


Hoi hoi! Zoals jullie misschien gemerkt hebben, zijn we even weggeweest in 
april. Maar no worries, je hebt de laatste versie van dit academiejaar toch 

kunnen bemachtigen! In deze dubbeldikke editie vind je allerlei puzzels om 
je blok mee door te komen, een #Korforiginal drankspel en hebben we ook 

de blokbingo en flowchart van december terug tot leven gebracht! Daarnaast 
mogen we (ja echt waar) twee flessen cava weggeven aan die personen die 

de kleurplaat op p. 3 het mooist inkleuren! Win win!
Wij vonden het in ieder geval een fantastisch jaar en we zien jullie hopelijk 
snel terug! Ideeën en rare verzinsels zijn nog altijd welkom, hoe meer hoe 

beter! Tot in oktober, vriendjes.

(Voorlopig de laatste) kusjes en knuffels,
Team Promcom

2017-2018

Partners en sponsors

Voorwoord

Jouw logo hier? Stuur een mailtje naar bedrijvenrelaties@politika.be
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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 maak je 
even alle puzzels in 

deze editie!

Oeh la, confidence is 
peaking! Heb je exa-
men psychologie?

Hahaha oei

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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Kleurwedstrijd
Een van de toffere manieren 
om een fles cava te winnen

We willen het jaar afsluiten met een knaller, en daarom geven wij, een 
simpel zielig boekje, twee flessen cava weg! Wat moet je doen? De kleur-
plaat op de achterkant zo mooi mogelijk inkleuren. Iets voor kleuters? Ja. 

Iets voor blokkende studenten? Ook.
Haal je mooiste kleurskills naar boven, vul hieronder je naam, e-mailadres 

en studierichting in, en steek je kleurplaat in de brievenbus van Politika 
(één van de brievenbussen onder de trap in de inkomhal van het SW ge-

bouw). Een zorgvuldig geselecteerde jury zal na de examens twee 
winnaars kiezen die elk een fles cava krijgen. Goede manier om die blok-

stress weg te drinken, toch?

Deze wedstrijd loopt tot 20 juni 2018. De winnaars zullen de week daarop 
bekendgemaakt worden!

Deze kleurplaat is van: 
.............................................................

Mijn e-mailadres is: 
.............................................................

Ik studeer: 
............................................................
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student in de kijker
GERRIT

      De messias van alle communicatiewetenschappers 
          is wel de enige echte Gerrit Willems.  Zelf 
             afgestudeerd als communicatiewetenschapper 
               optie Media en Samenleving, Gerrit is stiekem
                  een voorbeeld voor iedereen. Onder het  
                  motto ‘doe eens zot’ heeft hij er al enkele
                  jaren radio opzitten en maakte hij hilarische
                 reportages van ‘Karel maakt een Plaat’ tot
                zelfs een exclusief ‘interview’ met onze 
              andere grote held: Tim van Temptation. We
           hadden enkele prangende vragen voor Gerrit,
    die ook op jullie lippen branden voor al deze jaren, 

Hoe ben je met je grote passie voor 
radio begonnen?
Tijdens een les in de Max Weber kwam 
iemand van het programma “Oh Oh 
Studentiko” een oproep lanceren om 
nieuwe medewerkers te zoeken. “Oh 
Oh Studentiko” is trouwens ontstaan 
op deze faculteit. Na lang twijfelen heb 
ik mijn eerste reportage gemaakt: “De 
Kebab van de Week”. Het jaar erop ging 
de vaste reporter met ‘pensioen’ en 
dus bood ik mij aan om een reportage 
te maken samen met 2 anderen. De 
week erop konden de 2 anderen niet, 
en ben ik maar alleen op reportage 
getrokken. Dat heb ik nog eens zo’n 
110 keer herhaald tot ik zelf afgestuurd 
was en het programma afgelopen 
was. Aangezien ik en mijn medepre-
sentator -die in zijn vrije tijd ook burgie 
is- de radio zo hard miste, hebben we 
ons eigen programma uit de grond ge-
stampt: “Radio Perte Totale”. En dankzij 

de radiomarathon van MNM in Leuven
maakte ook “Oh Oh Studentiko” zijn
 grote comeback tijdens de blok.

Wat is het grappigste dat je ooit hebt
meegemaakt tijdens het radio maken?
Toen ik voor de eerste keer Rik Torfs 
(tijdens een cantus) mocht interviewen,
stond mijn micro niet aan. Dat had 
ik pas na 1 minuut interview door. 
Gelukkig herhaalde hij exact dezelfde 
woorden opnieuw. En ook voor iemand 
haar vrijgezellen opende ik de deuren 
van onze studio. Het concept was een 
“late night talkshow” die gepresenteerd
werd door de aanstaande bruid. Het 
programma was voor alle duidelijkheid

“Neemt hem maar aan, 
anders vindt hij van zijn 

leven geen werk.”

but hey, we zouden de Korf niet zijn als we jullie niet zouden coveren!      
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niet live, maar opgenomen. Toen een 
onbekende man (bleek een goede 
kameraad te zijn van de bruid) inbelde
en wat expliciete sekstips gaf (lees: 
tips om een condoom aan te trekken),
kregen we plots kwade telefoons van
het bestuur: blijkbaar stond de tele-

foonlijn open en werd deze live uit-
gezonden op de radio. Op dat moment 
live op de radio: Leuven Jazz. Moet 
een toffe combinatie zijn geweest.

