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Intro 

Dag vriendjes 

Je nam misschien net vol verbazing dit Merkatorke vast. 

Onnoemelijk lang na de vorige editie is het Merkatorke dus 

terug, en op papier dan nog. We hebben ondertussen ook wel 

parallel een online-editie opgericht, waar zeer periodiek 

allerhande brainfarts op terechtkomen. 

We hebben ons best gedaan om er weer een goeie van te 

maken, met het soort tekstjes die jullie van ons gewoon zijn. 

Over alles en niets, maar dus heel vaak niets. Hopelijk kan het 

verlichting brengen op een dood uur in de Geogang of in een 

les waar je liever niet was geweest. 

We wezen daarnet op de online versie, deze kan gevonden 

worden op merkatorke.substack.com. Je vind er ongeveer 

hetzelfde als hier, maar soms met wat meer foto’s en een 

meer up-to-date versie van de wist-je-datjes, alsook het 

nieuwe formulier waarop wist-je-datjes kunnen ingediend 

worden. 

Veel leesplezier! 

xoxo 

De Redactie 
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    Naam: Kjell Faes 

    Woonplaats: Geel 

 … Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broers of zussen: 1 oudere broer, Sven  

Lievelingseten: Pannenkoeken 

Favoriete alma/quad voeding: Big Alma veggie met 

Big alma saus 

Favoriete tv-programma: The magicians, als je het 

niet kent, zeker een aanrader 
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    Deze muziek luister ik het liefst: Minecraft lofi 

Op school doe ik: Geografie (3
e

 bach) 

Leukste vak: Geschiedenis van de nieuwste tijd 

Stomste vak: Milieuchemie 

Favoriete prof: Karen Vancampenhout 

Mijn beste vriend(-in): Lenne Stessens 

Ik heb een oogje op: De vice-praeses van Merkator 

Deze kring heeft de leukste collega praeses/vice: Bios 

Deze master zou ik willen doen: Geografie 

(maatschappij en ruimte 

Later als ik groot ben, word ik: Politieker 

Het leukste moment van het 1e semester was: 24-urenloop 

Hier kijk ik het meest naar uit in het 2e semester: Het  

paasfeestje (in het thema ‘kerst’ weliswaar) 

Favoriete zetel in de geogang: Die gele vanachter 
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   Naam: Aron Debruyn 

    Woonplaats: Aarschot 

    Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broers of zussen: Jane, Ward, Tobias en Anja 

Lievelingseten: Tikka Masala 

Favoriete alma/quad voeding: De gratis refill frieten 

Favoriete tv-programma: Breaking Bad 
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Deze muziek luister ik het liefst: Deepchill 

Op school doe ik: Derde bachelor Geografie 

   Leukste vak: Interactie mens en aarde 

Stomste vak: Theory and History of Urban Design 

Favoriete prof: Anton Van Rompaey 

Mijn beste vriend(-in): Vito Nuyts 

Ik heb een oogje op: Kjell Faes, de sloeber ;) 

Deze kring heeft de leukste collega praeses/vice:  

Mecenas 

Deze master zou ik willen doen: Geo-information 

sciences 

Later als ik groot ben, word ik: Cartograaf 

Het leukste moment van het 1e semester was: De 

decadente plan sjarel met Merkator <3 

Hier kijk ik het meest naar uit in het 2e semester: 

BEIAARDCANTUS  

Favoriete zetel in de geogang: De rode? (ik kom daar 

bijna nooit, I know schandalig) 
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Schaamteloze reclame voor Merkator-activiteiten 

We hopen dat deze editie voor 17 februari in de Geogang te 

vinden is, want op die avond gaat Merkator op café. Dit 

vanzelfsprekend in cafe De Kroeg en dat vanaf 20u. 

Zoals jullie allemaal wel weten is het kerstfeestje vorig 

semester helaas niet kunnen doorgaan. Maar goed nieuws, 

het wordt een kerstfeestje op het einde van maart. Een soort 

vijgen na Pasen maar dan wel nog net voor Pasen. Maar nu 

denk je misschien: “wat met mijn ticket?”. Wel simpel, we 

kopieerden dit tekstje vanop Facebook, speciaal voor jullie! 

“Na iets langer wachten dan gedacht, is er opnieuw een 

legendarisch kerstfeestje! Op donderdag 31 maart 2022 zijn 

jullie allemaal welkom voor een diner en dansfeest achteraf. 

