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!MERRY CHRISTMAS!  

!HAPPY NEW YEAR! 



 

Scriptors 

Hoi peepz,  
 
 
Hopelijk hebben jullie net als ons de geboorte van het kerstekind gevierd en 
met een overvol glas cava uw longen uit het lijf geroepen bij het aftellen van 
10 naar 0.  
 
Nu zijn we al iets minder enthousiast in het aftellen naar die examens waar 
niemand aan kan ontsnappen.  
Het tellen hoeveel pagina’s nog te gaan. (Maar bij die laatste tien mag je 
inderdaad wel wat enthousiaster zijn). Het tellen hoelang die examens nog 
gaan duren. Het aftellen hoeveel tijd je nog hebt om je doorheen je examen 
te spurten. En natuurlijk het tellen hoe er steeds minder en minder pagina’s 
zijn in dit F-magazine om je tijdens deze sombere periode mee te entertainen.  
 
Waarschijnlijk kunnen we hier in deze editie de grootste zever plaatsen, maar 
zal iemand het wel gelezen hebben. Zolang we die cursus maar kunnen 
uitstellen he? Blader snel door en ontdek de tips van Jip voor een uitstekende 
blokpauze. Achteraan vinden jullie weer een mooi aangevulde lijst met 
evenementen om naar uit te kijken, waaronder natuurlijk onze befaamde 
Skireis. Wie denkt dat iedereen van het idee is ‘december, minder feesten 
meer leren’ zal verschieten, want ook Gossip Girl is weer van de partij! 
 
Naast een beetje entertainment, willen we jullie ook enorm veel succes 
wensen met de komende examens! Een herexamen kan geen kwaad, maar 
we vermijden het liever natuurlijk. Sluit dit knallend semester af met even 
knallende resultaten!  
 
 
Alvast veel leesplezier!  
 
Xxx Jullie scriptors 
Julie Linclau en Lauren Olbrechts 
 



  

Praeses dixit 

Geachte blokkers,  
Liefste uitstellers, 
 
De blok is nu al in zijn volle glorie bezig, zelfs voor de doorwinterde 
uitstellers is er nu geen ontkomen meer aan! Hopelijk hebben jullie 
ook al wat kunnen genieten van de gezellige kerstfeestjes met pakjes 
onder de boom of nog eens goed kunnen lachen met de zotte (zatte?) 
nonkel op dat ene (schoon)familiefeest! 
 
Dames en heren, ik hoop dat de blok beter gaat dan verwacht en dat 
je het nieuwe jaar nog zaliger hebt kunnen inzetten dan andere jaren, 
dat die verdomde 9’s plots een 10 of hoger worden en dat het 2de 
semester nog zaliger zal zijn dan het eerste! 
Geef de moed nooit op, neem voldoende pauze en een frisse neus 
want voor je het weet staat ons volgende evenement weer voor je 
klaar en is zelfs het 2de semester al gedaan. 
 
Maak ook tijd voor de mensen die je nauw aan het hart liggen en 
geniet van de kleine dingen, want tijdens de blok zit het grootste geluk 
in de kleinste dingen. Geloof in wonderen en jezelf, douche op tijd en 
knal die blok. 
 
Daarom, namens heel Farmaceutica, onze beste wensen voor dit 
nieuwe jaar, ga voor die 20 en ik hoop dat al jullie dromen mogen 
uitkomen!  
  
Pieter-Paul  
Praeses 2018-2019 
 



Onderwijs 
 

 

  

Momenteel zit iedereen volop in de blokperiode en de examens naderen. 

Hoewel alles voor ons even lijkt stil te staan (en de tijd op één of andere 

manier toch ook weer veel te snel gaat), gebeurde er toch nog het één en 

ander op onze universiteit. Daarom dus hier een klein overzicht van de 

belangrijkste topics. 