Hoe komt het dat je uiteindelijk bij 
Humo filmpjes bent beginnen maken?
Door te solliciteren op een oproep. Je 
moest een filmpje over jezelf maken
in 1 minuut. De eerste keer was ik 
er “net niet bij”, dus heb ik een half 
jaar later (bij een nieuwe oproep) een 
nieuw filmpje gemaakt. Deze keer 
alludeerde ik op het “er net niet bij zijn” 
en ‘huurde’ ik mensen in mij aan te 
prijzen zoals o.a. Kim Jung-Un, 
Pommeline van Temptation, Trump en 
enkele vrouwen die mij aan het kussen 
waren tijdens de Beiaardcantus (op 
de wang uiteraard). Ook mijn bompa 
van 91 jaar had een bijdrage, quote: 
“Neemt hem maar aan, anders vindt hij 
van zijn leven geen werk”. Humo vond 
het filmpje hilarisch, ik mocht daarom 
een proefreportage maken (“Wie wordt 
de nieuwe rector van de UGent”). Ook 
dat vonden ze leuk en mocht ik op 

“Blijkbaar stond de telefoonlijn open en werd 
deze live uitgezonden op de radio. Op dat 
moment live op de radio: Leuven Jazz.”

regelmatige basis filmpjes beginnen
 te maken.

Wat is het leukste filmpje dat je ooit 
voor Humo hebt gemaakt?
Het filmpje waar ik naar de nieuwjaars-
recepties ben geweest van de 7 grootste

politieke partijen. Wat je daar allemaal 
gratis kunt eten en drinken, ongelofelijk! 
De sossen hadden zelf vol-au-vent. En 
de gesprekken met de trouwe aanhang 
is ook hilarisch (op die ene man die mij 
een beetje aan het bedreigen was na), 
vooral omdat ik ze een heel klein beetje 
in het ootje nam en ze na het interview
toch altijd vriendelijk naar mij lachten.

Wie is de coolste persoon die je ooit 
hebt geïnterviewd?
Jolien Peeters (nee mopje), Dimitri 
Bontinck was hilarisch, hij vertelde veel
primeurs maar alles bleek helaas niet
waar te zijn.•

Nog geen genoeg van Gerrit? No 
worries, hij staat ook nog op de 
volgende pagina met een paar

exclusieve tips, speciaal voor jou!
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Gerrit geeft tips
en vertelt bizarre dingen over zichzelf

Wil je even bekend worden als Gerrit? No worries! Gerrit heeft ons 5 key 
elements gegeven om het beste interview te krijgen, zodat ook jij eventueel 
filmpjes voor Humo kunt maken en zelfs Gerrit van zijn troon kunt stoten! 

(probeer ik ook al heel lang..) 

Smijt de zenuwen van je af (dat kan door een pintje te drinken, maar
ook door enkele pintjes te drinken)
Stap naar de persoon toe, met een grote #yolo-attitude.
Vraag vriendelijk of je iets mag vragen
Ongeacht het antwoord, zwier je micro onder de neus en stel je 
eerste vraag
Stel geen klassieke vragen, maar knalt die onverwachte vragen er 
meteen uit. Zo haal je de geïnterviewde uit zijn/haar comfortzone.
Tot slot: deel high fives uit aan mensen in de buurt als je een 
geweldige quote hebt. Checkt ook de micro als dat ding effectief 
heeft opgenomen.

3 DINGEN DIE JE NOG NIET WIST OVER GERRIT
En misschien niet wou weten, maar dat is nu toch te laat.

1. Toen ik stage deed bij Studio Brussel, heb ik (niet met opzet) Sam De 
Bruyn weggejaagd van zijn bureau. Zou dit zijn overstap naar Qmusic in een 

stroomversnelling hebben gebracht? Pakt van niet nee.

2. Ik heb ooit meegedaan aan de wedstrijd “het schoonste kind van België”, 
helaas niet gewonnen. Jury was waarschijnlijk omgekocht.

3. Ik ben ooit gaan winkelen in de Delhaize met een zak van de Carrefour. 
(Komaan, Gerrit is toch overduidelijk een bad boy?!)

 
Ook vertelde hij ons nog dat hij schoenmaat 48 heeft en “je weet wat ze 
zeggen grote schoenen… grote kousen.“ Tot op heden snappen we nog 

steeds niet wat hij hiermee bedoelt, als iemand het weet, slide in our dm’s.