Praktische info 

JE WILT EN KAN KOMEN       

Ticket gekocht voor afgelaste kerstfeest? BLIJFT GELDIG 

Nog geen ticket gekocht? Stuur berichtje naar Emma Tubbax 

JE KAN NIET KOMEN      

Ticket gekocht voor afgelast kerstfeestje? Stuur berichtje 

naar Emma Tubbax 

Nog geen ticket gekocht? Niks doen” 

 

We zien jullie dus daar voor een wijntje of 10!  
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Verslag thesisonderzoek Kirgizië 

Sommigen hebben me er misschien al (te vaak) over horen 

vertellen, maar afgelopen zomer ben ik dus naar Kirgizië 

geweest voor mijn thesis. Van ongeveer half juli tot half 

augustus ging ik met professor Huybrechts (van de VUB), twee 

van zijn doctoraatstudenten en een aantal Russische 

onderzoekers glaciologisch onderzoek gaan doen op 

verschillende gletsjers en een ijskap in het Tien Shan gebergte. 

De eerste dagen verliepen eigenlijk vrij luxueus: in het vliegtuig 

aan het raam, een mooie hotelkamer, wat luisteren op een 

symposium, lekker gaan eten op restaurant en een beetje 

sightseeing in Bishkek. Absoluut niets om over te klagen dus, 

behalve dat het daar wel wat warm was. 

Op de derde dag was het dan tijd om de bergen in te trekken. 

Voor het eerste stuk deelden we de bus met de werknemers 

van de Kumtor Gold Company, het bedrijf dat de goudmijn in 

de vallei en onder de gletsjers uitbaat die ons logistiek 

ondersteunde. Toen de vlot berijdbare wegen ophielden 

moesten we overstappen op een Kamaz, een soort lelijk 

bastaardkind van een tractor, een vrachtwagen en een bus met 

een ongezonde driehoeksverhouding. Die bracht ons 

uiteindelijk tot vlak voor het concessiegebied van de goudmijn, 

waar we een eerste nacht kampeerden en konden 

acclimatiseren aan de hoogte. 

Op de vierde dag was het dan tijd om op zoek te gaan naar 

onze kampeerplek onder de Grigoriev ice cap, die ik onderzoek 

voor mijn thesis. Na een rivieroversteek te paard, een 

prachtige wandeling en wat discussies en gevloek in zowel 
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Engels als Russisch vonden we uiteindelijk pas een dag later 

onze definitieve kampeerplaats. 

Vanuit die kampeerplaats – waar ieder zijn eigen tentje had, 

met in het midden onze kookplaats en rondom het plek 

verschillende sanitair-plekjes waren – vertrokken we de 

daaropvolgende twee weken elke dag voor ons onderzoek. Om 

te onderzoeken hoe de ijskap in het verleden evolueerde en 

dat in de toekomst zal doen, hadden we meer info nodig over 

de ijsdikte. Daarom deden we over deze periode zo’n 500 

radarmetingen en maten we met een drone de hele 

oppervlakte van de ijskap. 

 

Het verblijf en onderzoek daar was absoluut prachtig, maar 

ook niet altijd rozengeur en maneschijn. Op 4100 m hoogte, 

waar we sliepen, had ik elke dag nood aan mijn pilletje tegen 

hoogteziekte en werd het ’s nachts soms echt wel heel koud. 
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Ook koken is niet altijd een evidentie en onze Russische 

collega’s hadden bij het inkopen van het eten toch enkele 

dubieuze keuzes gemaakt. Langs de positieve kant was ik in 

twee weken wel alle kilo’s kwijt die ik er in vier jaar universiteit 

had bijgekregen. 

Na die twee weken weg van de wereld – zonder internet, 

sanitair of lekker eten – keerden we terug naar de mijn. Daar 

deden we nog vijf dagen onderzoek op drie gletsjers die binnen 

het concessiegebied van de goudmijn lagen. De meest 

bijzondere hiervan was toch de gletsjer waarvan om de zoveel 

tijd een stuk werd opgeblazen om te verhinderen dat hij in de 

mijnput zou stromen. 

Na de periode in de mijn keerden we terug – ik helaas wel met 

een voedselvergiftiging, waardoor ik de Kamaz meerdere 

keren heb moeten laten stoppen – naar Bishkek. Vanuit 

Bishkek was het dan tijd voor de terugkeer naar België met 

mooie herinneringen, goedkope souvenirs en een hoop data 

die ik nog altijd aan het verwerken ben. 

 

Meer foto’s zijn te vinden bij het artikel online op 

merkatorke.substack.com* 

 

 

 

*Of als je het heel lief vraagt wil Benjamin er misschien wel een 

paar laten zien.  
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Welk type student ben je? 

