


Hóla amigos!
Ja ja, de derde editie van de Korf alweer! Waarschijnlijk heb je dit boekje 

in je handen geduwd gekregen in één of andere aula en denk je ‘ehhh 
wat moet ik hiermee’, maar de boodschap is: lezen!

Omdat de blok toch steeds dichterbij komt zonder dat we het allemaal 
beseffen, staat deze editie vol tips en tricks om je blok levend door te 

komen, maar daarnaast brengt ze ook de ontspanning die je nodig hebt 
met kleurplaten, doolhoven en dingetjes om te lezen.

Kom er achter of het nog nut heeft dat je studeert met onze flowchart, 
lees blokstaartje Lisette’s verhaal als je het écht even niet meer ziet 

zitten, en vergeet niet om de bloktips van de enige echte prof Laermans 
eens te bekijken!

Alvast heel veel lees- en kleurplezier, veel succes met de blok en tot in 
februari! 

Kusjes, as always
team Promcom

Partners en sponsors

Voorwoord
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04/12 20u30 Filmavond: Dag Sinterklaas
        AV01.12

05/12 07:30 Sinterklaasontbijt
        inkomhal Max Weber

06/12 18:30 Open Onderwijsvergadering
        SW02.07

07/12 13u:00

22:00

Inschrijvingen cultuurreis
        Politika secretariaat

Nederlandstalige fuif
        Albatros

09/12 19:00 Day trip: Antwerp
        Leuven station, platform 8

11/12 21:00 Politika Kaffee’s tijdloze
        Politika Kaffee

13/12 16:00

19:45

21:30

Warmste Chocomel
        inkomhal Max Weber

Medialaan achter de schermen
        AV01.12

Warmste Kaffee
        Politika Kaffee

14/12 21:00 Jarenactiviteit: Kerstfeestje
        CK (zaaltje boven Politika Kaffee)

Politikalender

! Let op: vanaf week 12 (week van 11 december) zijn onze cursusdienst en secretariaat 
gesloten tot na de examens.

2



Filmavond: Dag Sinterklaas
“Hij komt, hij komt...” Hoera, de Sint is weer in het 
land! Omdat pakjesavond steeds meer verleden tijd 
lijkt te zijn, kun je nu ook je kindertijd herbeleven 
met de nostalgische “Dag Sinterklaas” marathon van 
Politika!

INschrijvingen cultuurreis
Ben je er nog steeds niet uit of je wel of niet meewil 
naar Madrid? Of wil de mama toch niet bijleggen? 
Maak snel je beslissing, want de inschrijvingen voor 
de cultuurreis gaan al door op 7 december in ‘t secri! 
Vergeet zeker niet je €50 voorschot mee te nemen.

Nederlandstalige fuif
Voor één avond moet je niet op voorhand de lyrics 
van de tegenwoordig half Spaanse hitparade met 
Despacito op kop bestuderen: we smijten de hele 
avond met de beste Nederlandstalige schijven 
waarvan de songteksten bij geboorte zijn mee-
gegeven. Boodschap is duidelijk: 7 december 
richting Albatros!

onderwijsuurtjes
Zit je met een vraag en vind je het vervelend die te moeten 
stellen via Facebook, mail,...? Vanaf nu kunnen jullie met al 
jullie vragen, problemen, opmerkingen en/of hulpkreten ook 
persoonlijk bij ons terecht! 2x per week zal er een studenten-
vertegenwoordiger van het onderwijsteam in het Politika Secri 
zitten. Dit op dinsdag 12u-14u en op donderdag 15u-17u, dus 
kom zeker eens langs!
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Mind the gap
invulvherhaal: creëer je eigen avond

Hoe werkt het? Geef je 
boekje aan een vriend/

vriendin, of gewoon aan de 
random vreemdeling naast 
je in de aula. Deze persoon 

moet je enkel de vragen 
stellen die tussen haakjes 

staan en je antwoord 
invullen op de stippellijn. 

Daarna is je verhaal af, en, 
lezen maar!

