JANDARNIAN

Bijnaam: Shaggy 
Richting: 2e bach Handelswetenschappen
Aantal jaren praesidium: 1
Afkomstig van: Roeselare 8800

Beste drankje om de avond te overleven: Pisang
Waarom heb je je laten dopen?: Bintrekn
Gekste moment tijdens VEK-carrière: Sinterklaas in de aula.
Wie is je stiekeme crush: Emanuel van Acco
Heb je ooit in een zwembad gepist: Nee enkel spetterpoep.
Wat is dé gouden tip voor de studententijd: Drunk
Slechtste openingszin: Ik ben een slak, maar ben mijn huisje verloren. 
Mag ik bij jou komen slapen?
Dilemma: Mexico op troela of achtsprong met pils?: Achtsprong 
Hoe snel kan je een adje doen: 2.5 werkdagen

PAGINA 14



PAGINA 15

BOEKEN

MARISKA VAN DE SOMPELE

Bijnaam: Matroeshka 
Richting: 2e bach Handelsingenieur
Aantal jaren praesidium: 1
Afkomstig van: Keerbergen City

Beste drankje om de avond te overleven: Ik overleef geen avonden.
Waarom heb je je laten dopen?: Jongens muilen. 
Gekste moment tijdens VEK-carrière: Nachtelijk wandelingetje op 
sokken.
Wie is je stiekeme crush: Angèle Van Bedlaeken <3
Heb je ooit in een zwembad gepist: Nie dak nog weet.
Wat is dé gouden tip voor de studententijd: Schoenen goed  
vastbinden zodat je ze niet kwijtgeraakt.
Slechtste openingszin: Hallo ik ben Mariska, heb je mijn schoenen 
gezien.
Dilemma: Mexico op troela of achtsprong met pils?: TROELAAAA 
Hoe snel kan je een adje doen: 28 seconden langer dan 1  
aardomwenteling



INTERNATIONAAL

MARGAUX CORENS

Bijnaam: Corens, Barko 
Richting: 3e bach Handelsingenieur
Aantal jaren praesidium: 2
Afkomstig van: Hamme city

Beste drankje om de avond te overleven: Bier
Waarom heb je je laten dopen?: Enkel voor Tom Denilf
Wie is je stiekeme crush: Mini Wannes
Heb je ooit in een zwembad gepist: Mini Corens waarschijnlijk wel.
Wat is dé gouden tip voor de studententijd: Drank.
Slechtste openingszin: Gaan we naar buiten of ga je me binnendoen?
Dilemma: Mexico op troela of achtsprong met pils?: Mexico op 
troela.
Hoe snel kan je een adje doen: Te traag, net zolang Joren in bed  
volhoudt
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MARKETING

LEON MORALIS

Bijnaam: De Bruine Ridder of Lele 
Richting: 3e bach Handelsingenieur
Aantal jaren praesidium: 1
Afkomstig van: DE HAAN!

Beste drankje om de avond te overleven: Troela sowieso
Waarom heb je je laten dopen?: Omdat studentenverenigingen uit de 
VS mega lit leken en om Margot te fixen
Gekste moment tijdens VEK-carrière: Laxeermiddel slikken en een 
pamper dragen.
Wie is je stiekeme crush: Margot, but I’m in the friendzone
Heb je ooit in een zwembad gepist: Ja, ik heb een plasfetisj
Wat is dé gouden tip voor de studententijd: Niet te snel van gaatjes 
wisselen.
Slechtste openingszin: Ey, hedde gij al uw dosis proteïnen gehad 
vandaag OFNIE?
Dilemma: Mexico op troela of achtsprong met pils?: Mexico op troela
Hoe snel kan je een adje doen: 3.5 seconden



MARKETING

MATTHIEU VILAIN

Bijnaam: Vilain 
Richting: 4e bach Economische Wetenschappen 
Aantal jaren praesidium: 1
Afkomstig van: De Panne