1) Welke minor doe je? (of deed/zal je doen) 

A) Fysische (3) 

B) Sociale (2) 

C) Business and vacation (4) 

D) Wis- en Natuurkunde (1) 

 

2) Wat is je typische Leuven maaltijd? 

A) Pokebowl (2) 

B) Restjes van de mama (1) 

C) Alma (3) 

D) Loempialand/De Nijl (4) 

 

3) Hoe vaak kuis je je kot? 

A) Oei, moet je dat kuisen? (4) 

B) Wekelijks (1) 

C) Als ik denk dat ik ’s avonds ga scoren (3) 

D) Om de maand of zo (2) 

 

4) Favoriete Geogang zetel? 

A) De blauwe (2) 

B) De individuele gele (3) 

C) De lange gele (4) 

D) De rode blokjes (1) 

 

5) Favoriete café? 

A) Winabar (1) 

B) Dulci (2) 

C) Kroeg (3) 

D) Recup (4) 
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6) Go-to pré drank? 

A) Cara (4) 

B) Sangria (2) 

C) Een louche drank die niemand anders kent (3) 

D) Stella (1) 

 

7) Studeer-uren tijdens de blok? 

A) 7u-23u (1) 

B) 9u-18u (2) 

C) 15u-01u (3) 

D) 14u-16u op dagen met een i (4) 

 

8) Standaard studiepauze? 

A) Een uurtje voetballen (3) 

B) Even een kwartiertje studeren tussen twee 

afleveringen door (4) 

C) Een kwartiertje wandelen (1) 

D) Andere mensen gaan ambeteren (2) 

 

9) Favoriete plek op de bus op excursie? 

A) Net achter de prof (1) 

B) Zo dicht mogelijk bij de wc (2) 

C) Achterbank (3) 

D) Maakt niet uit, zolang ik maar twee stoelen voor 

mezelf heb (4) 

 

10) Welke andere Scienticakring vind je het leukst? 

A) Geos (3) 

B) Chemika (2) 

C) Bios (4) 

D) Wina (1) 
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Tel de punten achter jouw antwoorden op en kijk wat de totale 

som is. Wat dit zegt over je persoonlijkheid (en de criteria die 

we zelf uit onze duim hebben gezogen) vind je hieronder. 

 

Uitslag:* 

10-18 De absolute voorbeeldstudent, een kus van de juf en een 

bank vooruit. Vergeet ook niet af en toe te ontspannen, want 

te hard werken is niet goed voor de rug en voor het gemoed. 

19-28 Toch eerder een centrum-persoon dan een Heverlee 

mens. Je medestudenten vinden je wel een capabele mens, 

dus dat is toch al iets.  

29-35 De boog kan niet altijd gespannen staan. Zolang die CSE 

boven de 50 is, zijn er geen problemen. En werken, dat is voor 

als je dertig bent ofzo. Toch kan af en toe een tandje bijsteken 

misschien wel geen kwaad 

36-40 De absolute brakkers. Zo eens af en toe een cursus 

vastpakken zou geen kwaad kunnen. Eens kuisen of gewoon 

voor jezelf zorgen ook niet. We gaan ook niet te veel moeien, 

want zoveel beter zijn we zelf niet, maar toch. Doe er iets aan. 

 

 

 

*De categorieën zijn volledig arbitrair op basis van 

nattevingerwerk, gelieve dus niet verdrietig te zijn als je in een 

categorie terechtkomt waar je liever niet in zou zitten.  
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Goeie picknick/dagdrink plekken in Leuven 

De lente komt er terug aan. Dat wil ook zeggen dat het steeds 

vaker ideaal weer is om wat goedkope pintjes te gaan kopen 

in de supermarkt en je ergens te zetten in een park met wat 

vrienden. Dat laatste aspect is wel belangrijk want op je eentje 

wat 365 gaan sippen op een bakje in het stadspark is wel wat 

vreemd. Maar dus speciaal voor jullie hebben we hier nog wat 

goeie plekjes opgesomd. 

• Rond het kasteel van het Arenbergpark. Afhankelijk 

van hoe warm het is in de zon of in de schaduw. Veel 

verschillende plekjes die meer open of meer besloten 

zijn. Ook de ideale plek om te spiken (het spelletje, 

niet het toevoegen van rare dingen in andermans 

drankjes). 

• Het sluispark. Meer een plek om ’s avonds te zitten, 

maar wel lekker dicht bij de colruyt. Ook aangenaam 

met het gekabbel van de Dijle. 

