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WOORDJE VAN
DE PRAESES

Beste VEKker,
Toch vijf weken hebben we het kunnen volhouden. Toch vijf weken hebben we elke avond
kunnen genieten van een Bavik Super Pils in onze favoriete studentengkroeg, terwijl een
Yucca ons toeschreeuwt dat we met te veel aan een tafel zitten. Toch vijf weken heeft
Gust Bossuyt zijn dik sportlint kunnen gebruiken om eerstejaars te mismeesteren. Toch
vijf weken hebben we dagelijks tot wel twee events voorzien voor VEKkers, eerstejaars,
FEB-studenten en andere randies (die ons eigenlijk weining tot niets boeien).
Events standaard uitverkocht op minder dan één dag, wachtlijst voor Eeste Bach Weekendvan +20 personen, wekelijks +30 lopers op de VEK Loopclub, ongeziene interesse in
de schachtenwerving, volledig vernieuwde boekenverkoop, online recruitment-events die
fantastisch uitgewerkt zijn, vele investeringen in de site, .... De VEK groeide en bloeide, ook
in een moeilijke COVID-periode, maar het praesidium en de comités haalden het maximale
uit hunzelf en uit de vereniging. Een voorbeeld en pionier voor het Gentse studentenleven
en ver daarbuiten.
Week 5. VEK Underground, ‘t Kuipke, licht en geluid reeds volledig opgebouwd, hectoliters
sterke dranken en bier besteld, huisgemaakte cocktails, perfect coronaproof concept,
allemaal uitverkocht op minder dan een dag. Het plaatje was er en wij waren een klaar
voor. Wat later komt de persconferentie, Horeca moet sluiten, en dit heeft ook gevolgen
voor ons. Event in ‘t Kuipke andermaal gecanceled.
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Nu echter, zijn we weer waar we waren in maart vorig academiejaar: in ons kot, lessen
inhalen op snelheid 1.25, beginnen lopen onder het waanidee dat je je beter zal voelen,
‘s avonds een of ander dom spel spelen dat een ripoff is van Weervolven,... Een lockdown
klopt blijvend op de deur.
Onder het motto “Never waste a good crisis” zal de VEK niet in lockdown gaan. Het
Praesidium en comités zullen zich blijven inzetten voor de VEKkers en FEB-studenten. Aan
de hand van online lezingen, beurzen, workshops, gamenights, loopclubs… zullen we de
studenten proberen wat licht te scheppen in deze bizarre periode. We zullen van deze crisis
gebruik maken om onafgewerkte projecten te finaliseren, zodat de VEK er na deze sanitaire
crisis opnieuw staat als grootste vereniging van Gent, met hét beste café van Gent.
Bon courage allemaal, hou je gezond en succes komende periode
Ewoud
Praeses VEK
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CULTUUR AAN HET
WOORD
Hallo iedereen!
Jullie hebben ons ongetwijfeld al eens zien passeren, aangezien cultuur niet heeft
stilgestaan de afgelopen weken. Durf nog eens zeggen dat cultuur geen functie is!
We begonnen met ons openingsevent op instagram, daar gaven we maar liefst 150 gratis
consumpties weg in de Yucca! Geen bonnen kunnen bemachtigen? Hopelijk hebben onze
mooie foto’s je dan een beetje kunnen troosten ;)
De volgende dag was het al tijd voor het tweede cultuurevenement, namelijk de eerste
bach vlottentocht. Met een drankje en hapje in de hand genoten we van de laatste
zomerzon en leerden we elkaar beter kennen. De sfeer zat er goed in en het plezier werd
daarna nog verdergezet in de Yucca. TROELLAAAAAA
De week erna hadden we speciaal voor onze commilitones een evenement klaarstaan.
Een uitgebreide brunch waar we precies iets te veel mimosa’s hadden voorzien… he Tim?
Gelukkig konden onze verse pannenkoeken, fruitsla en koffiekoeken ook bekoren! Volgend
semester een commi-lunch?
Diezelfde week nog trokken we met onze eerstejaars naar Nieuwpoort voor ons
coronaproof eerste bachelor weekend. Geen cantus zoals gewoonlijk, maar voor sfeer en
gezelligheid een 10/10! Overdag gingen we raften op zee, voor de een al een grotere
uitdaging dan voor de andere, zelfs de zeezieken vonden dit een meer dan geslaagde
activiteit. De avond verderzetten met een lekkere pizza en een potje bowling om te
eindigen in ons prachtig huisje om daar de vriendschappen nog wat te versterken. Wat een
weekend!
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Dan kwam er een primeur voor cultuur: een professionele winetasting in de feeërieke sfeer
van de crypte van de Sint-Pietersabdij! 9 wijntjes werden daar gedegusteerd met telkens