1.

2.
3.
4.

5.

6.
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Verbind de puntjes
van zeer hoog niveau
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Deadly dilemma’s
Hé hoi, we zouden de Korf nu eenmaal niet zijn als we jullie niet eens goed aan 

het denken zouden zetten! Vandaar onze deadly dilemma’s! We daagden jullie uit 
om via Instagram alvast een heuse zelfreflectie te doen, en dit waren de 

resultaten!

Dilemma 1: Tandpasta met chilipepers of schuurpapier als toiletpapier? 
(golden tip: pak het wc-papier van de hondjes #ultrasoft, we got you 
covered)

Dilemma 2: Voor altijd met ‘ik moet zuipen’ in uw hoofd zitten of ‘de 
magische Winx’?

Dilemma 3: Wil je een castlid worden van het nieuwe seizoen van Keeping 
up with the Kardashians of Geordie Shore?

Dilemma 4: Niemand lacht ooit om wat je zegt of jij moet altijd wenen als 
iemand iets grappig zegt? 

Dilemma 5: Liever heel behaard zijn of volledig kaal?

tandpasta met chilipepers

schuurpapier als toiletpapier

70%

30%

de magische Winx

ik moet zuipen

56%

44%

Kardashians

Geordie Shore

64%

36%

altijd wenen als een ander iets zegt

niemand die lacht om mij

68%

32%

heel behaard

volledig kaal

61%

39%
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Dilemma 6: Een avondje tappen of stewarden in het Kaffee? (ah, hey,
toevallig... dit kan je ook gewoon echt doen! Zie achterzijde van de Korf 
hoe je dit doet! #sluikreclame)

Dilemma 7: Wil je liever een zeekoe of een stokstaartje als huisdier?

Dilemma 8: 30 kilogram ijs eten van ‘t Galetje of 30 kilogram frietjes 
moeten eten van de Alma?

Dilemma 9: 1 jaar tanden niet poetsen of 1 jaar dezelfde onderbroek aan-
houden? (een standaard academiejaar een beetje)

Dilemma 10: Iedereen hoort wat jij denkt of jij hoort wat iedereen denkt? 
No worries, bij mij is dat voornamelijk gewoon eten waar ik aan denk x

Dilemma 11: Vastzitten in de lift van het SW-gebouw met Vera Hoorens of 
Rudi Laermans?

Dilemma 12: Yanny of Laurel?

tappen

stewarden

70%

30%

stokstaartje

zeekoe

82%

18%

30 kg ijs van ‘t Galetje

30 kg frietjes van Alma

69%

31%

dezelfde onderbroek aanhouden

tanden niet poetsen

68%

32%

Ik hoor wat iedereen denkt

Iedereen hoort wat ik denk

92%

8%

Rudi Laermans

Vera Hoorens

83%

17%

Laurel

Yanny

51%

49%
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2. De schaamteloze 
schoenofoob

We snappen even goed dat het in de 
zomer nogal warm kan worden in die 

Adidassen, maar hey, doe dan gewoon 
sandalen aan. Dan hoeft tenminste 
niet heel de bib te genieten van uw 

zweetvoetenlucht.

De 8 irritantste bibtypes

5. De keyboard killer
Uw toetsenbord werkt prima mee als 
ge wat rustiger op die toetsen duwt. 
Probeer het eens, er zal een wereld 

voor u opengaan.

3. De schone slaper
Dat de Agora om 8u opengaat weten 
we allemaal, en dat dat heel vroeg 
is even goed. Maar heb een beetje 

respect voor zij wel vroeg opstaan om 
effectief te gaan studeren en geen 

plek meer hebben omdat gij zo nodig 
uw schoonheidsslaapje wil afmaken in 

de bib. 6. De brutale beller
Weten jullie dat de deuren van de stille 
ruimte niet isoleren? Want ja Linda, we 
kunnen heel de ruzie met uw boyfriend 

volgen. Over het algemeen nog best 
leerzaam voor de studenten sociale 

wetenschappen, maar ik kan me voor-
stellen dat een geneeskundestudent 

zich dood ergert aan u.
7. De hebberige hekkensluiter
Als ge pas tegen de middag uit uwen 

nest kruipt, vraagt dan niet aan 
iemand om de helft van zen tafel op 
te geven voor uw slaaphoofd. Sta de 
volgende keer wat vroeger op en dan 
deel ik mijn tafel misschien nog wel 

een keer.

4. De razende renner
We willen allemaal een goed plekje 

bemachtigen, maar voor uw dagelijkse 
workout raden we toch aan u gewoon 

te begeven naar Sportkot. Daar-
naast wordt ge ook nog eens vreemd 
aangekeken en is er kans dat ge door 
de gladde vloeren op uw smoel gaat.