Vorige maand werd er binnen de faculteit volop vergaderd over 

volgtijdelijkheidsvoorwaarden, de ontwikkeling van een nieuw keuzevak 

“morfologie” en over het verloop van een project rond oefenzittingen waarin 

er aandacht besteed wordt aan wiskundige concepten. Ook het COBRA-

project dat toeziet op de kwaliteit van ons onderwijs en de hervorming van 

de BOT practica werden weer opgevolgd.  

Binnen de KULeuven stonden er ook enkele interessante punten op de 

agenda.  Zo zijn we aan het nadenken over potentiële aanpassingen en 

verduidelijkingen van het OER (onderwijs- en examenreglement) en is er 

een memorandum (tekst met standpunten van stura met als doel enkele 

thema’s op de agenda te plaatsen van de volgende minister van onderwijs) 

in de maak met oog op de Vlaamse verkiezingen van volgend semester. 

Verder is de uitwerking van eventuele MOOC’s, SPOC’s en blended-

learning onder de loep genomen.  

Als laatste puntje zouden we hier nog graag een warme oproep plaatsen 

aan al onze geliefde farmaciestudenten om zoveel mogelijk 

EXAMENVRAGEN door te sturen naar examenvragen@farmaceutica.be. 

Zo help jij de volgende generatie! 

Heb jij interesse in wat er allemaal gebeurt op vlak van onderwijs? Of zou jij 

graag je mening over onze opleiding willen delen met ons? Kom dan zeker 

naar een van onze open-onderwijsvergaderingen in het tweede semester of 

contacteer ons via onderwijs@farmaceutica.be 

Veel succes met de examens! 

Arthur en Silke van onderwijs 

 

mailto:examenvragen@farmaceutica.be


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gossip Girl 

Dear pharmacists,  

 

A new year brings new hope, new joy and especially a lot of new stories. With 

the exams approaching, reading some gossip is the perfect opportunity to 

take a little break. Sit back, make some tea, eat a cookie and find out what 

Santa Claus brought the little pharmacists!  

 

 

10. Life is like a box of chocolates. You never know what will happen next. 

Even best mates can argue at a cantus. Ben and Seppe, we prefer it when 

you guys are just drunk and smiling  

 

9. You’re never too old to fall in love! Even being in your 2nd master still 

shows opportunities. Tom and Charlotte, enjoy each day as if it was your last!  

 

8. A new iconic duo is born. By day they are just Jarne and Bernd, but at night 

they go by Pieter and Dieter? Does someone want a meet and greet? Just 

buy them some shots!  

 

7. Some midnight fun turned into a lot of daily love. Ben and Jelica, when will 

we get the invite to your wedding?  

 

6. Why kiss one person when you can have two at the same time? Before 

the loneliness came, Margot, Jip and Delphine found each other.  

 

5. Doc’s has always been a popular place. Pharmacists also enjoy spending 

their time here, especially when ice cubes get involved. Sebastiaan and 

Delphine, dare to fill in how the night ended?  

 

4. Seems like the name Charlotte is very popular these days, especially 

Robbe seems to like it. After catching one Charlotte, another one seems to 

have caught his eye.  

 

 

 

 

3. Domino can be played in many forms and at many locations. Siebe even 

invented a new one. Playing domino with some bikes in front of the cops, 

what could possibly go wrong?  

 

2. It was the last time this semester, she said. She would go wild, she said. 

A promise is a promise. At the karaoke fakavond, Julie went totally mortal 

and needed some, or should I say a lot, of help reaching her bed.  

 

1. Let’s take the time to grief. At the karaoke night, many beautiful voices 



 

  

 

3. Domino can be played in many forms and at many locations. Siebe even 

invented a new one. Playing domino with some bikes in front of the cops, 

what could possibly go wrong?  

 

2. It was the last time this semester, she said. She would go wild, she said. 

A promise is a promise. At the karaoke fakavond, Julie went totally mortal 

and needed some, or should I say a lot, of help reaching her bed.  