Beste drankje om de avond te overleven: Troela of pils, afhankelijk 
van het weekbudget.
Waarom heb je je laten dopen?: Natuurinstinct, omdat ik homow ben.
Gekste moment tijdens VEK-carrière: Alle cantussen
Wie is je stiekeme crush: je pa en zijn bankkaart
Heb je ooit in een zwembad gepist: Deze vraag is nog gayer dan mijn 
geaardheid.
Wat is dé gouden tip voor de studententijd: tactish barfen tijdens 
uitgaan, a lifesaver.
Slechtste openingszin: hey, broek af, grts.
Dilemma: Mexico op troela of achtsprong met pils?: Mexico met 
TROELA by far
Hoe snel kan je een adje doen: 5.6 seconden fzo
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MARKETING

ELIAS D’HAEZE

Bijnaam: Yucca onthaal 
Richting: 2e bach Handelswetenschappen
Aantal jaren praesidium: 1
Afkomstig van: Oudenaarde

Beste drankje om de avond te overleven: Bavik Super Pils
Waarom heb je je laten dopen?: Om te feesten, nieuwe mensen leren 
kennen en een geweldige studententijd te hebben. 
Gekste moment tijdens VEK-carrière: Ochtendcantus.
Wie is je stiekeme crush: Matroeshka
Heb je ooit in een zwembad gepist: Ik zeg geen neen.
Wat is dé gouden tip voor de studententijd: Je baard scheren (en je 
ballen en je nollebaard).
Slechtste openingszin: Als jouw linkerbeen kerstmis is, en jouw rech-
terbeen nieuwjaar. Mag ik jouw dan bezoeken tussen de feestdagen?
Dilemma: Mexico op troela of achtsprong met pils?: Mexico  
natuurlijk!
Hoe snel kan je een adje doen: 4.5 seconden



ONDERWIJS

CHARLOTTE DE RIJCKER

Bijnaam: Char 
Richting: 3e bach Handelswetenschappen
Aantal jaren praesidium: 1
Afkomstig van: Oostende, de meest verse mossel van zee

Beste drankje om de avond te overleven: Troela
Waarom heb je je laten dopen?: Blad, steen, schaar verloren.
Gekste moment tijdens VEK-carrière: Skireis zonder skiën.
Wie is je stiekeme crush: LELE MORI
Heb je ooit in een zwembad gepist: nee, mijn mossel lekt niet.
Wat is dé gouden tip voor de studententijd: Leer Cleo Benijns kennen.
Slechtste openingszin: Mooie schoenen, neuken?
Dilemma: Mexico op troela of achtsprong met pils?: Mexico op troela 
Hoe snel kan je een adje doen: Sneller dan Jules Di Tullio en het licht
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YUCCA

ALOIS DERIE

Bijnaam: Rooie, Djozzel 
Richting:  3e bach/master Handelswetenschappen
Aantal jaren praesidium: 1
Afkomstig van: 9000 Gent

Beste drankje om de avond te overleven: Pils
Waarom heb je je laten dopen?: Ik ben rost.
Gekste moment tijdens VEK-carrière: De nacht, 5-6u ‘s ochtends, 
afsluiten in de jacuzzi van the place.
Wie is je stiekeme crush: Jules Di Tullio <3
Heb je ooit in een zwembad gepist: Ja en het werd oranje.
Wat is dé gouden tip voor de studententijd: Heel veel genieten!! Rost!!
Slechtste openingszin: Ge weet wat ze zeggen eh, hoe roester het dak, 
hoe natter de kelder.
Dilemma: Mexico op troela of achtsprong met pils?: Mexico met troela
Hoe snel kan je een adje doen: 1.5-2 seconden



YUCCA

GAUTHIER HOUPLINE

Bijnaam: Gucci 
Richting:  3e bach Handelswetenschappen
Aantal jaren praesidium: 1
Afkomstig van: Moen, waar is da?

