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Praeses Dixit
Beste commilitones, Demetrianen,
De d@@pweek zit erop en dat betekent dat de volgende generatie
schachtjes is ingehuldigd. Ik moet zeggen dat ze het echt goed
hebben gedaan! Nu hebben ze weliswaar de grootste beproeving
achter de rug maar dat betekent niet dat het al gedaan is. Ze
zullen doorheen het jaar nog verschillende opdrachten moeten
volbrengen vooraleer ze tijdens de ontgroening zich volwaardig
commilito mogen noemen.
Wat eerst op de kalender staat is de verkiezing van een
Schachtenkoning
en
Schachtenkoningin
tijdens
de
verkiezingscantus op 16 november. Kom zeker langs om op jouw
favoriete schacht te stemmen!
De volgende evenementen zullen ook eindelijk, na 3 lange jaren
(!), terug in het fort kunnen doorgaan! Ben jij, net zoals de
overgrote meerderheid van de studenten tegenwoordig, iemand
die nog nooit een voet binnen heeft gezet in de KP of in de Hagar?
Of hoor je van oudere generaties hoe geweldig het daar is? Of ben
je gewoon kei nieuwsgierig? Of mis je het studentenleven in
Wilrijk ook zo hard als ik dat doe? Hou dan zeker onze
Facebookpagina in het oog en mis geen enkel evenement (vooral
Flowerpower TD niet)!
En dan rest mij nog om te zeggen: see y’all next time!
Ut vivat crescat floreatque Demetris!
Dixit
Lore De Sitter
Praeses 2022-2023
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Scriptor Dixit
Hier ben ik weer!

Hopelijk hebben jullie genoten van het eerste BIR’eke en hebben
jullie zin om deze editie te lezen. Het jaar is nu echt bezig, de
eerste cantussen zijn gepasseerd, de eerste moves op de TD’s zijn
geplaceerd en de nieuwe lading schachten is gelanceerd!
In dit BIR’eke blikken we alvast even terug op de leuke
activiteiten die al hebben plaatsgevonden. Uiteraard staan de
‘Wist-je-datjes’, memes en puzzeltjes er ook in. Kijk zeker ook bij
‘Coming Soon’ om niets te missen en enkele data vrij te houden.
Het zou ook geen d@@peditie zijn zonder een woordje van
Temmer en Zeden en enkele resultaten van de
Schachtenopdrachten van de d@@pweek. Aan de schachten:
goed gedaan, maar werk aan dat tekentalent ;))
Veel plezier!

Ut vivat crescat floreatque Demetris!
Dixit
Jana Deboel
Scriptor 2022-2023
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Throwbacks
Openingsdag
Zoals alle andere jaren stond we er weer met ons tentje op de
openingsdag. Niet zoals alle jaren: het super-super-slechte weer.
Ondanks het (zeeeeer) natte weertje probeerden we er het beste
van te maken.
De buit die bij ons te rapen viel: bij aankoop van een lidkaart, een
goodiebag en een gratis warme (of koude, afhankelijk van de
aanwezigheid van stroom ;) ) wafel met topping naar keuze.
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Kroegentocht
Een heeeele dikke merci aan Anouk, onze Magister Humanitas
die oh zo lief was om deze toffe kroegentocht in elkaar te steken.
Meerdere plaatsen in Antwerpen werden onveilig gemaakt door
een gevaarlijk gezellige sfeer.
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Praesidiumweekend
“Waar ligt Peer eigenlijk?”
“Ooh niet zo ver hoor!”
Plot twist, het was toch wel eventjes rijden… Maar het was zo erg
nog niet: toffe auto-buddy’s, een goeie vibe playlist een de bass
op het maximum (allee de laatste 5 minuten dan toch ;) ). Eens
aangekomen en geïnstalleerd kwamen de pintjes uit de ijskast, de
boeken kaarten boven en werden de gegeerde frituursnacks
gebakken (yum). Een cozy avond met een goeie sfeer beloofde
veel goeds voor de rest van het weekend.
De volgende dag werd ingezet met een lekker vers en uitgebreid
ontbijtje. Met de nog steeds slaperige oogjes en ondertussen
gevulde buikjes maakten we ons klaar om aan de dag te beginnen.
Vandaag op het programma: laser shoot battle.
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Plots was iedereen wel heel blij met laser shoot geweren echt
pieuw pieuw deden. Na vele keren te winnen, te verliezen, te
raken, te missen en te switchen van teams waren we uitgespeeld
met grote honger: daar kwamen dan die croques die aan een
sneller tempo gegeten dan gemaakt werden.