Gisteren gingen ……………………. (naam beste vriend(in)) 
en ik naar de Nederlandstalige TD. Helemaal hyped 
om alles te geven op …………………..............................…
. (favoriete Nederlandstalige schlagerzanger) kwamen we erg 
……………………. (emotionele stemming) aan. Omdat het al 
…….……. (random tijdstip na 23u) was, hielden die knappe 
mensen van Politika ons tegen. We moesten wachten 
tot we binnen mochten, maar dat hield ons niet tegen! 
Eenmaal binnen, knalde ……………….……………….……………
….…………………….………………. (favoriete Nederlandstalige schijf) door de zaal en gingen 
……………………. (naam beste vriend(in)) en ik meteen richting de bar. Daar stond 
……………………. (favoriete Politika kringer) te tappen en pfoe, ik krijg het er nog steeds 
warm van.
Na een paar ……………………. (favoriete drankje -in meervoud-) gedronken te hebben op 
recordtempo, zag ik ……………………. (favoriete K3’tje) met ……………………. (favoriete 

prof) praten. Kun je dat geloven? ……………………. (favoriete prof) en ……………………. 
(favoriete K3’tje)! Waar zouden ze het over hebben? Misschien over ……………………. 
(favoriete dier (in meervoud)) die ……………………. (werkwoord (infinitief)) op ……………………. 
(plaats)? Of ben ik dan echt al aangeschoten? Maar ach, aangezien ik al een paar 
……………………. (favoriete drankje (in meervoud)) had gedronken, nam ik al mijn moed 
bijeen om op de twee af te stappen. Eenmaal dichterbij, merkte ik dat het hele-
maal niet ……………………. (favoriet K3’tje) en ……………………. (favoriete prof) waren! Ik 
probeerde me om te draaien en me terug richting de toog te begeven, toen ik bij 
mijn ……………………. (lichaamsdeel) werd vastgepakt door een stevige hand. Stiekem 
hoopte ik dat dit de hand van ……………………. (crush) was, dus ik draaide me in 
spanning om. Het was donker, maar aan zijn/haar ……………………. (lichaamsdeel) te 
zien, was het niet ……………………. (crush). Maar aangezien de persoon in kwestie 
niet heel ……………………. (synoniem voor lelijk) was, hebben we de hele avond staan 
……………………. (synoniem voor kussen (infinitief)). Want dat mag allemaal, op feestjes 
van Politika. 
Na deze heftige nacht werd ik wakker in iemand anders zijn bed, doordat ik teveel 
……………………. (favoriete drankje (in meervoud)) had gedronken was ik zijn/haar naam 
vergeten. Foei ……………………. (eigen naam)! Dus toen besloot ik maar hem/haar 
……………………. (favoriete naam voor een zeekoe (zie Korf van november)) te noemen. 
En we leefden nog lang en gelukkig. Einde. 5





“Karel en ik, wij 
waren echt vier poten 

op één buik.”

Lisette getuigt
“Het examen statistiek heeft me 

mentaal kapotgemaakt”
   Lisette is tot op heden de enige blokstaart die in Leuven
       gestudeerd heeft. Helaas heeft het haar niet altijd mee-
         gezeten: na het examen statistiek mocht ze niet meer
         verder studeren. De Korf kreeg haar na lange tijd 
        eindelijk te pakken voor een interview. Lees hier haar
     verhaal.

Hoi Lisette, wat fijn dat je er bent! 
Quoi? Oh, olá! Nee grapje hoor, ik 
spreek gewoon Nederlands.

Vertel eens iets over jezelf? 
Hey wow even rustig met alle vragen! 
Mijn naam is Lisette Uvuvwevwevwe 
Onyetenyevwe Ugwemuhwem Osas, 
maar iedereen noemt me gewoon Nel.

Wil je dan dat we je Nel noemen, of 
toch liever Lisette?
Euh, maakt niet uit, maak een keuze? 
En trouwens, ik was nog iets over mezelf 
aan het vertellen. Pretty rude om me zo 
te onderbreken hoor jongens.

Oh shit sorry, nee oké, ga verder.
Ik ben dus geboren en opgegroeid in 
Botswana. Ik ben zo goed als alleen 
opgegroeid. Een gemakkelijk leven heb 
ik nooit gehad. Mijn vader heb ik nooit  
gekend, en toen ik slechts drie maanden 
oud was, werd mijn moeder gedepor-
teerd naar de Olmense Zoo. Sindsdien 
heb ik nooit meer van haar gehoord. 