1. De subtiele spookrijder
We hebben wel door da ge ‘die vriend’ 
die vooraan in de rij staat eigenlijk niet 
echt goed kent. Respecteer de mensen 
die effectief vroeg opstaan om aan te 

schuiven, en sluit u achterin de rij aan. 
Er is nog ruimte in de Chill & Refill als 

ge zo nodig moet bijpraten.

8. De krachtige knauwer
Wij zijn niet per se tegen eten in de 

bib, maar ontbijt dan met een wafel in 
plaats van cruesli. Dit geldt trouwens 

evengoed voor de theeslurpers: als da 
te warm is, wacht dan, want da koelt af 

weet ge.

Ah, de blok. De tijd van mental breakdowns, bibs en wat dat laatste betreft: 
ergernissen. Wij zetten daarom voor jullie de 8 irritantste bibtypes op een rijtje: 

dingen die we allemaal denken, maar niet durven uitspreken.
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Woordzoeker
Ken je ons nog? Ja, in die editie van maart stond een veel te moeilijke woordzoek-

er. Voor mensen die van een uitdaging houden, is er hier nog één. Succes x

keizerspinguïn
koningspinguïn

zuidelijke rotspinguïn
macaronipinguïn

noordelijke rotspinguïn
fjordlandkuifpinguïn
Snares kuifpinguïn

Schlegels pinguïn
grote kuifpinguïn

dwergpinguïn
witvleugelpinguïn
geeloogpinguïn
adeliepinguïn

stormbandpinguïn
ezelspinguïn

zwartvoetpinguïn
humboldtpinguïn

magelhaenpinguïn
galapagospinguïn
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Vraag het aan
Federica Mogherini

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Beste Federica, 

Ik zit nu in de examenperiode maar het probleem is dat ik ontzettend moe ben. Ik kan daardoor 
niet normaal studeren: mijn concentratie is volledig weg. En als ik in mijn bed ga liggen, kan ik 

zo voor een paar uur slapen. Misschien heb ik zelfs teveel geslapen. Nu doe ik het vanaf 
donderdagavond al heel rustig aan (lees: ik doe geen fuck  ) en ben ik dus ineens zo moe als 

wat dat ik ook niet echt kan studeren. Heb jij enig idee wat ik daaraan kan doen?  

Groetjes, Tessa 

Ciao Tessa, 
 
Om optimaal te functioneren is het belangrijk te streven naar een gezonde geest in een gezond 
lichaam in een gezonde omgeving. Om psychisch evenwichtig te kunnen handelen, is het 
noodzakelijk dat we goed uitgerust zijn. Voldoende rust is een eerste vereiste om optimale 
intellectuele prestaties te kunnen leveren. Wanneer men gekende psychische problemen heeft, 
is het zeer belangrijk deze voor de examens grondig aan te pakken. Zoek hulp als je depressief 
bent (studentenarts, desnoods psychiater), als je aan faalangst lijdt (arts, kinesist, 
psychotherapeutisch centrum, ...). Een probleemloze blok en examenperiode vereisen bij 
aanvang een lichaam in topconditie. Je staat immers voor een zeer lange, veeleisende, 
uitputtende periode en kan je niet permitteren vóór de eindstreep in panne te vallen. Een goed 
onderhoud van het lichaam vraagt regelmaat in voeding, rust, ontspanning en studie. Tracht 
elke dag op hetzelfde uur op te staan en te gaan slapen. Waak erover dat je voldoende 
nachtrust hebt, dit betekent gemiddeld zeven tot negen uur slaap per nacht. Na een 
uitzonderlijke korte nacht moet je achteraf de gemiste slaap trachten in te halen.  
Alvast veel succes! 
 
Federica Mogherini, Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken 
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Mortal 
Memoryspel

Onze laatste editie vraagt natuurlijk om net wat meer creativiteit dan 
anders, dus daarom hebben we voor jullie een spel op maat gemaakt: 

gemakkelijk te spelen en met een belachelijk hoog promillage tot gevolg.

Hoe werkt het?
Het doel van het spel is simpel: je speelt eigenlijk gewoon memory, en de 
kaartjes die je wint worden jou getrakteerd in ons prachtige Kaffee. Maar 
niet door ons, of course, we ain’t Ekonomika.

Stap 1: Zoek vrienden! Als je deze gevonden hebt, schrijf je elke naam op 
een papiertje, gooit ze samen en trekt ieder een naam. Dit is de persoon 
die je moet gaan trakteren.

Stap 2: Kies welke versie van het spel je wil spelen. Ja, echt waar, er zijn er 
nog verschillende ook. Om het leuk te maken zijn er twee versies verdeeld 
over onze 300 Korfjes. Jij hebt versie B. Wil je het spel extra groot maken, 
zoek dan een buddy met versie A en, whoppa, dubbel zoveel alcohol! (Als 
je met een grote groep bent kan je bijvoorbeeld ook kiezen om meerdere 
versies samen te gooien, bijvoorbeeld 2x versie A en 3x versie B)

Stap 3: Speel! Zoals je een gewone memory zou spelen, dus. Laten we 
zeggen dat de speler die als laatst heeft moeten spauwen van de drank 
mag beginnen.
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Pint Violetje
violetjenever +

sprite
Shuffle!