een interessante uitleg (ly mama). De avond werd afgesloten met een lekker hapjesbord
en een laatste glas wijn (wat voor sommigen net een glaasje te veel was). Voor herhaling
vatbaar?
We hadden nog vanalles gepland maar toen kwam Alexander met de nieuwe lockdown (die
we geen lockdown mogen noemen). Dit gooit uiteraard roet in onze planning waardoor we
momenteel een onzekere paar weken tegemoet gaan… maar de VEK zou de VEK niet zijn
als we ook in deze periode niet voor maximum entertainment zullen zorgen
#boekenverkopen. Neenee mopje, cultuur staat voor jullie klaar! Hou onze facebookpagina
maar goed in de gaten ;)
VEEELEE CORONAPROOF KUSJES VANOP 1,5M AFSTAND,
NOUKNOUK & BO’KE MET CHOCO
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THROWBACK
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THROWBACK
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DIE SCHACHT
FIEN VERBELEN
Een studentenleven opbouwen vol feestjes en zatte avonden gaat heel erg moeilijk voor
een eerstejaarsstudent in tijden van corona… We hebben al heel wat events, feestjes en
zatte toestanden moeten missen, maar gelukkig kunnen we goed terecht bij de VEK.
Ik ben een eerstejaarsstudent handelswetenschappen, in Gent uiteraard. Voor het
studentenleven begon was ik er rotsvast van overtuigd dat ik mijzelf nooit bij een
studentenvereniging ging aansluiten. Als goede studente wou ik voorbereid zijn op de
nieuwe manier van lesgeven dus dacht dat de cursus boekhouden dé ideale manier ging
zijn van al wat te wennen aan het nieuwe leven. Dat was de beste beslissing die ik kon maken. Ik heb er in de aula mijn nieuwe, supergoeie vriendinnen leren kennen waarmee ik tal
van keren in de Yucca zat. We hebben genoten van alle gekke promoties die te verkrijgen
waren in de Yucca, en ik heb de meest geweldige mensen leren kennen. Tot op vandaag
wordt er nog altijd gepraat over die keer dat er gratis mojito’s waren, en dat ik om 18uur al
helemaal canard in mijn badkamer lag… Dag 1 en we hadden al gekke momenten om over
te vertellen en te onthouden.
Niet alleen in de Yucca heb ik mij al rotgeamuseerd; ook op eerste bachelor weekend heb
ik me echt geamuseerd. Nooit gedacht dat een weekend, helemaal coronaproof, zo wijs kon
worden. Het raften op de zee was echt het toppunt, ik vergeet nooit de moment dat ons
vlot helemaal omsloeg en iedereen in de zee lag te dobberen. Ook heb ik op dat weekend
de meest coole drankspelletjes leren kennen, en de meest wijze mensen ook! Vanaf dan
wist ik het 200% zeker: ik wil echt wel deel worden van deze geweldige
studentenvereniging.
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SKIREIS
Alvast een eerste lichtpuntje aan het einde van deze donkere
tunnel: DE VEK SKIREIS!
Dit jaar trekken we met z’n allen in de lesvrije week richting
Cherre Chevalier, ook wel het Oostenrijk van de Alpen genoemd.
Denk aan authentieke bergdorpjes met klokkentorens en rustieke
restaurants. Met zijn 250 kilometer aan pistes is het een paradijs
voor iedere sneeuwliefhebber.
“Huh maar wat met corona??” Horen we jullie al denken. Wel,
in samenwerking met Ski-line kunnen we jullie een reis zonder
zorgen aanbieden! Er is namelijk een corona cashback garantie
voorzien in elke reis. Wat houdt dit in? Bij negatief reisadvies krijg
je binnen de 14 dagen je volledige geldsom terug. Ook kan je een
extra verzekering nemen waarbij je met of zonder geldige reden
je reis zorgeloos kan annuleren! Kijk zeker eens op ons Facebook
evenement en op de Ski-line site voor meer info, dan ben je
meteen overtuigd.
En wat met de après-ski? Uiteraard moet je niet denken dat we
daar met 300 man op elkaar gaan staan springen, maar voorlopig
mag de après-ski zittend doorgaan en is er plaats voor iedereen
die wil! JAJA GENOEG GRATIS DRANK WOEHOE. Als er cruciale
veranderingen zouden komen dan houden we jullie uiteraard op
de hoogte. Als je nog met vragen zou zitten, mag je ons of Ski-line
zeker contacteren!
Schrijf jullie snel in want de inschrijvingen lopen stillaan vol!
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SPELLETJES
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Ken jij iedereen van het praesidium? Of alvast hun echte namen?
Zoek ze allemaal in deze woordenzoeker!