 

1. Let’s take the time to grief. At the karaoke night, many beautiful voices 

were exposed. Sadly enough, one of the microphones almost died along with 

the rest of the crowd. The cause? Ellen screaming into it as if it wasn’t 

working.  

 

 

I have no doubt good resolutions will be made at the start of 2019, but let’s 

not fool ourselves. Who ever lives by their ‘resolutions’ ?  

 

And who am I?  

That’s a secret I’ll never tell. 

You know you love me. 

Xoxo Gossip Girl 



 

 

 

  

Do 

In december begonnen onze boeken al drastisch de bovenhand te nemen in 

de planning. De fantastische evenementen werden minder talrijk, maar 

daarom niet minder memorabel. Ondanks de naderende blok, wist 

Farmaceutica jullie toch te bekoren met een laatste aantal knallende 

evenementen.  

 

Op 3 december werd de laatste maand al goed ingezet. Stond er op het 

podium nu een geweldig zangtalent of een iets minder groot talent, stuk voor 

stuk wisten ze schijven uit te kiezen. Iedereen zong uit volle borst mee. Valse 

noten konden niemand iets schelen, het was het enthousiasme dat telde.  De 

sfeer zat er zeker en vast in! Wie op deze avond zichzelf eventjes niet meer 

in de hand had, had een kleine schrik te pakken. Want ook de Sint, kwam bij 

farma langs en iedereen weet wel, wie stout is krijgt de roe.  

 

De Sint kwam op zijn verjaardag langs, bij een favoriete activiteit van vele 

studenten, de cantus en in dit geval zijn verjaardagscantus. Snoepjes vlogen 

in het rond, adjes werden binnengegoten, liedjes werden gezongen en 

natuurlijk de stoute kindjes werden gestraft.   

 

December staat gekend voor Sinterklaas, maar natuurlijk ook voor Kerstmis. 

Iedereen kruipt gezellig bij elkaar met de familie. Farmaceutica is ook wel 

een beetje een familie, he? Daarom kropen ook wij bij elkaar aan tafel. Dit 

op het heerlijke kerstdiner in de Domus. 

Events 

 



Seksstandje 
van de maand 

 

 

 

 

 

 

  

BALLET DANCER 
 
 
Dit standje wordt ook wel ‘de bergbeklimmer’ genoemd. 

Hoe doe je dit?  De vrouw gaat op één been staan met het gezicht richting haar 
partner. Vouw je andere been om zijn middel – hij moet je met zijn armen hierbij 
ondersteunen. De man trekt één van de billen van de vrouw telkens hij stoot mee 
naar boven. Dit standje is makkelijker vol te houden als zij met haar rug tegen een 
muur leunt. Voor extra ondersteuning moet de vrouw zich vasthouden aan de nek 
van de man. Zij kan ook bij de man omhoog klimmen. 

Wanneer je dit standje onder de douche doet, kan de man door het warme water 
langer doorgaan. Als de vrouw lenig is, kan zij eens proberen haar been helemaal 
omhoog te doen! 

 

Voordelen van bergbeklimmer 

• Een leuk standje om als afwisseling te doen, bijvoorbeeld voor een 
spannend vluggertje onder de douche. 

• Dit standje kan overal. 
• Als meisje heb je mee de controle over de diepte en het ritme van de penetratie. 
• Het is een intiem standje, want je kan elkaar gemakkelijk kussen en strelen. 

Nadelen van bergbeklimmer 

• Voor dit standje moeten beide partners ongeveer van dezelfde lengte zijn. 
• Dit is een vermoeiend standje, het is niet lang vol te houden. 
• De 'bergbeklimmer' lukt alleen als je als jongen genoeg spierkracht hebt en als 

het meisje niet te zwaar is.  

 

https://www.allesoverseks.be/wat-is-een-vluggertje


 

  



  



 

 

  

Vriendenboek 

Naam: ……………………………………………… 

Geboortedatum: ………………………………………….. 

Functie: ……………………………………….. 

Bijnaam: …………………………………………….. 