Beste drankje om de avond te overleven: Bavik Super Pils sws
Waarom heb je je laten dopen?: Ik kreeg een cadeautje van Anouk ;) 
Gekste moment tijdens VEK-carrière: 1e bach weekend.
Wie is je stiekeme crush: Anouk <3
Heb je ooit in een zwembad gepist: ja
Wat is dé gouden tip voor de studententijd: Voor cheap pilsen, 1 
adres: YUCCA
Slechtste openingszin: Ik ken Jules Di Tullio.
Dilemma: Mexico op troela of achtsprong met pils?: Mexico op 
troela.
Hoe snel kan je een adje doen: Sneller dan Laurens, trager dan Fredje 
en mooier dan de twee samen.
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YUCCA

FREDERIC FIANYO

Bijnaam: Fredje 
Richting: 3e bach Handelswetenschappen 
Aantal jaren praesidium: 1
Afkomstig van: MarginAalst

Beste drankje om de avond te overleven: Troela
Waarom heb je je laten dopen?: Diversiteitsquota binnen de VEK 
optrekken.
Gekste moment tijdens VEK-carrière: Student Street Soccer 2020
Wie is je stiekeme crush: Pagina 18
Heb je ooit in een zwembad gepist: That’s racist, denk je dat ik kan 
zwemmen ofzo?
Wat is dé gouden tip voor de studententijd: Hoe meer je in de Yucca 
zit, hoe beter.
Slechtste openingszin: Ik ken een kerel die Jules Di Tullio kent.
Dilemma: Mexico op troela of achtsprong met pils?: Hoezo is dat een 
dilemma?
Hoe snel kan je een adje doen: test me



YUCCA

JULES DI TULLIO

Bijnaam: Waal 
Richting:  2e/3e bach Toegepaste Economische Wetenschappen
Aantal jaren praesidium: 1
Afkomstig van: Moeskroen (dat is in Wallonië)

Beste drankje om de avond te overleven: Baco’s
Waarom heb je je laten dopen?: 10 euro all-in.
Gekste moment tijdens VEK-carrière: Ricard preutanque!!! 
Wie is je stiekeme crush: Djozzel <3 Rost !!!
Heb je ooit in een zwembad gepist: De vlaeminck betaalt mijn  
piscine.
Wat is dé gouden tip voor de studententijd: weoweoweo  
binnentrekkennnn huuuuy
Slechtste openingszin: Ik ben die kerel Jules Di Tullio.
Dilemma: Mexico op troela of achtsprong met pils?: Mexico for life
Hoe snel kan je een adje doen: Sneller dan het licht 299.337 kilometer 
per seconde (eigenlijk 1.313sec)
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BEDRIJFSRELATIES

CHLOE BIJNENS

Bijnaam: Cleo Benijns 
Richting: 2e/3e bach Toegepaste Economische Wetenschappen
Aantal jaren praesidium: 1
Afkomstig van: Genk city place to be

Beste drankje om de avond te overleven: Waater van de tap
Waarom heb je je laten dopen?: Ik kwam uit het verre Limbuurg en 
wou vriendjees maaken.
Gekste moment tijdens VEK-carrière: Eerste Qantus, behalve een 
verstuikte pink en bluts op mijn hoofd weet ik niets meeer.
Wie is je stiekeme crush: Joren, future husbaand
Heb je ooit in een zwembad gepist: Nee ik heb thuis een wc.
Wat is dé gouden tip voor de studententijd: Halfdronken is zoonde 
van je geeld.
Slechtste openingszin: Ik zou je een knipooog willen toestuuren maar 
het zou zoonde zijn om maar met 1 oog naaar je te kijken.
Dilemma: Mexico op troela of achtsprong met pils?: Troelalalalaaaa
Hoe snel kan je een adje doen: Niet zo heeel snel, op z’n Liiimburgs



SPORT

GUST BOSSUYT

Bijnaam: Kleinen aka Aldi Mooiboy 
Richting: 2e bach Handelsingenieur
Aantal jaren praesidium: 1
Afkomstig van: Wortehem