Rum 
cola

Frisdrank 
naar keuze

....................
vul zelf in!

Strongbow Desperados Pint

Wissel je 
kaartjes met 
een speler 
naar keuze

Vodka 
sprite Wijntje

Duvel Steel een duo 
van iemand

Jenever 
naar keuze



Sudoku
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Student in de kijker:

Hannah Weytjens

“Ik was een jaar of 16 toen ik de 
naam ‘Ban Ki Moon’ hoorde. Ik 
had geen idee wie dit was en heb 
het dan maar gegoogeld. Op de site 
van de VN zag ik iets over ‘Voices 
of Youth’ (VOY). Dit is het online 
platform van Unicef waarop de 
jeugd kan bloggen en op deze 
manier kan leren over verschillen-
de globale en lokale issues, of juist 
zelf iets kan delen. Ook doet VOY 
regelmatig blogging internships. 
Een ideale uitdaging dus! Ik heb 
onmiddellijk mijn applicatie in-
gediend, maar kreeg niet veel later 
een mail met de mededeling dat ik 
helaas niet geselecteerd was. Toen 
ben ik gewoon zelf bij VOY beginnen 
bloggen. Ongeveer een half jaar 
later werden er opnieuw intern-
ships georganiseerd. Eerst was ik 

  Wij spraken met studente Sociologie Hannah 
       voor deze editie van “student in de kijker”. Jullie
           kennen ze misschien al wel als “cudibabe” en 
              sommigen onder jullie waren haar misschien 
              ook wel in de quiz!  Ook zij heeft al een 
              aantal spectaculaire dingen kunnen doen.
            Zo heeft ze al vanalles voor “Voices of Youth”
        gedaan en is ze nu bezig met een nieuw project   
   “Bonding Beyond Borders”. Kortom, de nieuwe

                                 wereldactivist! Lees verder om Hannah beter te leren 
                           kennen!

niet van plan om deel te nemen,
maar last minute heb ik me 
bedacht. Deze keer zat ik wel 
tussen de geselecteerden. Bij een 
internship is het de bedoeling dat 
je iedere week een blog schrijft, 
die op een of andere manier maat-
schappelijk nuttig is en hierin word 
je begeleid door je mentor. Hoewel
dit de hoofdopdracht was, bleef 
een groot deel van de internship 
ook gaan over het uitwisselen van 
mening met de andere 9 interns, 
afkomstig uit verschillende landen
en verschillende werelddelen. 
Helaas is mijn VOY avontuur 
afgelopen, hoewel ik nog steeds 
het gevoel heb dat ik een deel 
ben van de VOY familie, en ik nog 
regelmatig contact heb met de 
geweldige mensen van Unicef New
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“Ik heb onmiddellijk mijn 
applicatie ingediend, maar 

kreeg niet veel later een 
mail met de mededeling dat 
ik helaas niet geselecteerd

was.”

York die VOY mogelijk maken. Ook 
heb ik afgelopen december mogen 
spreken als panalist op de lancering 
van the state of the world’s children 
rapport in de Estse ambassade. 
Momenteel doe ik mee aan Bonding
Beyond Borders. Dit is een 
campagne die ik met een groepje
studenten aan de KULeuven heb
opgestart. De campagne wil stereo-
typering tegengaan bij kinderen
en jongeren door een multimediaal
spel. Super nice allemaal, ga naar
bondingbeyondborders.com voor
alle  info, of zoek ons op op 
Facebook of Instagram (shameless
self promo)

Verder kunnen jullie me ook wel eens 
in de cudi vinden, want daar word 
ik volgend jaar verantwoordelijke
van. Nieuwe uitdaging!” •

Wil jij graag volgend academiejaar ook eens in 
de “Student in de kijker” of ken je iemand die 
het verdient om hierin te schitteren? Laat het 

ons dan zeker en vast weten!

 Bonding Beyond Borders 
is een bordspel gemaakt 
voor en door studenten. 

Het concept is simpel: Leer 
het onbekende kennen! Via 

getuigenissen komen
 spelers in contact met 

diverse verhalen en issues. 
Want onbekend is 

onbemind. Wil jij ons 
bordspel spelen in je klas, 
jeugdbeweging of bedrijf? 

Ben je geïnteresseerd in de 
vele verhalen en 

getuigenissen? Of wil je zelf 
jouw verhaal delen? 

Bezoek dan zeker onze 
website: wwww.bondingbe-

yondborders.com!
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Quiz: Welke WOII 
dictator ben jij?
Van Duitsland tot de SU, van Hitler tot Stalin. Waarschijnlijk heb jij je al 

eens afgevraagd welke WOII dictator het best bij jou past. Deze quiz zal je 
eindelijk verlossen uit die prangende levensvragen en je vertellen wie jij 

bent. Nog nooit echt over nagedacht? Voorkom zelfcrisissen in de 
toekomst en doe deze quiz toch maar x

Wat is je lievelingseten?
Sushi
Pasta 
Kartoffeln 
Eten? Huh?