Julie Linclau 

  02/08/1998  CRIPTORS B-

DAY)  

Cultuur 

 

 

Wie zou je wel eens willen doen?  …………………………………. 

Stiekeme praesidiumcrush: ……………………………………....  

Favoriete farmafeestje/cantus: ……………………………………….. 

 

Wie was de eerste persoon die je gemuild hebt? 

……………………………………….. 

Grootste blunder ooit: 

…………………..………………………………………………………. 

Levensmotto: ………………………………………………………… 

                                     …………………………………………………………………….. 

          ……………………………………………….……………………. 

Favoriete drankje: …………………………………………………. 

Hier schud ik graag men dansbenen los:……………………………………….. 

Beschrijf je zatste avond in drie woorden: 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

2 Augustus 1998 

Scriptor 

  02/08/1998  CRIPTORS B-

DAY)  

Cultuur 

Djoelie  

  02/08/1998  CRIPTORS B-

DAY)  

Cultuur 
Die knappe bibboy  

Cultuur Bertjeee 

Galabal & All farma cantusss 

   

Matthi  

 

Je hebt pas echt goed gefeest, 

als je de bus terug naar kot 

kan nemen 

Geile cantus  (twee woorden zeggen al genoeg)  

Rougekesss, Cornet <33 

  02/08/1998  CRIPTORS B-

DAY)  

Cultuur 

SevenOaks & Ambi 

De afloop van Nieuwjaar 2018 

  02/08/1998  CRIPTORS B-

DAY)  

Cultuur 



 

  

Dit is mijn verborgen talent: 

……………………….….……………………………………………………………………………………………… 

Guilty pleasure: ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Mijn openingszin: 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Hoe oud zou je voor de rest van je leven willen zijn?  Waarom?  

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..………………………………… 

Marginaal visje 

 Kindertv, blijft leuke blokpauze 

20, volwassen genoeg zijn voor de leuke dingen, maar ‘ik 

ben nog jong’ nog steeds als excuus kunnen gebruiken voor 

gekke buien, fouten, iets té zatte avonden … 

Hey, ik ben Djoelie, alleja Julie , maar zeg maar Djoelie .  

Laatst verzonden sms: 

………………………………………………………………… 

…………………………………….……………………………… 

…………………………………….………………………………

……………………………………………………………….. 

& naar wie: ………………………… 

 

Piep 

Lol, ik kon geen 15 euries meer 

afhalen haha 

Getting in the poor life 



 

  

RAM 21 maart t/m 20 april 
We noemen het niet de blok om je legoblokjes nog eens van de zolder te halen en kastelen 
te bouwen, liefste Ram. Binnen enkele dagen beginnen die examens, dus de sterren raden 
je aan van de boeken wat meer open te slaan en misschien een paar nachtjes door te doen 
zodat die leerstof daar allemaal in geraakt! Wij geloven al in je, doe het goed! 
  
STIER 21 april t/m 21 mei 
De blok heeft je duidelijk helemaal opgeslokt en elke dag kan je voor uren aan een stuk je 
sterk verdiepen in de leerstof. Chapeau! Maar de blok gaat maar traag als je de motivatie 
van je beste maten niet hebt. Laten we allemaal eerlijk zijn, dit is het ding dat we in grote 
mate nodig hebben gedurende deze moeilijke tijden. Zoek wat steun van hun op en laat de 
tijd wat vlugger gaan! 

TWEELINGEN 22 mei t/m 21 juni 
In tegenstelling tot de stier houdt jij heel hard vast aan jouw vrienden tijdens de blok. 
Natuurlijk kan het eens geen kwaad om eens leuke gesprekjes te houden en elkaar eens 
te taggen in één of andere meme, maar laat het ook niet te veel van jouw tijd verslinden. 
Zo wordt het altijd moeilijker en moeilijker om je nog aan die boeken te kunnen zetten en 
heerst er de dag voor het examen een énorm gevoel aan tijdsnood. 
  