• Het stadspark. Ook een aangename plek, vaak wel wat 

drukker door de vele aula’s er rondom. Het vele 

centrumvolk daar kan wel eens een aangename 

afwisseling zijn van de soms eentonige aanblik van 

mensen in Heverlee. En je weet, verandering van spijs 

doet eten. 

Na een zware twee jaar voor die sector kan je natuurlijk altijd 

ook gewoon de horeca steunen en je ergens zetten op de oude 

markt. Of ja, ergens anders op café kan ook altijd. Hoe dan ook, 

geniet ervan! 
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Horoscoop 

RAM: Ja hoor, we hebben je gehoord: alles ging jou weeral voor 

de wind. En weet je wat, deze maand gaat jouw lucky streak 

gewoon verder. Pfff, gelukzak. Zorg er enkel voor dat je jezelf 

niet vergaloppeert, rammen zijn geweten over hun eigen 

poten te struikelen wanneer ze té enthousiast worden. 

MAAGD: Dat er nog vissen genoeg zijn in de zee is langzaam 

aan een oud feit… de “tragedy of the commons” slaat ook toe 

in jouw leven. Je doet er goed aan snel op zoek te gaan naar 

die ene speciale. Venus staat trouwens op een goeie plek aan 

het firmament. Deze februari is jouw kans! 

WEEGSCHAAL: De laatste tijd ben je in enkele gewoontes 

gevallen. De dagen werden een beetje een sleur: dag in dag uit 

hetzelfde. Pluto verschuilt zich echter achter Neptunus, wat 

wilt zeggen dat de weegschaal gauw zal overslaan naar een 

avontuurlijk en onvoorspelbaar semester. Of dit goed of slecht 

uitdraait hang volledig van jezelf af. 

STIER: Oh oh oh. Die goede voornemens liggen weeral aan 

diggelen: opnieuw vlees gegeten nadat je vegetarisch werd, 

zonder achterlicht door Leuven rijden ’s avonds met gevaar op 

torenhoge boetes, en we zijn nog niet goed begonnen of je 

staat weeral achter met de leerstof… komaan stier, herpak je 

nu, dan moet je dat later niet doen. Kop op! Merkator staat 

achter je! 

KREEFT: Het gevoel krijgen dat je levend gekookt wordt: als je 

het nog niet hebt ervaren de afgelopen maand, dan wilt dit 



17 
 

zeggen dat het er vast en zeker nog zit aan te komen. Zorg 

ervoor dat je die woede weet te kanaliseren: we zouden graag 

de Geogang heel houden. 

LEEUW: Dat laatste boek was inderdaad geweldig. Die film van 

gisteren avond en die serie van deze voormiddag ook. Echt 

gewoon wauw. Misschien straks nog even gamen of op café, of 

misschien allebei. Vergeet echter ook die studieboeken, die 

opgenomen lessen en die taken niet. Nee maar, serieus: niet 

vergeten eh. 

WATERMAN: Waterman? Zeg maar gerust bier, man! 

Cantussen mag weer! En feesten ook! Over enkele weken is 

het familie en vrienden cantus en het is je geraden iedereen 

die je kent mee te brengen! Alsook: misschien is het tijd om 

jezelf een Merkatorglas aan te schaffen, moest je dat nog niet 

gedaan hebben. 

VISSEN: Het wordt een woelige maand, ook tussen de lakens. 

Zorg ervoor dat die soixante-neuf hier en die reverse cowgirls 

en wat nog daar jouw niet voor onaangename verrassingen 

doen staan. Doe het veilig.* 

BOOGSCHUTTER: Jupiter staat hoog aan de hemel en vormt 

een gelijkbenige driehoek met de poolster en het kruis boven 

op de Sint-Pieterskerk wanneer je recht voor het stadhuis staat 

en naar boven kijkt. Ja… je voelt me al aankomen nietwaar? 

Waaróm heb jij eigenlijk die sportkaart gekocht? Ja? Awel? 

Maak er deze maand eens gebruik van… 
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SCHORPIOEN: Ik zou zeggen dat je de alcohol deze maand 

misschien beter kan laten liggen, maar we weten beiden dat 

dit ijdele hoop is. Probeer er enkel voor te zorgen dat je in 

benevelde toestand je naasten niet vergiftigd met die angel 

van je. Ik zeg het, wanneer je beseft dat je tipsy bent, wilt dat 

zeggen dat ze de ambulance al gebeld hebben. 

TWEELING: Vlucht… in Gods naam, vlucht nu het nog kan! 