De rest van de dag bestond verder uit chillen,
lachen, drinken en jezelf af en toe eens
afvragen waarom ‘De lijst’ maar langer bleef
worden. ’s Avonds schafte de pot lekkere
klassieke spaghetti als fond voor wat volgde:
de wisselcantus. De rollen werden random
getrokken en iedereen vulde zijn/haar
(nieuwe) rol met veel succes en overtuiging
in.
Zondagochtend nog een laatste ontbijt, de
opruim en dan trokken we weer huiswaarts.
Bedankt Peer, je was een gezellig plekje in the
middle of nowhere.

9

Schachtenbonding
En toen wééér dat slechte nieuws: het schachtenconvent kon niet
doorgaan in het fort wegens problemen met de drankvergunning.
Maar geen paniek, we kwamen al snel met een alternatief
aanzetten: een schachtenbonding met spelletjes. Geen menserger-je-niet maar wel cara-kub. De ideale sfeer voor de
schachten om kennis te maken met elkaar en het Praesidium.

Café avond + ski-info
Uiteraard kan een gezellige café avond niet ontbreken. In ons
stamcafé “De Buis” maakten we reclame voor onze superleuke
ski-reis. Zeker aan te raden aan iedereen die er graag even tussen
uit wil na de examens, maar schrijf je dan snel in want plaatsen
zijn beperkt!

Pub golf
O jee, geen TD. Kei jammer dat onze speciale Engineers TD met
Ingenium niet kon doorgaan, we keken er nog zo naar uit. Dan
maar iets anders: een wandelingetje? How ja niet zomaar één.
Eentje met lekkere drankpakketten en toffe spelletjes
opdrachten.
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Wist je dat-jes (deel 1)
… "Ik zie z'n velleke wel maar hijzelf ni" dixit Boelie?
… "Waar is zijn velleke dan??" dixit Dobby?
… "Hebben wij een broedseizoen?" dixit Boelie?
…"Da deed zo pijn maar goeie pijn" dixit Dobby?
…"Seg ik ga echt geen broek aandoen he" dixit Bakkie?
… Bakkie tegen Boelie: "Doe is een helikopter na". Boelie:
"Bzzzzzz"?
… slikken niet meer zo goed lukt bij Feiye?
… "Ik ben zo nat echt ni normaal" dixit Bram?
… "Ik heb mijn head gebreakt" dixit Dobby?
… "DAS HIER NAT" dixit Bram?
… "Ik hang Lore" dixit Jasper?
… "EEN CIRCUSQUEEEN!" dixit Bakkie?
… "Ik ben nuchter en jij (Anouk) springkasteel" dixit Margaux?
..."Aah nee, omgekeerd. Ik ben niet nuchter" dixit Margaux?
… "Wilt gij een sticker? Wacht ik moet die uit mijn poep halen"
dixit Eddie?
… "Steek da ding zo diep mogelijk in u gat!" dixit Bakkie?
… "Nee want jullie zijn sukkels" dixit Margaux?
… "Ik ben overal nat" dixit Olga?
… "Ik ben kansARM" dixit Johan?
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… "A pint a day
Geneeskundestudent?

keeps

the

doctor

away"

dixit

… "Het bier noemt 'kiss my neighbour's wife', mijn buurvrouw is
80 jaar…" dixit schacht Jens?
… "ZAAD, lekker zaad eten" dixit Dobby?
… "Ik had iets tussen mijn benen maar ik wist ni meer wa" dixit
Anouk?
… "Ge doet da zo in uw mond
gezichtsuitdrukkingen*…" dixit Eddie?