Gelukkig heeft mijn beste vriend Karel 
me meteen opgevangen. Wij waren 
echt vier poten op één buik. Helaas 
ben ik het contact met Karel een beetje 
kwijtgeraakt nadat ik besloot te gaan 
studeren in België. Maar ik hoop hem op 
een dag nog terug te vinden…

Als enige blokstaartje aan de  
KU Leuven, hoe voelde dat?
Begrijp me, het is niet gemakkelijk om 
als moederloos blokstaartje een  
betekenisvol leven op te bouwen.
Toch besloot ik al snel dat ik anders 
wilde, dat ik niet zoals mijn moeder in 
de Zoo wilde belanden. Ik schreef me in 
aan de KU Leuven.
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Karel
ik



Met trillende pootjes ging ik naar mijn 
eerste les. Ik wilde niks liever dan écht 
iets maken van mijn leven. De enige 
blokstaart was ik dan misschien wel, 
maar jullie moeten weten, ik heb dan 
ook erg gefaald. Ik ben namelijk nooit 
verder gekomen dan mijn eerste jaar; 
na mijn buis op statistiek heb ik het 
opgegeven.

Wil je ons wat meer vertellen over die 
ervaring?
Nee.

Oh. Maar hadden we dat niet afge-
Jezus oké doe rustig, ik maakte maar 
een grapje. 
Het was 16 juni 2017, 9u in de PDS. Ik 
was nerveus, maar nieuwsgierig naar 
de veelbelovende toekomst die mij te 
wachten stond. Het examen leek mee te 
vallen. Sowieso een 14, dacht ik, en vol 
zelfvertrouwen ging ik terug naar mijn 
kot in de Zandgang. Maandag examen 
psychologie, dus met een goeie 6 dagen 
om dat vak te leren, zag ik het weer 
helemaal zitten. Ik heb die blok eigenlijk 
vrij zelfzeker afgerond; wijsbegeerte leek 
wat minder te gaan, maar een 10 moest 
ik daar toch zeker op hebben, dacht ik. 
Maar toen, oh toen. Het was 9 juli 2017. 
10u. Ik wachtte hoopvol op mijn resul-
taten. 

Het enige dat ik me nog herinner is het 
geluid van de mail die binnenkwam. Ik 
zie de 9 nog steeds als ik mijn ogen

dichtdoe ‘s nachts. Een 9 voor statistiek. 
Herexamen. Mijn hart brak in duizend 
stukken. Op dat moment smolt mijn 
toekomst als sneeuw voor de zomerzon. 
Dag diploma, dag job, dag toekomst. 
Het drong al vrij snel tot me door dat ik 
snel naar de Olmense Zoo zou gaan. En, 
geloof me jongens, daar wil je echt niet 
naartoe als blokstaart.

Wat deed je nadat je je examenresul-
taten kreeg?
De maanden na mijn 9 waren zwaar. 
Ik heb mijn studie moeten stopzetten. 
Sindsdien leef ik in de straten van 
Brussel en zoek ik overdag wat naar wat 
leftovers van wafels en zing ik liedjes in 
de metrostations voor wat geld. Het is 
niet gemakkelijk, maar ik red me. Ooit 
hoop ik genoeg gespaard te hebben om 
toch nog een keer terug te proberen. Ik 
krijg toch betaald voor dit interview, hé?

Eh, ja, sure. Is er nog iets dat je onze 
lezers wil meegeven?
Lezers? Zijn jullie niet zo’n gefaald  
boekje, zoals Dag Allemaal? 

Ehhh. Fijne dag nog, Lisette!
Fijne dag nog! Volgende keer mag je me 
ook gewoon Nel noemen, hoor. •

Wil je hierop reageren? Of persoonlijk iets aan 
Lisette doorgeven? Mail je persoonlijke brief dan 
naar promcom@politika.be!

“Ik zie de negen nog steeds als ik mijn ogen 
dichtdoe ‘s nachts.”

9





 

 

 

 

 

 

 

  

 

Beste Carles, 

Ik ben een tweedejaars sociologie student aan de faculteit en zie de examens nu al niet meer 
zitten. Ik ben door mijn eerste jaar heen gesparteld en denk dat deze examens me echt gaan 
nekken. Het is zoveel leerstof en ik heb nog altijd het studeren niet onder de knie. Kun jij me 

helpen? 