STEENBOK: De afgelopen weken waren misschien lang en 

vermoeiend, maar Merkator is deze maand een lichtje in de 

duisternis voor jouw. Wees zeker aanwezig op al onze 

activiteiten. Je zal er deugd van hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Dit bericht werd niet gesponsord door Durex of welk ander 

merk van voorbehoedsmiddelen. Het staat gewoon in de 

sterren geschreven. Ik schrijf ook maar op wat ik er in zie staan.  



19 
 

Eten en zo 

Pasta pesto van de maand: 

Ingrediënten: 

• Pasta 

• Potje groene pesto 

• Bicky-uitjes 

• Een hamburger 

• Kerstomaatjes 

• Rucola 

• Mozzarella 

Bereiding: 

1) Zet het water op om de pasta te koken en gooi je pasta 

erin eens het water kookt 

2) Bak de hamburger 

3) Snij de hamburger, de kerstomaatjes en de mozzarella in 

stukjes 

4) Meng de pasta met de pesto en de hierboven besproken 

stukjes. 

5) Werk af met bicky-uitjes (voor de crunch) en rucola. 

Midnight-snack van de maand: 

Een mexicano met mayo van de muur. 

Zwaar bier van de maand: 

Blauwe Chimay 
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Voor de vegetariërs: 

Rik ging speciaal voor jullie een receptje schrijven: 

 

 

Gelukkig is Rik zijn zus meer begaan met het moeilijke lot van 

vegetariërs. Zo richtte ze speciaal een site (en insta-pagina) op 

met het aanbod en recensies van restaurants die deftige  

vegetarische of vegan alternatieven hebben. 

Dus wie nog op zoek is naar een goeie plek om te gaan eten in 

Leuven kan dit hier vinden: 

https://deleuvensevegetarier.be/ 
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Cultuur 

Films*  

*Alle omschrijvingen worden bewust vaag gehouden om zo 

min mogelijk weg te geven. 

Hunt for the Wilderpeople 

Hunt for the wadde? Hunt for 

the Wilderpeople is een 

Nieuw-Zeelandse komedie 

geregisseerd door Taika 

Waititi. Deze film volgt het 

verhaal van Ricky Baker, een 

14-jarige rebelse tiener, die 

geadopteerd wordt door een 

koppel op het Nieuw-

Zeelandse platteland. Zijn 

adoptievader Hector staat 

initieel niet zo open voor 

Ricky, maar door 

omstandigheden worden ze 

gedwongen om samen op avontuur te gaan in 'the Bush’, een 

grote wildernis van Nieuw-Zeeland.  

Hunt for the Wilderpeople is één van mijn persoonlijke 

favoriete films. Hoewel de film voornamelijk een komedie is 

laat Hunt for the Wilderpeople ook genoeg ruimte om de 

emotionelere momenten zijn plaats te geven. Dit is zeer 

verademend en maakt de film daarom, in combinatie met zijn 

op point humor, in mijn ogen een echte topper.  
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The Grand Budapest Hotel 

The Grand 

Budapest Hotel, 

geregisseerd 

door Wes 

Anderson, vertelt 

het verhaal van 

de eerste jaren 

dat de lobby 

jongen Zero 

werkte in het 

Grand Budapest 

Hotel. Vooral zijn baas Mister Gustave, een zeer excentrieke 

en uitzonderlijke conciërge, maakt de film een echte 

rollercoaster.  

The Grand Budapest Hotel heeft vier Oscars gewonnen en was 

zelfs genomineerd voor Beste Film, Beste Regie en Beste 

Cinematografie. Vooral de cinematografie is zeker iets dat de 

film een uniek gevoel geeft. De Grand Budapest Hotel neemt 

je precies terug mee naar Europa in de jaren 30. De cast bevat 

is ook een samenstelling van enkele topacteurs zoals Ralph 

Fiennes, Jeff Goldblum en Adrien Brody. Zeker een aanrader 

dus. 
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Kubo and the Two Strings 

Hoewel 3D-animatie tegenwoordig de 

norm is, zijn er toch studio’s die zich er 

aan wagen om een volledige film in stop 

motion te maken. Een geweldig voorbeeld 

hiervan in Kubo and the Two Strings. De 

stop-motion animatiefilm, gemaakt door 

de animatiestudio Laika, volgt de Japanse 

jongen Kubo op zijn queeste om het 

harnas van zijn overleden vader te vinden 

en te gebruiken om kwaadaardige geesten te verslaan.  

Kubo and the Two Strings is een heel meeslepende film, waar 

persoonlijke groei en familie belangrijke thema’s zijn. De film 

is zowel ontroerend en spannend, met humoristische 

momenten ertussen. Het is dus zeker een animatiefilm die veel 

meer aandacht verdiend. 