en

dan

*rare

… "Driekwart van het plezier is erop zuigen" dixit Eddie?
… "AFTREKPAUZEEEE!" dixit Jan?
… "Jasper je balleeeeeen!" dixit Bram?
… "Ja, jhaa, hij gaat komen” dixit Jasper?
… "Lidkaart! Euh nee DEUUR" dixit Die Lore?
… "Halloo mijn boobs" dixit Eddie?
… "Dan zijn uw smaakpapillen zo van ha ha ha" dixit Die Lore?
… "Ik heb gebruikt" dixit Eddie?
… "Was Peer al Peer voor wij peer peer noemde?" dixit Jens?
… Jens een klantenkaart van de gamma heeft?
… "Jasper mag in het midden staan want das de enige witte guy"
dixit Die Lore?
… "I have a knife" dixit Bakkie?
… "We gaan ze dood maken" dixit Dobby?
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… "Ik wil ni dood" dixit Jens?
… Janoen mals is?
... Jens Lore heeft bebabyt?
… "Kom doe uw kleren uit" dixit Bakkie tegen Xavve?
… "Ik dacht da ik Nils moest pijpen" dixit Jasper?
… "Die piemel moet in het gaatje maar dat gaaaat nieet" dixit Die
Lore?
… "Gewoon harder duwen" dixit Nils?
… "BluAAARGaahwaaah" dixit Dobby die haar codex open liet
liggen?
...
"MAAR
MIJN
BROEK
VANACHTER!?!?" dixit Dobby?

IS

HELEMAAL

NAT

... Die Lore iets heeft voor schuimende potten?
… Die Lore naar een professional gaat om haar benen omhoog te
doen? En "Die mens weet echt wel wat hij doet" dixit Die Lore?
… "Je start op uw knieën en moet ergens vanboven eindigen"
dixit Die Lore?
… "En ik was daar zelfs zo goed in dat ik zelfs een beker op mijn
kamer heb staan" dixit Die Lore?
… "Maar ik ben wél niet stilgevallen!!" dixit Die Lore
seconden later) *valt stil*?
… "Eih ma die heeft een harige kont" dixit Bakkie?
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Doopweek
Woordje van de Schachtentemmer
Enkele weken terug begon voor de potentiële Demetrisschachten de spannendste week van het jaar: de
D@@PWEEK!
We startten de week op een heel bijzondere manier: het
schachtenconvent in de ‘Antwerp Cricket Club’ (thanks
UA). Hier maakten de schachten voor het eerst kennis met
het cantussen. De prosits werden aangevraagd, de tempus
personalissen afgewezen en de kelen veelvuldig gesmeerd.
Of er nu zangtalent in den bak zit, ga ik me niet over
uitspreken, maar plezier was er zeker wel.
Op dinsdagavond verzamelden de schachten (al dan niet
met een katertje) voor een supertoffe teambuilding. Hier
vloeide de Fuze Tea (#spon) rijkelijk, werden de gewonden
bij minder dan 2 gehouden en werden de schachten een
hechte groep!
Woensdagochtend ontvingen de schachten een lijst
opdrachten. Deze moesten ze uitvoeren voor de café-avond,
die ’s avonds plaatsvond. Of een taart en bier nu een
gevarieerde maaltijd is, daar valt over te discussiëren, maar
dat de schachten u echt overal op de campus Some kunnen
Given, is zeker!
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Op de café-avond werd door de schachten al ineens de
eerste poging gedaan om een schaam-fundum uit te delen,
met al de zwoele liefdesgedichten die werden voorgedragen.