Groetjes, Sophie 

Bon dia Sophie, 
 
Iek bene ook gén experte in studeros. Soy altijdos gebuisdos in mijn studios op grondwettelijk 
rechtos. Pero niet getreurdos, mi motto es ‘altijdos blijvos vechtos’! Independencia no es op 
één dagos (onlangs geleerdos), pero elke dagos es een stapjos dichterbijos! Mijnos grootste 
adviesos? Elke dagos een beetjos. Je moet tu niet opsluitos voor de examos pero elke dagos een 
beetjos werkos. Nooit vergetos dat studentos zijn tambien un profecia es. Elke dagos trabajer y 
studeros hoort er bijos, andersos kun je even goedos gaan werkos. Eenmaal de examos er zijnos 
moet je je dan wellos completa laten gaanos! 
 
 fins desprès, 
 Carles Puigdemont, (voormalig) minister-president van Catalonië en gezochte crimineel 

Vraag het aan
Carles Puigdemont
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Professor Laermans
        geeft bloktips

  Last van blokstress, of gewoon geen idee hoe
  eraan te beginnen? Professor Laermans geeft
 jullie tips om de blok succesvol door te komen!

“Het woordje bloktip behoort niet echt  
tot het professorale jargon. Zelf hebben 
wij het liever over studeertips. We gaan 
er immers vanuit dat onze studenten 
zich vlijtig en aandachtig, en vooral 
met veel persoonlijke interesse, over 
de leerstof buigen. ‘Blokken’ sugger-
eert daarentegen dat de examenstof 
zonder veel dieper inzicht van buiten 
wordt geleerd: je hamert ze zo snel 
en efficiënt mogelijk in je brein, slaat 
ze daar gedurende korte tijd op, en 
drukt na afloop van het examen op het  
delete-knopje. Tegelijk weten professo- 
ren natuurlijk ook wel dat studenten 
in de eerste plaats willen slagen en 
niet alles even interessant vinden. 
Vandaar mijn eerste tip: differentieer 
op voorhand tussen leerstof die je 
eerder wil studeren enerzijds en ex-
amenstof die je minder aanspreekt 
en daarom zal blokken anderzijds. 
Dat is allicht niet altijd een zaak van 
uiteenlopende vakken. Ook binnen een  
enkel vak zijn er meestal onderdelen 
die je nauwelijks, een beetje of zeer 
sterk aanspreken. Hou daar rekening 
mee bij het studeren en binnen 
je planning. Je hoeft een cursus  
immers niet lineair van het begin tot 
het einde te studeren: je kan even-
goed afwisselen tussen studeren en

blokken, delen die je sterk dan wel wein-
ig interesseren. Daartoe moet je de leer- 
stof natuurlijk wel voldoende overzien, 
wat mij meteen bij mijn tweede tip
brengt.

Zorg er inderdaad voor dat je een 
minimaal overzicht hebt van het  
geheel van de leerstof. Er zijn nog 
altijd studenten die, gewapend met 
marker of pen en liniaal, zonder veel 
duidelijk inzicht op pagina 1 starten en 
vervolgens bladzijde na pagina hand-
boek of cursus doorploegen. Dat soort 
kip-zonder-kop-blokken is weinig ver-
standig, en dan niet alleen omdat je 
de gehele leerstof tot blokmaterie  
reduceert. Je houdt dan evenmin  
rekening met het verschil tussen 
makkelijkere en moeilijkere leerstof, 
dat toch wel cruciaal is voor je tijds- 
planning. De lastigste leerstof zit  
meestal niet in het begin van een  
cursus, maar het is belangrijk om weten 
of ze eerder in het midden dan wel naar 
het einde komt. Zo nodig kan je eerst 
de moeilijkere delen instuderen, al  
vereisen die meestal een stuk voor- 
kennis uit de andere delen van je cursus. 
Overigens, over overzicht gesproken: 
leerboeken hebben niets voor niets 
inhoudstafels. Een beetje gedetailleerde 
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inhoudsopgave geeft je al meteen een
idee van de totale leerstof. 

Een resem andere blok- of leertips liggen 
voor de hand natuurlijk. Begin tijdig, 
zodat je af en toe een rustpauze kan 
inlassen en niet moet gaan hollen 
ofte stressen naar het einde toe.  
Concentreer je in eerste instantie 
op de hoofdlijnen, de details kan je 
nog tijdens een tweede rondje memo- 
riseren. Maak ook schema’s van die 
hoofdlijnen, dat helpt geweldig bij het 
onthouden ervan. Eet gezond, leef wel, 
en verwen jezelf tussendoor met een 
favoriet muziekje of wat je hoe dan 
leuk vindt (de examentijd is bijvoor-
beeld niet direct de meest geschikte 
periode om te beginnen diëten). En 
van een koude douche bij de start van 
een nieuwe studeer- annex blokdag is 
voor zover ik weet nog niemand zwaar 
ziek geworden, integendeel. Evenwel 
geen regels zonder uitzonderingen. 
Te laat beginnen studeren, is nooit 
aangewezen. Maar net als sommige 
proffen, kan ook jij gebaat zijn met een 
beetje deadline-stress, kwestie van een 
voldoende hoog adrenalineniveau aan 
te maken. Er bestaat inderdaad zo- 
iets als een persoonlijke studeerstijl, 
en het komt erop aan die te vinden. 
Dat is het moeilijke voor de eerste-
jaarsstudent natuurlijk: je moet nog
leren hoe je best leert...