KREEFT 22 juni t/m 23 juli 
Drie kwartier leren, kwartiertje memes maken en repeat! Zo gaan zaken hier bij jou, Kreeft. 
Je kan het niet laten van eens goed na te denken over wat een goede meme zou zijn. Van 
anonieme confessions plaatsen over zatte nachtjes en irritante proffen ben jij ook wel grote 
fan! Jouw vrienden vinden je hilarisch en zouden ze niet weten wat ze zouden moeten doen 
zonder jouw humor. Denk echter ook aan de niet-zo-grappige reactie van de prof als hij/zij 
jouw examen verbetert...  
  
LEEUW 24 juli t/m 23 augustus 
De sterren hebben ons verteld dat jij heel goed voorbereid bent voor de blok, beste Leeuw. 
Die examens komen alsmaar dichter en jij bent er klaar voor om je klauwen erin te zetten. 
Jij zal dan waarschijnlijk na het tweede semester ook genieten van de voordelen van 3 
maanden vakantie. Er zijn echter ook nadelen aangezien al je vriendjes tegen dan in de 
bib zitten te leren voor de herexamens... 
  
MAAGD 24 augustus t/m 23 september 
Tijdens het semester ben jij niet trouw gebleven aan jouw naam, Maagd. Maar niet erg! 
Iedereen mag genieten van z’n studentenleven, zeker als je je nu tijdens de blok goed jouw 
neus in de boeken kan steken. De sterren hebben gezien dat jij dat zeker kan. De sterren 
hebben ook gezien dat jij in jouw pauzetjes wel regelmatig een app genaamd Tinder 
gebruikt. Sit tight, Maagd, het tweede semester is niet meer ver weg. 
 

In de sterren 
geschreven 



  

WEEGSCHAAL 24 september t/m 23 oktober 
De blok voor ons was vroeger ook wel eens gekend als “de kerstvakantie”. Jammer genoeg 
kunnen wij nu enkel maar kwijlend kijken naar die middelbare schoolmensjes die genieten 
van hun kerstvakantie. Onze families eisen ons echter wel eens meerdere dagen op om de 
feestdagen te vieren en cadeautjes open te doen. Vergeet echter niet dat er thuis op jouw 
bureau ook dingen die graag opengedaan willen worden. 
  
SCHORPIOEN 24 oktober t/m 22 november 
Verdomde Netflix! Waarom bestaan er zoveel goede series en films die je gewoon smeken 
om ze te zien. Jij bent echter sterker dan dat, Schorpioen! Vecht tegen die wind die je in 
die richting blaast en draai je om naar jouw boeken. Het zal je later belonen. Binnen een 
paar weekjes ben je weer zo vrij als een vogel en kan je weer bekijken wat je wilt! 
  
BOOGSCHUTTER 23 november t/m 22 december 
We weten dat het gedurende het semester het al een uitdaging was om de les altijd bij te 
wonen. De ene keer was het te pijnlijk door een katertje of de andere keer wou je gewoon 
jouw bed niet uit. Die hoge berg opklimmen met ons fietsje is jammer genoeg niemand z’n 
favoriete bezigheid. Zie het nu echter als een uitdaging om die boekjes door en door te 
kennen zodat je die studiepuntjes terug kan winnen. Iedereen gelooft erin dat je het kan! 
 
STEENBOK 23 december t/m 20 januari 
Gelukkige verjaardag Steenbok! Jammer genoeg valt jouw verjaardag in het midden van 1 
van de meest hatelijke periodes van het jaar, namelijk de blok. Jij gaat hier wel positief mee 
om en na de examens heb jij dan ook plannen gemaakt om jouw verjaardag minstens 
dubbel zo hard te vieren! Dit is dan ook welverdiend, want jij bent tijdens deze periode al 
diep in de boeken gedoken en jouw punten worden een laat verjaardagscadeautje van de 
universiteit. 