Ben jij een doorzetter?
Tot de dood 
Tot het moeilijk wordt en ik mijn 
mama mis
Valt wel mee, maar heb ge-
hoord dat het in Zuid-Amerika 
ook wel fijn is 
Zolang er genoeg volk is om 
mee te doen, blijf ik gaan

Wat is je favoriete 
alcoholische drankje?
Sake 
Bier
Wijn 
Vodka

1.
A.
B.
C.
D.

2.
A.
B.

C.

D.

3.

A.
B.
C.
D.

Wat is je favoriete rijk?
Het Keizerrijk
Het Romeinse rijk 
Het Heilige Romeinse Rijk
Alle rijken zijn stom

Hoe los jij problemen op?
Door mij te verstoppen 
Door mijn buren om hulp te 
vragen
Door een nog groter probleem 
te creëren waardoor het eerste 
geen echt probleem meer is 
Send to Gulag. Problem gone.

Wat doe je het liefst in je vrije 
tijd?
Mediteren 
Dromen over hoe geweldig ik 
wel niet ben
Schilderen
Mensen doen verdwijnen

4.
A.
B.
C.
D.

5.
A.
B.

C.

D.

6.

A.
B.

C.
D.
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Aan welke maand heb jij een 
hekel?
Augustus
April
Mei 
Juli 

Wat haat je met een passie?
Vliegtuigen
Tegenslagen
Koud weer
Vrienden die je verraden

Wat is lowkey je favo moord-
wapen?
Zwaard
Een ouderwets touw
Een pistool 
Gif

Van wat had je schrik als 
kind?
Aardbevingen 
Alles 
Dat ik niet ging kunnen worden 
wat ik wou 
Mijn papa als die boos werd

Hoe ziet jouw ideale wereld 
eruit?
Een wereld zonder oorlog en 
kolonies (behalve de mijne dan 
hehehe)
Zoals die vroeger was 
Een wereld vol Ariërs, andere 
Europeanen ook toegestaan 
Een wereld waar iedereen 
gelijk is 

7.

A.
B.
C.
D.

8.
A.
B.
C.
D.

9.

A.
B.
C.
D.

10.

A.
B.
C.

D.

11.

A.

B.
C.

D.

Wat is je favoriete vakantie-
bestemming?
Hawaï
Griekenland
Polen
Finland

Wie is je idool?
Sir George Cockburn 
(geweldige achternaam haha doei) 
Julius Caesar 
Frederick the Great 
Karl Marx

Wie zou jij zien als je beste 
vriend?
De  geest van mijn voorouders
Mijn Noorderbuur 
Mijn hondje Blondie
Ik heb geen vrienden :’(

Wat is je ideale date?
Wandelen door het  mooie park 
van Hiroshima 
Naar een klassiek theater gaan 
Een fietstocht langs de zee 
samen met mijn hondje
Een revolutie organiseren 

Welke sport/activiteit zou je 
graag eens doen?
Parachutespringen
Bergbeklimmen
Speleologie 
Aan een eetwedstrijd deel-
nemen

12.

A.
B.
C.
D.

13.
A.

B.
C.
D.

14.

A.
B.
C.
D.

15.
A.

B.
C.

D.

16.

A.
B.
C.
D.
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MEESTE c: JIJ BENt adolf hitler
 Gutendag Führer! Jij staat altijd klaar voor je vrienden. 
   Dit is goed, maar zorg ervoor dat ze je niet naar beneden 
    trekken. Zorg er zeker voor dat eerst je eigen problemen        
   opgelost zijn voor je aan die van anderen begint. 
  Ondanks dat je graag in het middelpunt van de aandacht  
 staat, is het soms beter om je even aan de zijkant te 
zetten. Schrijf eens een boek of maak werk van die schil-
dercarrière waar je altijd al van droomde! 

MEESTE d: JIJ BENt jozef stalin
 Cyka Blyat! Welkom grote leider van het volk. Jij bent
   iemand die liever op zijn alleen rustig bezig is en mensen 
    op afstand houdt. Onthoud wel dat niet iedereen het 
   slecht met je voor heeft, dus denk na voor je iemand 
  loslaat uit je leven. Probeer wat te genieten van de  
 mensen om je heen en feest er op los.

MEESTE b: JIJ BENt benito mussolini
 Buongiorno Il Dulci, grote caesar van het tweede Romeinse 
   Rijk! Jij bent iemand met grootse ideeën, die vaak zeer 
    leuk zijn, maar niet altijd even haalbaar. Hiervoor reken 
   je dan steeds op je vrienden die je graag helpen. Pas 
  enkel op dat je dit niet te vaak doet en dat je je zelf niet te  
 hard in de problemen werkt. Je kan niet altijd weglopen of 
van team veranderen.