Hoe ik het lang geleden zelf deed? Met 
een gedifferentieerde aanpak (wat ik on-
interessant vond, blokte ik meteen: ‘dan 
ben ik er vanaf’), een boel schema’s, 
en een beetje, soms ook te veel 
deadline-stress... Maar ik stond toen
ook al te doceren, niet wetende dat ik

dat ooit ook beroepsmatig zou doen. 
Jezelf de leerstof uitleggen is inderdaad 
een heel goeie manier om na te gaan 
of je ze effectief hebt begrepen. Je kan 
dat hardop voor de spiegel doen, al 
oogt dat al gauw een beetje belachelijk. 
Maar in stilte is ook mogelijk. Of je 
doceert echt: je legt de leerstof aan 
medestudenten uit. Daarnaast exami- 
neerde ik mijzelf regelmatig, en dat niet 
enkel aan de hand van vragen afkomstig 
uit vroegere examens. Ik verzon ook 
zélf examenvragen: als je een originele 
vraag weet te bedenken, heb je de leer-
stof al serieus onder de knie.

Last but not least: ik ben allesbehalve 
een millennial en dan ook niet de hele 
tijd in de weer met sociale media.  
Studeren deed ik bij voorkeur in mijn 
eentje - maar een studentenkamer was 
toentertijd dan ook nog echt een plek 
waar je je helemaal kon afzonderen. Die 
tijd is al lang voorbij, vandaar dat voor 
mij merkwaardige beeld van zalen bom-
vol in zichzelf gekeerde, studerende 
lichamen die zich samen willen be- 
schermen tegen het onvermogen om 
ieder voor zich neen te zeggen tegen 
de aantrekkingskracht van de sociale 
media. Het is een schoolvoorbeeld van 
een extern afgedwongen zelfdwang, zo  
zegt de socioloog in mij (zij het ook een 
die men vrijwillig ondergaat). Voor meer 
tekst en uitleg: zie De maatschappij 
van de sociologie, dat verdomde boek 
dat je misschien nog tegen midden 
januari moet zien gestudeerd of ge-
blokt te krijgen, of dat je al met goed 
gevolg hebt ‘verteerd’. Hoe dan ook veel
succes gewenst met de examens!”
 



‘amai ik 
stink’

per ongeluk 
expres 

overslapen

vijfde hoofd-
stuk is af

wat is 
buiten-
lucht?

nalu is op
‘hier snap 

ik geen 
fuck van’

markeerstift 
leeg

stress omdat de 
pauze te lang 
heeft geduurd

boek heeft 
meer dan 

300 pagina’s

zesde mental 
breakdown 

vandaag

vijfde dag niet 
gedouchet

pauze duurde 
een uur langer 
dan gepland

derde herziening 
van de blokplan-

ning

‘100 pagina’s per 
dag moet lukken’ 

*geraakt er 20 ver* 
‘dan doe ik er mor-

gen 180’

al 2x getagd in 
honden/katten-

filmpjes

wat is een 
planning zelfs?

Super deluxe blokbingo
zonder prijs

Heeft u een rijtje compleet? Of zelfs het hele raster? Gefeliciteerd! U wint niks 
buiten de ultieme ervaring die de blok telkens weer met zich meebrengt. Nog even 
doorzetten, want dan kun je mee op die befaamde skireis van Politika, en voor nu 
nog even achter de boeken!

Thanks om hier je tijd in te steken trouwens! Het was het absoluut niet waard. <3
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To Erasmus or 
not to Erasmus?

                                    It’s this time of the year again… en nee, ik bedoel niet 
                                       Kerstmis,maar de tijd waarin je je erasmus aanvraag kan 
                                         indienen! Twijfel je nog steeds? Wil je graag wat meer                                                                                     
                                          informatie? Lees dan vooral verder!