Zijn films te kort voor uw smaak? Chance dat series ook 

bestaan 

Euphoria  

Het tweede seizoen 

van Euphoria is nu 

uitgekomen, met 

elke week een 

nieuwe aflevering. 

De serie volgt een 

groep studenten 

die elk met hun eigen problemen worstelen. De serie heeft een 

wijde selectie aan genuanceerde karakters en breekt heel ook 
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wat taboes, een beetje zoals de Netflixserie Sex Education, 

maar in tegenstelling tot Sex Education is Euphoria een stuk 

serieuzer en dramatischer. Alle hype rond Euphoria is zeker 

terecht! 

The End of the Fcking World 

Deze miniserie op 

Netflix is zowel 

hilarisch als 

chaotisch. Dat viel 

ergens wel te 

verwachten met een  

psychopaat en de 

cliché “cool/mody new girl in town”, die samen op een 

roadtrip gaan.  The End of the Fucking World sleept je mee als 

geen ander, de humor is on point en de dynamiek tussen de 

hoofdpersonages zorgen dat je precies niet kan stoppen met 

kijken. Een korte maar krachtige serie die perfect is voor een 

avondje bingewatching.  
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Wist-je-datjes 

big bang is bij mijn weten nog steeds de oerknal 
LDL: de big bang is toch ingeslagen in de golf van Mexico he? 
 
Punten sprokkelen 
JVB tijdens de oefenzitting GIT: "Hoeveel punten krijg ik af 
voor inefficiëntie?" 
 
We moeten toch enkel taken maken 
SS: Ik ben wel goed in studeren en zo, maar niet in zelf 
nadenken. 
 
Toch effe zelftestje doen… 
CV nadat ze eens luid moest niezen: "Spread love, spread 
corona!" 
 
Acht is mijn lievelingsgetal 
SDR: Ik ben echt gemakkelijk 
 
Studenten zoeken naar schaduw tijdens de lunch op 
excursie… 
Prof. GV: “Waar gaan jullie naartoe?” 
Studenten: “Naar de schaduw. 
Prof. GV: “Losers!” 
 
Beetje voorzichtig zijn? 
MB: "ik heb al meer zwangerschapstesten gedaan dan 
coronatesten". 
 

Zelf nog grappige dingen gehoord? Vul ze dan in het nieuwe 

google-forms formulier te vinden op de WJD-pagina van 

merkatorke.substack.com 
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De (on)zin van taken 

Hoe langer je hier al in Leuven zit, hoe meer je het wellicht al 

zal beseffen. De opleiding geografie zit propvol taken. Op het 

einde van het middelbaar keek je er misschien naar uit. Een 

leven zonder stomme toetsen en taken. Vier maand genieten 

om erna anderhalve maand te zwoegen voor een aantal 

examens. Wat een heerlijkheid. Wij moeten nog altijd even 

huilen als we terugdenken aan al die onschuldige kinderlijke 

onbezonnenheid. 

De eerstejaars die dit lezen schieten nu misschien even in 

paniek. Taken????? Oké, hier en daar wat oefenzittingen 

voorbereiden, maar qua taken valt het precies toch best mee? 

En voor de eerstejaars klopt dat, voor het tweede jaar ook nog. 

Erna breekt helaas alle hel los. Dus hebben wij eigenlijk maar 

één boodschap voor jullie. Geniet er van nu het nog kan.  

Maar je vraagt je nu af wat wij hier precies hebben zitten 

schrijven. Wie het af en toe een stuk leest van de talloze 

conservatieve opiniemakers die Vlaanderen (helaas) rijk is, 

weet al waaraan hij begonnen is. De zoveelste tekst die zich 

afvraagt of de slinger niet te ver doorgeslagen is. Gelukkig voor 

één keer niet over woke of metoo*, maar over taken. 

 

* Voor alle duidelijkheid, op deze eerste twee vlakken absoluut 

niet. Sommige ultra-woke mensen gaan misschien een beetje 

ver af en toe, maar dat beperkt zich voorlopig bijna enkel tot 

de VS, waar er trouwens een veel sterkere cancel culture is 

vanuit rechtste groeperingen. Dus stop met wenen en probeer 

gewoon eens af en toe wat empathie te tonen. 
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Wie bekend is met het genre van het is-iets-te-ver-doorgeslagen-

opiniestuk, weet dat deze vaak beginnen met een verwijzing naar 

glorieuze Napoleontische tijdperken en hoe onze maatschappij 

sindsdien teloor is gegaan. Geheel terzijde, maar sinds die periode 

is onze levensverwachting ongeveer verdubbeld. 