MEESTE A: JIJ BENT Hideki Tojo
 Proficiat! Jij bent Hideki Tojo, de Japanse premier. Je bent    
   de rare van de groep, die er eigenlijk niet echt bijhoort 
    maar toch geliefd is, ondanks je andere overtuigingen. 
   Probeer niet te hard van stapel te lopen en zorg dat je 
  niet te impulsief te werk gaat. Soms is het beter om aan 
 de zijlijn te staan.
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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 date- 
plek 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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Kindonvriendelijke kleurplaat
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openingszinnen
die je misschien wel of misschien niet bij pinguïns gebruikt

1. Ik ben misschien gene pinguïn, maar u wil ik wel eens laten waggelen.

2. Ik kan misschien niet vliegen, maar vogelen kan ik wel.

3. Schoon knieën, poepen? (haha beter niet want je kan die knieën niet zien 
want die zitten in hun buik snap je en dan is dat best beledigend haha doei)

4. Zedde gij de reden voor het smelten van de ijskappen? (hahaha best wel 
een kutopmerking want het smelten van de ijskappen heeft erge gevolgen voor 
pinguïns)

5. Bent gij een Erect-crested penguin of zedde gewoon blij van mij te zien?

6. Ik wil wel op uw Southern rock hoppen ;)

7. Mag ik uw “Little Blue Penguin” ne keer zien?

8. Zedde gij ne Gentoo Penguin, want ge hebt precies wel snelle zwem-

mers he?

9. Hier nen steen, vogelen? (want fun fact: mannelijke pinguïns geven 

stenen aan vrouwtjes om affectie te tonen)

10. Slide in my dm’s ;)

11. Voor u smelt ik helemaal!

12. Ik zie ping-u wel zitten ;)
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Tweelingen
21/05 - 20/06

Wie gaat goede punten halen? Jij, 
Tweelingen! Ja zeker wel, jij bent geze-
gend met de gave van het sterrenbeeld 
tweelingen. Wat die gave net inhoudt? 
Wel, tweelingen zijn namelijk een duo, 
wat niet 1 maar 2 stel hersenen bevat! 
Dus met die dubbele capaciteit aan 
hersencellen ga jij deze blok helemaal 
omverblazen! Twijfel dus niet aan jezelf 
en gebruik die dubbele superkracht!

Jouw ultieme blokschijf: Space For Two - 
Mr. Probz

kreeft
21/06 - 22/07

Juni nadert met rasse schreden en 
daarmee ook de blok en het goede 
weer. Je moraal gaat al naar beneden 
bij het gedacht van jezelf binnen te 
moeten opsluiten terwijl de zon buiten 
volop schijnt. Maar geen nood, Kreeft! 
We willen natuurlijk niet dat je écht in 
een kreeft verandert. Neem die lading 
cursussen mee naar buiten en smeer 
alles inclusief jezelf in met factor 50! 
Zie eens wat een slimme keuze, en 
nu nog die slimme keuzes overzetten 
naar de examens. Een factor 20/20 
gegarandeerd!

Jouw ultieme blokschijf: Sun Is Shining - 
Axwell Λ Ingrosso

Vava’s ultieme 
blokhoroscoop

Leeuw
23/07-22/08

The world’s gonna hear you roar, 
Leeuw! Genoeg meegeschreeuwd 
op feestjes, nu wordt het tijd dat je 
hersennen je cursussen gaan mee-
brullen. Smeer je stembanden en raap 
je longcapaciteit samen, want geloof 
me, je zal het nodig hebben. Ga tot het 
uiterste en schreeuw je motivatie voor 
de blok van de Leuvense daken! Wij 
juichen je alvast toe!

Jouw ultieme blokschijf: Roar - Katy Perry

maagd
23/08-22/09

Ik heb maar één woord voor je, Maagd 
en dat is: detox! Gebruik deze blok om 
toch eens wat fruit en groenten naar 
binnen te spelen in plaats van glazen 
alcohol. Je weet wel hoe het gaat, een 
gezonde geest in een gezond lichaam. 
Ga voor een betere mood en een 
knaller van een blok. Je lichaam en je 
punten zullen je bedanken! (Bij event-
uele mental breakdowns zijn nuggets 
nog steeds toegelaten)

Jouw ultieme blokschijf: Toxic - Britney 
Spears
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boogschutter
22/11 - 21/12

Richt je pijlen op de blok, Boog-
schutter! Geen enkele prooi zal aan 
jouw arendsogen voorbijgaan. Jouw 
focus is ongezien deze blok en dat 
zullen je examens geweten hebben. 
Denk je dat dit pure zever is? Helemaal 
niet, het staat namelijk in de sterren 
geschreven en als er één iets is waar je 
geen ruzie mee wil, dan zijn het wel de 
sterren. Dus omarm je lot en ga ervoor. 