Gelukkig was het Praesidium sterk, en was het
deprimerende gezang van de schachten een voldoende
grote turn-off. Na het voorstellen van de opdrachten (die
meer of minder gelukt waren) vloeide ook hier weer de
Kwak en het bier met overvloed tot in de vroege uurtjes.
Gelukkig konden de schachten op donderdag hun roes
uitslapen, want op vrijdag was het dan eindelijk zo ver!
Maar dat, lieve lezers, is weer een ander verhaal!

Dixit
Bakkie
Schachtentemmer 2022-2023
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Woordje van de Zedenmeester
Als Zedenmeester 2022-2023 kreeg ik de eer om het leuke
verloop van de d@@pweek te schrijven, dus hier gaan we
dan!!!
Maandag (Schachtenconvent): We vlogen er meteen in
met ons befaamde schachtenconvent! Hier konden onze
nieuwe schachtjes een voorproeven wat het studentenleven
in Wilrijk juist inhoudt.
Dinsdag (teambuilding): Op de teambuilding leerden
de schachten elkaar en het Praesidium beter kennen. Heel
de avond door werden in het Middelheim park (eigenlijk op
de veldjes maar bon (is Frans voor goed (voor de mensen
die geen Frans kunnen))) leuke maar uitdagende spelletjes
gespeeld. Hieronder een kleine opsomming van alle
gespeelde spellen:
Ninja (verloren dus was niet leuk), volslanke Bertha (was
weer verloren dus niet leuk), Ratten en Raven (letterlijk
maar 2 min kunnen spelen), Tik Tak boom (geen
commentaar hierover maar zou sws gewonnen hebben), kat
en muis (even serieus aan alle mensen die tegen mij
kwamen zeggen dat zij dat anders speelden en me daarmee
uitlachten, ik heb mijn advocaat verwittigd dus pas maar
op) en het draad spel (ik weet niet hoe dat heet maar
iedereen moest over een draad geraken die echt heel hoog
was dus best goed gedaan!).
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Woensdag (Café avond): Op de derde dag konden de
schachten genieten van een lekker pilsje over andere koude
versnapering in stamcafé de Buis. Hier werden alle
opdrachten gepresenteerd die de schachten doorheen de
schooldag moesten uitvoeren. Er werd een mooie
Powerpoint gepresenteerd, liefdesbrieven à volonté en het
schachtenlied werd mooi gezongen. Het was een gezellige
avond met kei veel sfeer!
Donderdag (rustdag): Ik heb veel geslapen.
Vrijdag: In de vroege ochtend werden de schachten
verwacht aan de veldjes van het Middelheim park. Na een
flinke portie ochtendgymnastiek werden ook de rap skills
van de schachten ook getest, moms spaghetti werd ritmisch
verkondigd terwijl ze hun beste imitatie van
Eminemineminem (“Slim shady, Marchall mattererese”)
deden. “Naked frog” en “Hairy Styles” werd gezongen.
Hierna genoten we van een heerlijk ontbijt (waar veel
messen aanwezig waren) voordat de schachten naar de les
werden gestuurd.

De D@@P: Als Zedenmeester moest ik de ergste zonde
ondergaan, ik kon die avond helaas niet op de d@@p
aanwezig zijn… Ik moest naar het stomme optreden van
Kendrick Lamar in het Sportpaleis. Helaas pindakaas was
Kendrick niet ingelicht over het feit dat ik daar aanwezig
moest zijn, maar hij bood zijn excuses aan en zei dat die in
het vervolg eraan ging denken. Toch kon ik het einde even
komen bekijken, en ik kan je verzekeren dat ik niet trotser
17

op mijn schachten kon zijn. Daar stonden ze dan, stinkend
als de pest de laatste beproevingen uit te voeren. Ik kreeg er
bijna tranen in men ogen van.
Ik wil nog wel even apart vermelden dat ik daadwerkelijk
super trots ben op mijn schachten. Ze hebben deze drukke
maar volmaakte week kei goed doorstaan. Op de d@@p
hebben ze laten zien hoe hard bio-ingenieurs wel niet
kunnen zijn. Ik vond het een geweldige week waar veel werd
gelachen, geravot en gezwijnd!!! Aan alle schachten die dit
lezen, jullie kunnen fier zijn op wat jullie hebben
gepresteerd, van de creatieve actjes tot de ruwere d@@P.
Jullie Zedenmeester, Bram “Deez nuts” Leemans xxxx
Houdoeeeeeee
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Coming soon
Verkiezingscantus
Uiteraard worden er ook dit jaar 2 schachten tot Schachtenkoning en -koningin gekroond. Wie zal er met de
spectaculairste act naar voor komen en de meeste stemmen
binnenhalen? Kom het ontdekken op 16 november!