Maar we keren wel terug naar het verleden. Wel iets minder ver. 

Naar de tijd waarin onze wat oudere proffen zelf nog studenten 

waren. Naar de tijd waarin geografie nog minder hard een 

verscholen vorm van informatica was. Maar vooral naar de tijd 

waarin er enkel in juni examens waren. In die tijd kon je gemakkelijk 

van september tot aan de paasvakantie gaan pintelieren. Er was 

helaas wel geen dropbox waar je makkelijk samenvatting van kon 

gaan plukken. Maar er was dus slechts één examenperiode. In die 

ene periode moest je dan ook voor alles slagen, want anders moest 

je alle examens opnieuw doen. En als die herexamens faalden, 

moest je je volledig jaar opnieuw doen. En wij maar denken dat dat 

mijlpaal-systeem zwaar was. 

Aangezien opleidingen steeds moeilijker werden – de oudere 

generatie zal dit tegenspreken, maar dit is wel een feit (denken we) 

– werden na een tijd ook de januari-examens ingevoerd. Voortaan 

moesten studenten twee keer per jaar een periode wat werken 

voor school. 

Ondertussen zijn we al veel verder geëvolueerd. Bij steeds meer 

vakken (of opleidingsonderdelen, om het helemaal feitelijk correct 

te hebben) staat het examen maar op een klein deel van de punten 

meer. Het leeuwendeel van de punten is te verdienen tijdens het 

semester. Via taken, presentaties, posters en ander gedoe. Maar in 

welke mate draagt al die extra werklast bij aan het bevatten van de 

materie? 
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Want in se kunnen taken iets heel positiefs zijn. Bepaalde 

vaardigheden zijn gewoon moeilijk om via een hoorcollege en erna 

een examen aan te leren. Vanuit datzelfde oogpunt hebben we 

tenslotte excursies. Er zit dus wel degelijk een zekere logica achter 

de verslagen die we moeten schrijven na een practicum of 

oefenzitting. Het is een manier om ons de resultaten en 

bevindingen van een onderzoek te leren neerschrijven, op een 

wetenschappelijk correcte manier. 

Toch voelt het begin van de blok bij velen vaak als een opluchting. 

Wanneer de laatste deadline voltooid is, kunnen we eindelijk rustig 

beginnen blokken. En tijdens dat blokken komt vaak nog een 

ontnuchtering. Je begint de leerstof meer en meer te snappen. 

Tegelijkertijd zie je dan ook wat een onzin je hebt neergeschreven 

in je taken. En dat is misschien waar het schoentje misschien het 

meest wringt. 

De taken zijn niet enkel bedoeld om ons skills te leren, maar ook 

om ons de theorie beter te laten snappen. Helaas gebeurt dat 

laatste vaak te weinig tijdens het maken van de taak. In de tijd die 

nodig was geweest om je boeken eens door te nemen om de 

leerstof goed te begrijpen, was je vaak nog bezig met de vorige 

taak. En zo komen we als studenten al te vaak terecht in een 

semesterlange carrousel aan taken. Waarin we al te vaak niet meer 

weten waarover we eigenlijk echt bezig zijn.  

De proffen doen nochtans moeite om de taken van de verschillende 

vakken te spreiden en onhoudbare deadline weken te vermijden. 

Toch is het vanaf de derde bachelor te vaak hoppen van taak naar 

taak, zonder al te veel na te denken wat je nu eigenlijk aan het doen 

bent. Zelf weten we ook geen kant-en-klare oplossing. Misschien is 

het een idee om niet meer van elk practicum of onderzoek een 



29 
 

bladzijdenlang verslag te verwachten. Want het is belangrijk om te 

leren schrijven, maar schrijven zonder besef van inhoud is 

misschien ook niet de meest leerzame onderwijsactiviteit. 

Misschien laat de manier waarop ons academiejaar georganiseerd 

is het gewenste resultaat van de permanente evaluatie gewoon 

niet toe. Want terwijl de focus van de evaluatie steeds meer 

opschuift richting permanente evaluatie, ligt de focus van de 

kalender nog steeds op januari en juni. 

Het is een evolutie waar we ook als studenten, en zeker als 

studentenvertegenwoordigers aandachtig moeten zijn. Leuven is 

niet enkel een plaats waar we leren. Het is ook een plaats waar we 

leven, vrienden maken en onszelf leren kennen. Een steeds hogere 

werkdruk tijdens het jaar onderdrukt de tijd die we hebben om 

engagementen op te nemen, om van onze vrije tijd te genieten of 

om gewoon domweg een uur voor ons uit te kunnen staren en na 

te denken over de toekomst. 