ALOIS // AN // ANOUK // BO // CHARLOTTE // CHLOE // ELIAS // EWOUD //FREDERIC //
GAUTHIER // GUST // JOREN // JULES // JULIEN // LAURENS // LEON // MARGAUX //
MARGOT // MARISKA // MATTHIEU // MATTHIS // NICOLAS // SHAHRAD // THIBAUT //
TIM
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OH NEE! Gust is zijn samenvattingen kwijt, help jij hem
“zijn” samenvattingen terug te vinden?
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LIDKAART
Met de FEB-lidkaart profiteer je van tal van kortingen
bij verschillende handelszaken in de directe omgeving
maar ook daarbuiten!
Benieuwd naar enkele zaken waar je goedkoper
frietjes kan eten, printen of de allerlekkerste lunch met
korting kan krijgen? Scan dan zeker de QR-code op de
achterkan van je lidkaart! Daar kan je een handig
overzicht vinden van alle deelnemende handelszaken
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COMITE-PRAATJES
Vandaag gaan we mixen! Geen skeve plaatjes zoals bij DJ RHINO DJ - DJ IS WAY OF LIFE, DJ
NEVER DIES -, maar wel cocktails!

Helaas is de Yucca nu al een tijdje gesloten en is onze honger naar echte, stevige,
VEK-cocktails de pan aan het uitswingen. We hebben al eens geprobeerd een fles fruitsap
te smijten tegen vodka en nog een andere fles sterke drank waarvan we de naam niet
meer weten, maar het resutaat was niet zo fantastisch (lees: het was ranzig). Onze
zoektocht naar deftige recepten ging naarstig verder. Wat later kwamen we op een gewel-dig idee! Op een zekere dag waren we paar traantjes aan het laten door de annulatie
van VEK Underground, maar toen kwam het, en het kwam snel! Wat als we nu de cocktails,
die op Underground gingen geserveerd worden, thuis maken? Al vlug schakelden we met
onze charmes de hulp in van de organisatie, met niemand anders dan Deejay Rhino. En met
resultaat! Heb jij, net als ons, grote dorst naar echt VEK-cocktails? Dan helpen volgende
recepten je op weg naar alweer een stevige, zatte avond!
DOWNTOWN BLUE
22.5ml Witte Rum
22.5ml Vodka
22.5ml Blue Curacao
90ml Ananassap
22.5ml Sour Mix
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METROPOLITAN
45ml Vodka
30ml Triple Sec
30ml Cranberry Juice
30ml Limoensap

STAY SAFE!
Was en/of ontsmet regelmatig je handen

Houd steeds afstand van elkaar

Draag een masker en houd het virus buiten

Vermijd niet-essentiële verplaastingen en
respecteer de avondklok

Vermijd samenscholingen en/of drukke plaatsen
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HOROSCOOP
- jouw toekomst, voorspeld door sexuoléon en vrijagevilain-

STIER // 21 april - 21 mei
Verruim je horizon op sensueel gebied, Stier! Ga nu eens op zoek
naar dynamische mensen met een andere achtergrond dan jij, nu
er sprake is van een charmante en opwindende
Venus-Pluto-driehoek. Een gepassioneerde discussie leidt
mogelijk tot een andere avond dan gepland. Open your mind! En
als je dan toch bezig bent, pas op voor soa’s! De schuine zijde van
de Venus-Pluto-Driehoek staat immers ook symbool voor gevaar.

TWEELING // 22 mei - 21 juni
Zet je hart open, Tweelingen! Jezelf kwetsbaar opstellen kan veel
voor je doen, wanneer een zeldzaam Venus-Pluto-driehoek de
weg baant voor helende discussies. Als er een probleem speelt
(of een ex) dat je al een tijdje in de weg zit, praat er dan over met
een slechte vriend of iemand anders die je niet vertrouwt. Het
lekken van vertrouwelijke gesprekken en geheimen kan heilzame
effecten hebben onder de Venus-Pluto-driehoek.