                                         Het gezegde dat eramus je zou veranderen en je het nooit  
                                       zou vergeten klinkt misschien als een cliché, maar het is  
                                   écht zo. Je leeft voor een aantal maanden voor 24/24 en  
                                7/7 in een ander land en zonder familie of huidige vrienden om 
je heen. Je leert hoe je op jezelf kan steunen en zelfstandig worden. In ruil krijg je 
heel veel nieuwe internationale vrienden en herinneringen erbij! Als je schrik hebt 
dat je niet gemakkelijk vrienden zou maken, geen paniek! Iedereen zit in dezelf-
de situatie en is daarom heel open voor elkaar. Daarnaast worden er ook veel 
activiteiten georganiseerd voor erasmusstudenten dus aan nieuwe vrienden zeker 
geen tekort! Het papierwerk en zoektocht naar een kot is altijd wel een beetje een 
puinhoop, maar dit hoort erbij en is achteraf gezien niets voor wat je in ruil krijgt. 
Zoek zeker eens naar Facebookpagina’s in verband met huisvesting in jouw  
bestemming of hoor eens rond wie er het jaar voor jou daar heeft gezeten voor tips 
(geloof mij, mensen die op erasmus zijn geweest helpen je met plezier en zullen 
graag tips geven!). Als je voor een aantal maanden in een ander land woont, zie je 
alles van thuis ook eens in perspectief. Je apprecieert sommige dingen van thuis 
veel meer en merkt ook dingen op die je thuis zou veranderen. En last but not 
least, één semester lijkt misschien heel lang om weg te zijn van thuis, maar deze 
maanden vliegen zo voorbij. Je hebt zóveel te doen en te ontdekken dat je haast 
geen tijd hebt om te beseffen hoe lang je er al bent. Ëén semester in je leven in 
ruil voor 100 leuke verhalen te vertellen op een zatte avond, 100 nieuwe interna-
tionale vrienden (waar je altijd eens op vakantie kan gaan ;) ) en een avontuur dat 
je gemaakt heeft tot wie je bent. 

Indien je nog vragen zou hebben in verband met erasmus mag je mij altijd even 
sturen op Facebook: Marie Peeters (er zijn er een aantal vermits mijn naam niet 
heel origineel is, maar ik ben diegene waar bij staat ‘heeft gewerkt bij Politika’). Ik 
ben momenteel zelf op erasmus in Barcelona en help jullie graag! Hasta La Vista!

Meer praktische informatie vind je op de site internationalisering sociale wetenschappen: 
https://soc.kuleuven.be/fsw/internationalisering



Perfecte cadeautjes voor 
elke sociale wetenschapper

om aan een vriend te geven of gewoon aan jezelf

De Bijbel
cause y’all need jesus

labjas
want dan lijken we 
net echte weten-

schappers haha ja 
nice

Politika lidkaart
want dan krijg je  

korting om je 
emoties weg te 
drinken op de  

volgende cantus!

codex (en niet die van recht, nee)
want cantusliedjes van buiten 
leren is meer sociaal rendabel 
dan die cursus samenleving

Lego bouwpakket
want dan voel je je toch even een ingenieur en dan heb je 

toch heel even het idee dat je een toekomst hebt
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Flowchart: Heeft het nog zin om 
te studeren?

Is er nog genoeg tijd om de 
schade in te perken?

Moet je nog veel leren?

Toch maar een 
samenvatting van 
iemand zoeken! 

We believe in you 
<3

Zeker van?Waarom leest ge 
dan deze flowchart? 

Ga leren!

Deelnemen is 
belangrijker dan 
winnen. En zeg, 

zomervakantie is 
toch overrated.

Jij verdient pauze! 
Misschien kun je 

nog naar de  
Kardashians 

kijken, of kleur de 
kleurplaat in op 

pagina 23!

Oeh la, confidence 
is peaking! Heb je 

examen sociologie?

Best toch nog 
eens die hoofd-
stukken vier en 
vijf doornemen!

Ben je daar zeker van?

 Euh ja, studeren 
dan maar zeker? 