Beste drankje om de avond te overleven: Wico van den Aldi
Waarom heb je je laten dopen?: Ik wou graag Fredje in het licht zien.
Gekste moment tijdens VEK-carrière: Ochtendcantus!
Wie is je stiekeme crush: Esther exposito
Heb je ooit in een zwembad gepist: Joak, ik pissn olle dagn
Wat is dé gouden tip voor de studententijd: Lasagne van den Aldi, 
0.71 cent per stuk.
Slechtste openingszin: Ben mijn maagdelijkheid kwijt mag ik de 
jouwe hebben?
Dilemma: Mexico op troela of achtsprong met pils?: Heb je al  
gehoord van de achtsprong
Hoe snel kan je een adje doen: 3.49 sec
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SPORT

MATTHIS DEWYN

Bijnaam: Langen 
Richting:  2e bach Handelswetenschappen
Aantal jaren praesidium: 1
Afkomstig van: Zalm

Beste drankje om de avond te overleven: Vodka Fristi
Waarom heb je je laten dopen?: Voor andere vissen te leren kennen.
Gekste moment tijdens VEK-carrière: Op mijn bek gegaan met bier-
kan tijdens een cantus.
Wie is je stiekeme crush: Hannah Montana
Heb je ooit in een zwembad gepist: Kwas gaan vissen en kon me nie 
inhouden. 
Wat is dé gouden tip voor de studententijd: Verse mossels van  
Oostende. 
Slechtste openingszin: Ik heb morgen een kater dus nu zoek ik nog 
een poes.
Dilemma: Mexico op troela of achtsprong met pils?: Mexico op 
troela.
Hoe snel kan je een adje doen: 3.5sec



RECRUITMENT

TIM DENOLF

Bijnaam: Tomtje Denilf 
Richting: 3e bach/Master Handelswetenschappen
Aantal jaren praesidium: 2
Afkomstig van: Oedelem City

Beste drankje om de avond te overleven: Rodenbach
Waarom heb je je laten dopen?: Om me vintje Coigné te leren kennen.
Gekste moment tijdens VEK-carrière: Tijdens VEK Presents het  
Kramersplein bekijken en echt trots zijn op wat je met je yuccateam 
hebt verwezenlijkt!
Wie is je stiekeme crush: Ik heb genoeg aan Coigné, lekker poeptje.
Heb je ooit in een zwembad gepist: Cleo Benijns.
Wat is dé gouden tip voor de studententijd: Ronnies kletsen. 
Slechtste openingszin: m’n hoofd
Dilemma: Mexico op troela of achtsprong met pils?: Achtsprong pils 
easy
Hoe snel kan je een adje doen: 1.3 seconden 
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RECRUITMENT

THIBAUT COIGNE

Bijnaam: Coigné, Coño, Cotgeneu 
Richting: 3e bach/master Toegepaste Economische Wetenschappen
Aantal jaren praesidium: 2
Afkomstig van: ASSE CITY WERELDSTAD

Waarom heb je je laten dopen?: Lekker poeptje. 
Gekste moment tijdens VEK-carrière: Pfft kga er over nadenken en 
doorsturen een van de volgende dagen. 
Wie is je stiekeme crush: Tim Denolf maar dat is meer openbaar dan 
stiekem.
Heb je ooit in een zwembad gepist: Jong geleerd is oud gedaan.
Wat is dé gouden tip voor de studententijd: Veel in de Yucca zitten, 
lekkere poeptjes spotten.
Slechtste openingszin: Zijde gij de dochter van Hilde? VAN HILDE? 
DIKKE POEP? Of hebde gij vuuur voor mij? Maar die laatste is voor de 
echte fans.
Dilemma: Mexico op troela of achtsprong met pils?: Mexico op troela 
Hoe snel kan je een adje doen: 50 seconden fzo 



RECRUITMENT

AN BOUCKAERT

Bijnaam: Boektaart 
Richting: Master Data Analytics
Aantal jaren praesidium: 2
Afkomstig van: Gits city