WATERMAN 21 januari t/m 18 februari 
Wauw, die discipline. Al jouw vrienden moeten wel jaloers zijn op dat 
doorzettingsvermogen! Jij laat iedereen zien dat jij het juiste evenwicht gevonden hebt 
tussen studeren en de ontspanning dat af en toe eens cruciaal is. Dit zal ook zijn vruchten 
afwerpen bij het maken van de examens. Allemaal geen enkel probleem voor jou en erna 
kan je weer losgaan op feestjes!  
  
VISSEN 19 februari t/m 20 maart 
We zijn al gevorderd in de blok en hij is al een tijdje bezig. Daarom is het ook zeer normaal 
dat je een enorm trekkend gevoel krijgt binnenin, Vis. Je mist jouw vrienden, je mist de 
feestjes, je mist kortom de tijd waarin alles nog rozengeur en maneschijn was. We komen 
echter ook steeds meer dichter bij het einde, dus doe nog je beste en laatste inspanningen 
en dan kan je jouw leven weer oppakken waar je het achtergelaten hebt! 
 



  



 

 

 

 

 

 

 

  

De dag van … 

Koen Dielens 
Zondag 23 december 2018 

 

8u15 Oogjes open en even uitrekken. We staan wat later op dan 

gewoonlijk, want gisteren was het eerste van vier feestjes op een rij een 

heus succes! Geen kater (ik was BOB en ben er trots op) dus recht de 

badkamer in voor een kattenwasje met koud water om snel wakker te 

worden. Vlug m’n jogging aanschieten en die warme, fancy farmatrui en 

een ontbijtje (cornflakes ZONDER melk) naar binnen werken. 

9u00 Mijn excuses voor het tijdstip, maar dat is een licht autistisch kantje 

van mij… Klaar voor de eerste periode studeren voor vandaag. In één keer 

doorwerken tot het middageten met slechts 1 of 2 kleine pauzes tussenin, 

dat werkt voor mij het beste. Ik ben een ochtendmens en verzet de meeste 

slides, pagina’s, oefeningen… in de voormiddag, dus dan maak ik daar 

optimaal gebruik van. 

11u04 Eerste tegenslag van de dag: ons moeder begint te strijken… Met de 

feestdagen studeer ik thuis en mijn bureau staat beneden, dus er is dan ook 

geen ontkomen aan het vervelende geluid van dat onding (kanttekening: ze 

is mijn hemd aan het strijken dat ik straks ga dragen, dus protesteren is 

helaas geen optie). 

12u00 Ondanks het kleine oponthoud toch nog efficiënt kunnen studeren, 

dus heb ik wel een uurtje middagpauze verdiend. Het is zondag en dat 

betekent bij ons thuis sandwiches en pistolets. Om mijn reserves bij te 

vullen speel ik snel 6 sandwiches naar binnen met enkele overschotten van 

Sinterklaas erbij. Life is great wanneer de Sint veel melkchocolade brengt 

en jij de enige bent in huis die dat lust! 

12u10 Compleet vergeten: ik ga elke zondag een uur tennissen! Heb 20 

minuten de tijd om in tenue op het tennisplein te staan (12 kilometer 

verderop in Grobbendonk). 

12u36 Lichtjes te laat gearriveerd op de tennisclub. Mijn maat vindt het niet 

zo erg en we vliegen er meteen in. 

 

 

 

 

om te studeren (ja, wij vluchten van elkaar weg als we moeten studeren 

omdat wij een compleet verschillende dagindeling hebben. Voor de rest zie 



  

13u30 Alle stress is eruit gemept! Sporten tijdens de blok is echt de ideale 

uitlaatklep! Zet het best wel mee op de planning, anders vergeet je het 

(bijna) zoals in mijn geval… 

14u08 Fris gedoucht opnieuw achter mijn bureau voor het moeilijkste deel 

van de studeerdag. 