Overdacht-cantus
Houd zaterdag 19 november maar vrij want dan is het
onze (lang uitgestelde) overdracht-cantus! De officiële
overdacht van oud naar nieuw Praesidium, dat zou je toch
niet willen missen? Kom nog voor een laatste keer Janoen
toedrinken en genieten van Eddie haar talent als Cantor.

Flowerpower TD
Vrolijke hemdjes, zonnebrillen, hoedjes, bloemenkransen,
… Haal alles maar boven voor een spetterende look voor de
Flowerpower TD. Deze kleurrijke en vrolijke TD gaat door
op 22 november in de Feniks. Zeker en vast afkomen want
het gaat gezellig worden!

Sint zoekt pint TD
Of iedereen braaf is geweest, dat zou ik niet durven zeggen.
Maar dat iedereen welkom is voor een feestje, is 100%
zeker. Kom zeker naar de Sint zoekt pint TD op 6
december en wees volgend jaar maar zeker braaf!
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Demetris on Ice
Het is weer de moment van het jaar waarop het semester op zijn
einde loopt, de blok eraan dreigt te komen de kerstbomen
beginnen op te duiken. Wat is er dan leuker dan te gaan
schaatsen? Nog even socializen met vrienden, bewegen, een
frisse (koude) neus halen om het semester goed af te ronden.
Kom 13 december mee met Demetris on Ice!

Vrienden en Familiecantus
Deze cantus zou absoluut niet kunnen ontbreken aan het
academiejaar. Iedereen is welkom om vrienden/vriendinnen,
(groot)ouders, broers/zussen, neven/nichten mee te brengen.
Zowel de typische cantus liederen als de klassiekers die iedereen
zeker en vast kent zullen gezongen worden. De teksten worden
door onze Cantor verwerkt in gelegenheidscodices. Tijdens de
cantus zal er bier, frisdrank en water vloeien zodat niemand dorst
hoeft te lijden.
Zoek alvast 2 slachtoffers uit en blokkeer 16 december in je
agenda!
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Sponsors
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Wist je dat-jes (deel 2)
… "Waar zit da gat?" dixit schacht Jens?
… "Eeeeh mijn piemel!!!" dixit Die Lore?
… "Bram zijn meatball is legendarisch" dixit Bakkie?
… Wist je dat Lore met haar piemel knuffelt?
… "VINGEREEEN, LET’S GO" dixit schacht 8?
… Schacht 8 vingert met een aanloop?
… Janoen epic sax guy niet kent?!
… "Ik wil alleen maar in vrouwen zitten" dixit Tim?
… "‘Ma hooh kijk hoe wit da ik ben" dixit Feiye?
… "Hoe harder je schudt, hoe witter het wordt" dixit Bram?
… "Ik ga dat terug in Jasper steken" dixit Margaux?
… "Ohhh da voelt goe!" dixit Jasper?
… "Spring, da is zacht genoeg’ dixit Celine? "Nee dat klopt niet"
dixit Jasper? "Jawel kijk maar!" dixit Celine? ‘Ze is geSTRUIKeld’
dixit Inne?
… "Amai ik ga schieten, tegen zo een raam!" dixit Celine?
… "Als ik nog lang moet staan moet ik pissen" dixit Eddie?
… "Ja ma echt ik ben nu al aant pissen" dixit Celine?
… "Misschien moet ik da gewoon adten, want dan is da ineens
weg" dixit Die Lore?
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… "Kom Anouk uitdrinken" dixit schacht 8?
… Eddie tegen Die Lore "Wat doet gij anders in uw bed in het
donker?"
… "Da begint vervallen te proeven" dixit Jens?
… "Ik ben ni echt een smart ass, ik ben eerder een ass" dixit Bram
… "Jow khad penne gevraagd motherfuckers" dixit Bakkie?
… Bakkie tegen Eddie: "Als gij een man waard zou gij een grote
piemel hebben."?
… "Ik ben altijd al buiten proportie geweest" dixit Eddie?
… "Ik had dat tegen de paal gedaan want jullie waren te zacht"
dixit Die Lore?
… Jasmine de ex-man van Nathalie Meskens 'wel heel lekker'
vindt?
… Eddie tegen Dobby: "Doe uw kleren uit."?
… Dobby tegen Jasper: "Eeh kijk nu ben ik ook ros!"? (Zie
sfeerbeeldjes)
… Jasper tegen Bever: "Ge hebt net de helft van uw rechten
verloren en gij zijt blij?!"?
… "Zorg da ge allemaal gereherehydrateerd terugkomt!"?
… "We zitten in het eerste deel en mijn stem doet al auw" dixit
Eddie tijdens de cantus?
… "Er zitten 2 schildpadden in mijn pint" dixit Jasper?
… "Smijt het in mij, ik wil het!" dixit Celine?
… "BAKKKEEEEEEEEEES! !!" dixit Bakkie (x100)?
29