Beste drankje om de avond te overleven: Sangria broere.
Waarom heb je je laten dopen?: Voor de temmer van 2018-2019.
Gekste moment tijdens VEK-carrière: Galabal cancellen.
Wie is je stiekeme crush: Alle temmers.
Heb je ooit in een zwembad gepist: A girl never tells.
Wat is dé gouden tip voor de studententijd: Tetje tonen.
Slechtste openingszin: Toon ke je tettn.
Dilemma: Mexico op troela of achtsprong met pils?: Mexico op troela 
& bsp
Hoe snel kan je een adje doen: 4 seconden
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FEEST

NICOLAS MULLIEZ

Bijnaam: DJ Rhino DJ 
Richting: 3e bach Toegepaste Economische Wetenschappen
Aantal jaren praesidium: 1
Afkomstig van: Roeselare

Beste drankje om de avond te overleven: Wodka Fristi
Waarom heb je je laten dopen?: Kben e deejay.
Gekste moment tijdens VEK-carrière: ploatjes draain, meisjes naaien. 
Dikke akka, veel grip.
Wie is je stiekeme crush: Knorrekens. 
Heb je ooit in een zwembad gepist: In een ver of niet zo ver verleden
Wat is dé gouden tip voor de studententijd: Warme DJ voor het sla-
pen gaan, doet wonderen.
Slechtste openingszin: Kben e deejay en keb e dikke BMW. 
Dilemma: Mexico op troela of achtsprong met pils?: Meksiko op  
wodka fristi
Hoe snel kan je een adje doen: 3.4 seconden want kben een diejaj.

DJ IS A WAY OF LIFE, DJ NEVER DIES



DE
TEMMERS



TEMMERS

QEUNTIN DE BEURME

JOREN VERCAMMEN

WARD STEENLAND

Qeuntin is de oudste en meest wijze van alle temmers.
Laat zijn ouderdom je niet uit je lood slaan, met zijn 
jarenlange VEK-ervaring weet hij wel wat te doen met 
aspirant-schachten...

Van alle temmers heeft Ward het meest symphatiek 
voorkomen en slaat hij zeer graag een praatje, maar  
opgelet,  ondanks zijn symathiek voorkomen kan hij 
ook de meest wilde schachten temmen...

Joren is een echte baas die alles in huis heeft om scha-
chten op het rechte pad te zetten. Laat je niet verleiden 
door zijn looks, anders zou je het aan stok kunnen 
krijgen met de andere temmers... 
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1E BACH WEEKEND
/onder voorbehoud/

De studententijd is de tijd van je leven en de VEK staat paraat om jou op weg te 
helpen deze periode nog onvergetelijker te maken. Naar jaarlijkse traditie trekken 
we ook dit jaar er een weekend op uit met de eerste bachelorstudenten. Het is de 

perfecte gelegenheid om in contact te komen met heel wat nieuwe mensen, elkaar 
beter te leren kennen en ondertussen kennis te maken met de VEK.  

Dit jaar vindt dit fantastische weekend plaats in Nieuwpoort  van vrijdag 25 sep-
tember tot zondag 27 september. In deze onzekere tijden hebben wij er alles aan 
gedaan om dit weekend op een veilige manier te laten verlopen. De veiligheids-

maatregelen zullen dan ook nauw worden opgevolgd. Maar geen zorgen, natuurlijk 
wordt plezier zeker en vast gegarandeerd! Bereid je dus maar voor op 3 dagen 

gevuld met spannende activiteiten, het maken van nieuwe vrienden en zeker niet 
te vergeten; af en toe een frisse pils. Dit alles voor maar (€65) all-in!  

Voor inschrijvingen of meer informatie kan je steeds een kijkje nemen op ons  
facebook-evenement of een mailtje sturen naar cultuur@vek.be. 





COMING SOON

23/09: Back to Yucca 
25/09-27/09: Eerste Bach Weekend 

30/09: Openingsevent VEK 
06/10: Company Meet & Greet 1 

07/10: Sushi & Saké

VEK, VEK RECRUITMENT, VEK SPORT, 
YUCCA, STUDENT STREET SOCCER

Vek_Ghent

SOCIAL MEDIA