Jouw ultieme blokschijf: Superstar - 
Jamelia

steenbok
22/12 - 19/01

Zet een concreet doel voor jezelf en 
zet alles in om dat doel te bereiken, 
Steenbok! De blok vergt een vreselijke 
inspanning, maar daarna zullen de 
resultaten echt wel naar je zin zijn. Ga 
dus niet lopen slenteren. Trek je meest 
comfortabele outfit aan, zet je achter 
je bureau, leg die cursussen open en 
blokken maar!  Beloon jezelf tijdig met 
een ontspanning die jij het leukst vindt 
en zo kom je snel de blok door!

Jouw ultieme blokschijf: That’s What I Like 
- Bruno Mars

weegschaal
23/09 - 22/10

De ultieme balans behouden, 
Weegschaal! Maak een mooie blok-
planning die de verhouding 
ontspanning en studietijd goed 
inschat. Gaan we toch een beetje uit 
evenwicht? Geen zorgen, jouw 
innerlijke Beyoncé moet en zal stralen 
deze blok. Geef jezelf voldoende tijd 
om de perfecte blokplanning te vinden. 
And never forget: You have the same 
amount of hours in a day as Beyoncé!

Jouw ultieme blokschijf: Survivor - Destiny’s 
Child

schorpioen
23/10 - 21/11

Deze blok ben jij helemaal niet meer te 
stoppen, Schorpioen! Jouw studeertal-
ent zal eindeloze ver gaan deze blok. 
Het lijkt alsof je het hele semester 
gewacht hebt met studeren om nu 
alles uit de kast te halen. Helemaal 
geen slechte strategie want je zult 
deze blok heelhuids overleven! Ga voor 
die prachtige punten en stop voor niets 
of niemand! (Misschien wel de 
stopborden langs respecteren, maar 
dat is ook het enige)

Jouw ultieme blokschijf: Don’t Stop Me 
Now - Queen
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ram
21/03 - 19/04

Met de blok voor de deur en de 
planeten weer in een of andere vage 
posities wordt het oppassen. Je inner 
party animal is namelijk helemaal nog 
niet klaar voor zijn winterslaapje (aka 
blokslaapje). Een tip: ga nog één keer 
volledig perte totale* om daarna hele-
maal zen en ontspannen aan je blok te 
beginnen! Veel plezier, Ram! (*Gewoon 
nog 1 keer met manieren uitgaan, 
daarom niet letterlijk in de goot 
belanden alsjeblieft)

Jouw ultieme blokschijf: Sorry Not Sorry - 
Demi Lovato

stier
20/04 - 20/05

Wow, jouw mindset is al helemaal 
gericht naar de blok, Stier! Jouw 
vriendengroep ziet jou als de ultieme 
belichaming van de perfecte student. 
Nog niet overtuigd van die status? Ga 
aan je bureau zitten, smijt een boek 
open en voilà! Kijk eens aan: de 
perfecte student in perfecte studie-
houding, net op tijd voor de perfecte 
blok. En nu aan iedereen die thuis 
denkt dat je geen hol uitsteekt, het 
tegendeel bewijzen.

Jouw ultieme blokschijf: Can’t Be Tamed - 
Miley Cyrus

waterman
20/01 - 19/02

Jouw bloktip mag dan misschien voor 
de hand liggen, maar je mag ze zeker 
niet verwaarlozen, Waterman! Ja, je 
raadt het al, veel water drinken is de 
boodschap. Alle afvalsstoffen van dit 
afgelopen semester kan je wel missen 
als kiespijn deze blok. Zuiver dus jezelf 
en vooral je vitale organen. Pimp your 
water door er een limoen aan toe te 
voegen of ga zelf helemaal Pascale 
Naessens stijl met een komkommer 
erin. Geen mengeling is te zot. Stay 
hydrated kids!

Jouw ultieme blokschijf: Waterfalls - TLC

vissen
20/02 - 20/03

Vergeet al die onbelangrijke zaken 
die in je hoofd omgaan, Vissen! You 
got bigger fish to fry! De blok brengt 
een hele hoop verantwoordelijkheden 
terug met zich mee, dus hou je focus. 
Vergeet al dat nutteloze hengelen en 
zorg dat je op de je examen niet moet 
vissen naar antwoorden. Wees zeker 
van je stuk en trotseer zelf de diepste 
waters om tot een prachtig resultaat te 
komen!

Jouw ultieme blokschijf: Diep Zo Diep - Get 
Ready
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‘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 nog genieten van een paar weken vakantie voor je 
aan de herexamens begint!

Thanks om hier je tijd in te steken trouwens! Het was het absoluut niet waard. <3
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De oorlog in Syrië is gevaarlijker en 
ingewikkelder dan ooit tevoren! Help jij het 
conflict op te lossen door de verschillende 
partijen Syrische schatten te bezorgen? 
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Sudoku
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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