… de schachten dit jaar écht loemp zijn? (lees: niet in een vierkant
van kaarsen kunnen gaan staan)
… "Ik krijg mijn broek nimeer aan" dixit Dobby?
… Feiye tegen Celine: "Sta jij ook al zolang droog?"
… "Wa is hier aant druppen?" dixit Feiye?
… "Waarom is da hier zo nat" dixit Feiye?
… "Waarom ben ik ni nat?" dixit Celine?
… "Jasper is mooi zicht" dixit Celine?
… "Hoe doet ge een gat?" dixit Dobby?
… "Dan ligt gij daar naakt en bloot" dixit Eddie?
… Die Lore een gast is?
… En ze daardoor inderdaad Bakkie kan pakken?
… Bakkie denkt dat mannen een eileider hebben?
… "Tis ni groot ofwa?!" dixit Die Lore?
… "He kern, kom eens dichter!" dixit schacht 17?
… Eddie tegen Jasmine: "Mag ik in uw buidel zitten?" "Ik dacht
da gij beter waart in buidels zoeken"? "Ik heb uw nooit horen
klagen"?
… "Ik wil poepjes!" dixit Dobby?
… "Jaja in het holleke!" dixit Zoë?
… Lore tegen Lore: "Tis niks Lore, gij moogt altijd in mijn zak
zitten"?
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… "Ik zal nu vanonder" dixit Woft?
… " Ma huh, der moet iets in bij mij?!!" dixit Eddie?
… "Mag ik vanaf hieruit spuiten?" dixit Dobby?
… "Allee baby benen open" dixit Boelie?
… "Ik ben die worsten beu" dixit Feiye?
… "Ik steek alles in mijn mond" dixit Jasper?
… "Ik ben geen pyromaan, ik ben een kok (lees cock)" dixit Lico?
… "Mag ik een foto van je melkklieren?" dixit Bram?
… "Ik had ook mijn benen open" dixit Zoë?
… "Ik ben wel fan van een triotje met jullie" *smijt alles op de
grond* "Ooh ik sta al helemaal wild" dixit Dobby?
… "Das een harige poes he?" dixit Eddie?
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Spelletjes & Puzzeltjes
Woordzoeker: zoek de schachten
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V Z A E N L T A K

Alien

Marsrover

Saturnus

Chimponaut

Pino

Ster

E.T.

Pluto

Tandenborstel

Jedi

Raket

Zon

Laika

Satelliet
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Sudoku

Demetris sfeerbeeldjes
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