KREEFT // 22 juni - 23 juli
Kijk uit voor pittige grenzen! Dingen zouden vandaag plots
flirterig kunnen worden met een platonische vriend, wanneer
de ronde Uranus een link vormt met de amoureuze Venus. Zou
een onverwachte romance aan de horizon kunnen liggen? Jullie
vriendschap kan een perfecte basis voor sex zijn. Maar aan de
andere kant, de manier waarop jullie met elkaar omgaan zou
permanent veranderen als het condoom niet goed uitpakt.
Overweeg voorzichtig alle mogelijke gevolgen van je acties
voordat je die condom daadwerkelijk scheurt.
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LEEUW // 24 juli - 23 augustus
Zorg dat je je leven op orde krijgt, Leeuw. Je hebt deze maand
superpowers in schoonmaken, als Jupiter op een lijn komt te
staan met de zon. Hoe kun je zorgen dat je kruis zowel stijlvol
als functioneel is? First things first – stort jezelf in een grondige
schoonmaaksessie! Als je daarbeneden alles hebt afgestoft kun
je gaan nadenken over hoe je een beter systeem om dat bos te
scheren. Koop een paar overpriced scheermesjes en richt je
ondergoedlade opnieuw in zodat je meer ruimte overhoudt voor
sexy lingerie of verhullende boxer-shorts. Ga aan de slag!

MAAGD // 24 augustus - 23 september
Ga vandaag de diepte in, Maagd. Openhartige gesprekken kunnen
leiden tot doorbraken op tinder en/of grindr. Maar vraag je wel
af of deze connectie er eentje is waar je nog veel tijd en energie
in zou moeten willen steken. Als het niet klikt kan je die persoon
best permanent blokkeren. Als je al in een relatie zit, zorg dan dat
je vandaag wat tijd voor elkaar vrijmaakt. Een gepassioneerde
discussie over dino’s kan de erotische motor (na al die tijd) flink
aan de praat krijgen.

WEEGSCHAAL // 24 september - 23 oktober
Deel je diepste sexuele verlangens met een wildvreemde in de
supermarkt deze maand, wanneer Venus (jouw ‘ruler’) een fijne
driehoek vormt met Pluto. Hierdoor zal je mogelijk een epische
one-nightstand beleven. Zit iets je al een tijdje dwars? Praat er
zeker niet over met een goede vriend, familielid of therapeut. Alle
gevoelens opkroppen kan immers leiden tot zeer stomende en
emotionele sex.

SCHORPIOEN // 24 oktober - 22 november
Zeg wat je denkt, Schorpioen! Er is dezemaand geen tijd om de
dingen mooier te maken dan ze zijn wanneer Venus een
diplomatieke driehoek vormt met Pluto. Recht voor zijn
raap-communicatie is de beste tactiek om te dealen met die
slechte sex, dus wees niet bang om te zeggen waar het op staat.
Indien je dit niet doet, zal je minimaal 7 jaar slechte sex hebben.
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BOOGSCHUTTER // 23 november - 22 december
Ga op zoek naar mogelijkheden om je inkomsten te verhogen
deze maand, terwijl de sterke Mars een connectie heeft met
milde Mercurius. Verkoop kleren op Vinted of doe gouden zaakjes
door gebruikt ondergoed te verkopen aan vieze oude mannen op
het internet. Je banksaldo kan een extra inkomstenbron best
gebruiken, zeker na al die nachtelijke avonturen en vele drankjes
van vorige maand.

STEENBOK // 23 december - 20 januari
Breid je liefdesnetwerk uit, Steenbok. Een beetje mingelen (zelfs
al is het virtueel) kan tot spannende en erotische nieuwe kansen
leiden de komende weken, wanneer de Zon tegenover Schorpioen
komt te staan. Ga op zoek naar potentiële sexpartners die jou
naar een next level kunnen brengen. Trekt de (al dan niet online)
sex op niets? Verbreek alle contact per direct en ga op zoek naar
de volgende potentiële partner.

WATERMAN // 21 januari - 18 februari
Hoewel je het liefst altijd je eigen gang gaat, kan het soms ook
lonen om het traditionele pad te kiezen. Vind de komende weken
een date door een liefdesbrief te sturen naar elke knappe
scharrel die je kent, wanneer de Zon een uitgebreide tour langs
jouw tiende huis van relationeel succes maakt. Een lucratieve (en
zeer spannende) kans doet zich mogelijk voor. Maar wijs die niet,
heel impulsief, direct af! Denk aan de lange termijn: mogelijks
bloeit er een sensuele lange termijn relatie, die je erotische
zintuigen doet prikkelen.