Begin anders terug 
aan de linkerkant 
van de flowchart.

ja

ja ja

ja ja

nee

nee nee

nee nee

“Rozen zijn rood
Mijn boeken zijn nog dicht
Ik heb een probleem
Fuck”
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Sabina’s
horoscoop

ram                        (21 mrt - 20 apr)
Het is het einde van het jaar maar de ram moet 
zich niet vergissen en dit zien als een verlos-
sing van het werktempo. Integendeel. Had jij 
niet allang aan de blok moeten beginnen?
Liedje: Work - Rihanna

weegschaal           (23 sept - 22 okt)
Eerdere verschijnselen bepalen niet de toe-
komst. Welke sterren? Neem het lot in eigen 
handen en neem al je beste dansmoves en ly-
rics-kennis mee naar de Nederlandstalige Fuif.
Liedje: Last Christmas - Wham!

boogschutter         (23 nov - 21 dec)
Bijna Kerst! De tijd van vreugde, warmte, 
familie, en die eeuwige vraag of dat je al een 
lief hebt? Laatste kans er eentje vinden, grijp 
deze op het Nederlandstalige Fuif.
Liedje: Kiss me at midnight - *NSYNC

waterman                               (21 jan - 20 feb)
Voor de waterman draaien de feestdagen 
niet alleen om warmte en gezelligheid, maar 
natuurlijk ook kadootjes en een echte maaltijd. 
Het Sinterklaasontbijt is echt jouw activiteit!
Liedje: Zie gings komt de stoomboot - JIJZELF

leeuw                      (23 juli - 22 aug)
Motivatie markeert december, alles wat je nu 
al studeert hoeft volgend jaar niet meer! Als jij 
echt al zo goed begonnen bent als de sterren 
zeggen, verdien je de Nederlandstalige Fuif.
Liedje: Pina Colada - K3

tweelingen            (21 mei - 20 juni)
Dankzij Mercurius leer jij je vrije tijd beter in 
te richten en prioriteiten te stellen. Om je al- 
vast op weg te helpen: Nederlandstalige Fuif is 
een prioriteit, en studeren kan in de vrije tijd.
Liedje: Spring - Spring

stier                        (21 apr - 20 mei)
Voor de stier is deze maand een stabiele 
maand, je kan dingen al ver vooruit plannen. 
Bijvoorbeeld voor in de blok of een reis voor 
erna. Naar Madrid misschien?
Liedje: Feliz Navidad - José Feliciano

schorpioen             (23 okt - 22 nov)
December staat in het teken van comfort van 
familie en opkomen voor jouw rechten! Zo heb 
je inderdaad recht op een avondje feesten voor 
je weer thuis kerst gaat vieren.
Liedje: Driving home for Christmas - Chris Rae

steenbok                 (22 dec - 20 jan)
Braaf geweest dit jaar? Ach, jij weet allang dat 
de Sint niet bestaat dus maakt het echt uit? 
Nee! Tijd om helemaal van het padje te gaan op 
het Nederlandstalige Fuif van Politika.
Liedje: Santa tell me - Ariana Grande

vissen                      (21 feb - 20 mrt)
Onderschat deze laatste maand niet de kleine 
problemen! Het is echt bijna blok-tijd, dus is 
het noodzaak alle kansen om te feesten aan te 
pakken met beide handen. Zie je in Albatros!
Liedje: Joy to the world - Aretha Franklin

maagd                  (23 aug - 22 sept)
In december zal uw huishouden opbloeien, 
misschien haal je eindelijk de stofzuiger door je 
kot! Dat mag natuurlijk gevierd worden, en alle 
tekens wijzen op de Albatros.
Liedje: Ave Maria - Beyoncé

kreeft                      (21 juni - 22 juli)
De sterren adviseren rust, in het nieuwe 
jaar zul je al genoeg op je schouders hebben. 
Nederlandstalig ontstpannen doe je het best in 
de Albatros. 
Liedje: Samsonrock - Samson en Gert
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Help! Ik heb motivatie nodig

A diamond is merely a lump of coal that did well 
under pressure

Even if you are on the right track, you’ll get run 
over if you just sit there

If you’re going to be able to look back on some-
thing and laugh about it, you might as well laugh 

about it now

People often say that motivation doesn’t last. 
Well, neither does bathing – that’s why we 

recommend it daily

When life gives you lemons, squirt someone in the 
eye

Don’t worry about the world coming to an end 
today. It’s already tomorrow in Australia

I am so clever that sometimes I don’t understand 
a single word of what I am saying

Be miserable. Or motivate yourself. Whatever has 
to be done, it’s always your choice