17u00 Zoete inval bij ons thuis. Mijn nonkel is er om mijn ouders op te 

pikken en naar de luchthaven te doen. Jep, mijn ouders gaan gezellig op 

vakantie tijdens de blok (ze kunnen niet anders, want de padre staat in het 

onderwijs…). Terzelfder tijd vertrekt mijn broertje naar Leuven om te 

studeren (ja, wij vluchten van elkaar weg als we moeten studeren omdat wij 

een compleet verschillende dagindeling hebben. Voor de rest zie ik em toch 

zo graag hoor <3 ). Dus snel afscheid nemen en dan zelf met de auto 

vertrekken naar het volgende feestje JOEPIEEEEE! 

17u15 Terugdraaien naar huis want ben het cadeautje vergeten… 

17u40 Aangekomen op het verjaardagsfeestje en net op tijd voor de 

cadeaus (als dat geen timing is haha). Nadien meteen aanschuiven aan de 

rijkelijk gevulde feestdis. 

18u30 Veeeeeeeeeeel te veel kroketjes uit de oven gegeten, m’n buik staat 

op ontploffen! 

20u45 Gezelschapspelletjes aan het spelen (of ja, toekijken bij monopoly 

omdat al uw geld er al door is) 

22u30 Op tijd het bedje in om de batterijen op  

te laden voor het volgende feestje! En voor de  

volgende blokdag uiteraard… #farmablokt 

 



 

  

Voor tijdens de les 
Opdrinken-langslaper-rommel-

klopjacht-stopzetten-cupido-

robinhood 



  

Kussensloop 

Gehaktbal 

Bangkok 

feestnummers 



 

  

Breng het glaasje 
aan je lippen … 

Het nieuwe jaar is al ingezet met een knal en misschien wel met een fantastisch 
drankspel. Maar goed, de feestdagen zijn achter de rug en we moeten de 
drankspelletjes een tijdje uit onze dagelijkse bezigheden schrappen. We moeten 
niets natuurlijk, maar we kunnen niet beloven dat de punten net als het 
alcoholpercentage zullen stijgen. We weten allemaal wel, na deze weken vol afzien, 
iedereen van jullie de dansbeentjes zo snel mogelijk weer zal gaan uitzwaaien. En 
voor deze after-examens party stellen wij jullie niet teleur met weeral een knallend 
drankspel, Dopje Dopje 
 
Benodigdheden: 

- Twee teams 
- Glazen bier  
- (lege) flesjes bier  
- Bierdopjes 

 
Hoe werkt het:  
Ga in twee teams aan weerszijden van de tafel zitten. Maak een dubbele rij met 
telkens vooraan een flesje en erachter een glas bier. Op elk flesje wordt een 
omgekeerd dopje gelegd.  
Elk team krijgt om de beurten de kans om met hun bierdopjes zoveel mogelijk 
dopjes van het andere team van het flesje te gooien.  
 
Wanneer moet je drinken: 
Is het dopje van het flesje gevallen aan de overkant van de tafel, moet de speler 
van wie dit flesje is enkele slokken drinken uit zijn glas dat achter het flesje staat. 
(zelf af te spreken hoeveel slokken je hiervoor rekent). 
Is hierbij het dopje vanaf het flesje recht in het glas gevallen. Dan moet de persoon 
van wie het glas is, het glas volledig leegdrinken. Het bijhorende flesje wordt 
vervolgens in het midden van de tafel geplaatst.  
Gooi je tijdens jouw beurt het dopje van de flesjes in het midden van de tafel af, 
wordt je gestraft en moet je zelf drinken.  
Zorg je ervoor dat tijdens jouw beurt je eigen dopje valt, wordt je ook gestraft en 
moet je van je eigen glas drinken.  

•  

 



 

Save the date! 

1/2 – 10/2 
Skireis  

 
13/2 

Catch your match TD +  
speed date met VTK 

 
19/2  

Infosessie praesidium ‘19-‘20 
 

21/2  
Fakavond Halftime 

 
25/2 

All Farma cantus 
 

27/2  
Dansles 

 
28/2  

Infosessie praesidium ’19-‘20 
 
 