VISSEN // 19 februari - 20 maart
Aan het klimmen op de sexladder? Kijk uit dat je niet andere
mensen neer trapt op je weg naar de top, behalve als je er echt
geen vibe mee hebt. Zoek naar oprechte connecties met mensen
in je liefdesnetwerk deze maand, terwijl de Venus-Pluto-driehoek
sterk straat. Je wil bedpartners maken tijdens je beklimming, niet
slechte scharrels.
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RAM // 21 maart - 20 april
De sterren van deze maand raden je af om die pikante foto’s te
sturen via snapchat, wanneer de gestructureerde Saturnus op
een lijn staat met de verleidelijke Venus. Je kan niet voorzichtig
genoeg zijn, aangezien er deze maand ook nog Venus een
constellatie vormt met Uranus, wat verraad van een dichte
bedpartner betekent.

-SEXUOLEON TIJDENS HET LEZEN VAN DE VENUS-PLUTO-DRIEHOEK ca. 1457, in kleur omgezet
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ANCIEN VEK
De VEK is al oud, heel oud. In deze rubriek gaan we dieper in op de geschiendenis en oude
tradities van de VEK. Deze maand nemen we de oude codex van ‘76-’77 onder de loep.
Alvast een shoutout naar mijn ma, voor het doneren van haar oude codex.

Wat mij als eerste opvalt, deze codex is flinterdun. Het is misschien oud, maar het zou een
hedendaagse cantus zeker niet overleven. Mijn huidge codex is helemaal verfrommeld en
valt uit elkaar door het gemorste bier, ik wil er niet aan denken hoe dit boekje het ooit zou
moeten volhouden. Daarnaast is het ook niet zo uitgebreid. Het telt slechts een magere 48
pagina’s. Ik kan niet geloven dat elke cantus vanuit ditzelfde boekje gezongen werd, helaas
kan mijn ma niet meer herinneren van de cantussen (het zal wel aan de jaren en aan de
hoeveelheid dat ze gezopen had liggen).
En hoe zit het met de inhoud? Er zitten alvast veel klassiekers in, die we tot op de dag van
vandaag vaak terugvinden in een cantus! Natuurlijk vinden we op de eerste pagina het Io
Vivat, maar voor de rest herkennen we jucheidi, Piet Hein, Filia Pastoris, de Boemelaar, My
Bonnie, Clementine, Cockels and Mussels,...
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Er zitten ook wel wat speciale liedjes in. Wie dacht dat Pottie zijn liedje zelf geschreven
had? Helemaal niets van! “Ik ben met een meisje uitgeweest” kunnen we vinden op pagina
25 (voor de idioten: NUMMER 25 zwaantje-omgekeerd zwaantje-omgekeerd zwaantje-zwaantje NUMMER 25). Andere speciale liedjes kunnen we het best beschrijven als
“niet zo zeer gepast meer voor 2020”.
“Piet Hein? Heb je ooit gehoord van de Zilvervloot?” Helemaal niets van! Het is is de
vrouwenmoord en Piet Hein zijn piet is klein! Daarnaast zijn er andere klassiekers zoals
“Vier Homo’s naar het Oerekot”, “Adhemar heeft syfillis en Honoré heeft gonoree” , en
“Toen ik naar Brussel ging”, een liefelijk lied over een man die naar een Brusselse hoer
ging, een soa opliep, een amputatie van zijn edele delen moet ondergaan en eens hij
gestorven is, de eerstgenoemde hoer zijn graf bezoekt en wat verder een hondje ziet met
wel een enorm grote slurf.
Algemeen kunnen we samenvatten dat deze flink sexueel getint zijn (zelf Sinterklaas en de
Stoompruim ontbreekt niet) en ook wel redelijk vrouwonvriendelijk. Gelukkig is dat laatste
niet meer te vinden in een hedendaagse codex. Afsluiten doe ik graag met het VEK-lied.
Het iconische lied dat we vandaag met volle borst zingen, zag er in die tijd een klein beetje
anders uit:
DE MANNEN VAN DE VEK
Wij zijn de mannen van de V.E.K
Wij poepen alle wijven met een grote Kaa
Wij doen ons broekske uit
Wij spelen met onze grote fluit
Want met de natuur weten wij genen blijf
een stoot alhier, een stoot aldaar
ge stoot, ge stoot, ge stoot ne keer of vier
valentine, valentine
En als ge dan een klein minuutje wacht
ge rust op heuren buik
gelijk ne zachte vacht
ge krijgt hem weeral stijf
ge steekt hem in heur lijf
want met de natuur weten wij genen blijf
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SOCIAL MEDIA
VEK, VEK RECRUITMENT, VEK SPORT,
YUCCA, STUDENT STREET SOCCER
Vek_Ghent
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