Striving for success without hard work is like 
trying to harvest where you haven’t planted

A lot of us would like to move mountains, but few 
of us are willing to practice on small hills

It’s not that I’m so smart, it’s just that I stay with 
problems longer

I always wanted to be somebody, but now I realize 
I should have been more specific

Even a stopped clock is right twice every day The road to success is always under construction

If everything seems to be going well, you have 
obviously overlooked something

The light at the end of the tunnel may be an 
oncoming train

Life is like a sewer – what you get out of it 
depends on what you put into it

Don’t underestimate your abilities, that’s your 
boss’s job

Whenever I find the key to success, someone 
changes the lock

Hard work never killed anybody, but why take a 
chance?

If at first you don’t succeed, then skydiving 
definitely isn’t for you

Opportunity does not knock, it presents itself 
when you beat down the door

The elevator to success is out of order. You’ll 
have to use the stairs… one step at a time

The minute you settle for less than you deserve, 
you get even less than you settled for

It takes less time to do things right than to 
explain why you did it wrong

Opportunity is missed by most people because it is 
dressed in overalls and looks like work

My therapist told me the way to achieve true 
inner peace is to finish what I start. So far I’ve 

finished two bags of M&Ms and a chocolate cake.
I feel better already

The only problem I had with literature was that 
I simply couldn’t figure out that the correct 

answer was the first thing that comes to your 
mind after reading the question, the most obvious 

one. I can only blame math for that

Voel je de eerste mental breakdown aankomen, of is het zelfs al zo ver? Wij zijn er om te 
helpen! Knip de strookjes hieronder uit (nadat je het doolhof op de achterkant hebt ge-
maakt, ofcourse) & steek ze in je pennenzak voor motivatie op random momenten!
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Oh nee! Enkele relschoppers proberen het Belgisch/Vlaams 
grondgebied binnen te dringen! Help jij Theo deze 
maatschappelijke gevaren op te sporen? 
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De Korf zoekt
schrijvers/tekenaars/creatieve breinen

Hé jij daar!
Heb je soms creatieve ideeën en weet je niet waar je deze kwijt kunt? Ding ding 

ding, we’ve got a winner want wij staan met open armen klaar om deze te mogen 
aanschouwen. Denk aan dat ene hilarische verhaal of die gekke strip die je ooit 
wou publiceren, maar hier toen niet in slaagde (fuck de haters), want wij kunnen 

jou naar dat felbegeerde pad naar eeuwige roem leiden! Vond je de ideale datepl-
ek of het properste toilet in Leuven? Laat het ons allemaal weten! Wees niet bang 

en stuur maar gekke/creatieve/hilarische ideeën door naar  
promcom@politika.be! We kijken er naar uit!

Praktisch puntje: als je iets instuurt voor de volgende editie, zorg dan altijd dat je dat best 
voor de 20e van de maand doet. #ookwijhebbendeadlines #enalsjelaterbentdankomtietoch-
gewoonindeeditiedaarna #wezijnblijmetalles
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POLITIKA WANTS YOU!
Heb je ambities om later in de kring te stappen, maar weet je niet goed wat er van je 

verwacht wordt? Of wil je Politika een handje helpen? Geen probleem, Politika kan alle hulp 
gebruiken en dit op verschillende manieren!

Medewerker: je kiest zelf wanneer, wat en waar je helpt. De medewerkers worden vooral 
ingezet op fuiven om te tappen, controlen of stewarden. In ruil krijg je drankbonnetjes en 
gratis inkom op die fuif. Op deze manier kan het feesten in Leuven al snel wat goedkoper 

worden én leer je nieuwe mensen kennen.

Iets meer geëngageerd? Vaste medewerker: je kiest een werkgroep (cultuur, feestjes, cudi, 
extern, sociaal, evenementen, sport, onderwijs, jaren en promcom) en werkt langs die weg 
actief mee met de kringers. Je bepaalt wel nog steeds hoeveel verantwoordelijkheid je zelf 

wenst te dragen. Hier heb je ook steeds de vrijheid om mee te helpen op fuiven door middel 
van shiften. Je krijgt dan dezelfde voordelen als de medewerkers.

GRIJP DUS UW KANS!
Contacteer ons via mail/Facebook/postduif of val kringers (echt) lastig. Voor medewerkers: 
medewerkers@politika.be; Voor zij die graag willen tappen in het beroemde Politika Kaffee, 

mail naar kaffee@politika.be