De perfecte oplossing is misschien niet te vinden. Taken leren ons 

inderdaad dingen die we op andere manier niet zouden kunnen 

leren. Maar om helemaal hun doel te bereiken hebben studenten 

de tijd nodig om eerst de leerstof te begrijpen. Misschien is het 

daarom leerzamer om in de toekomst in een semester maar een 

drietal deftige taken te hebben, dan meer dan acht brouwsels van 

2000 woorden waarin enig spoor van inhoud en betekenis zoek is. 

En misschien is het zo zelfs ook voor iedereen aangenamer. 
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The Return of the Alma 

“Groenten, Vlees (of andere dingen), Frietjes, Frietjes. 

Lang geleden was de alma een deftig studentenrestaurant. 

Maar alles veranderde toen het coronavirus aanviel. 

Alleen de Alma (en misschien ook vaccins wel een beetje), 

meester van alle vier de elementen, kon het stoppen. Maar 

toen de wereld de alma het meest nodig had, introduceerde het 

eerst een verschrikkelijk reservatiesysteem en toen dat 

verdween was het menu plots bijna elke dag hetzelfde. 

Een lange tijd ging voorbij, en mijn medestudenten en ik 

vonden de nieuwe alma: de VUB resto. Z’n menu’s zijn 

gevarieerd, lekker en je krijgt er soep en dessert bij voor slechts 

vijf euro en tien cent. Wij geloofden dat de VUB resto ons kon 

redden.” 

Dit ging de weinig originele intro zijn van een diepgaande 

vergelijkende studie tussen de alma en de VUB resto. Wat er 

mis was met de alma was duidelijk: ze probeerden een publiek 

aan te trekken die ze nooit gaan bereiken, de prijzen stegen 

bijna nog meer dan die van het bier en als ik drie dagen na 

elkaar hetzelfde menu wil eten, dan kook ik als student wel 

zelf. Tegelijk probeerden ze ons, arme studenten, te lokken 

naar “hippe” broodjeszaken met pasta’s waar je er drie van 

moet eten om genoeg te hebben, worstenbroodjes waarvan 

het bladerdeeg dunner is dan het papieren zakje waarin je ze 

meekrijgt en broodjes die simpelweg te duur zijn voor de 

kwaliteit  die ze maar hebben. Maar ik moet eerlijk zijn, ik ben 

fan van de soep. 
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Het plan was dus eigenlijk om in dit artikel de vloer aan te 

vegen met de alma (met in zijn verlengde ook de moete, het 

quadrivium en al die andere flauwe kul), de vub resto wellicht 

iets meer op te hemelen dan het eigenlijk verdient en 

mogelijks ging ik ook nog een oproep doen om ze te boycotten 

of iets dergelijks.  

Maar plots, op 28 januari 2022, iets na de middag, werd ik 

wakker uit deze verschrikkelijke nachtmerrie. Twee mensen 

die ik lang als vrienden beschouwde hadden me net zwaar 

verraden. Ze waren in de alma gaan eten, maar hadden me niet 

eens meegevraagd. Maar ze brachten ook een blijde 

boodschap. De alma was herrezen, en plots gewoon weer 

deftig. De dag ervoor werden er zelfs big-alma-burgers 

geserveerd, wat volgens ongeveer alle kenners de beste menu 

is die de alma aanbiedt. Maar de alma was dus terug, terug van 

heel ver weggeweest.  

In de laatste week van de blok ging ik toch eens gaan kijken. En 

ik moet zeggen, het is toch één van de betere comebacks die 

ik de laatste jaren gezien heb. Allerlei écht goeie menu’s voor 

3,95. Dus daarom een oproep aan jullie allemaal: Laat jullie 

appreciatie blijken en ga terug naar de alma.*  

 

 

 

 

*Helaas not sponsored by alma. 
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Door Lukas Van Espen 

Martijn stut is geen onbekende binnen Merkator, zo is hij vaak 
dj op merkatorfeestjes (beter bekend als lil stut) en is hij twee 
jaar sportpraeses geweest. Toch kent Martijn een hobbelig 
parkoers binnen geografie, vooral op educatief vlak, zo heeft 
Martijn in het verleden veel rode cijfers gekend. Toch zit hij 
vandaag in zijn 1e / 2e master en is hij goed op weg om af te 
studeren met onderscheiding. 

Een onbezonnen leven 

Het verhaal van Martijn begint op 25 september 2017. Met 
veel moed maar een bang hartje begint hij officieel aan de 
eerste dag als student geografie. Iets wat geen makkelijke 
opdracht is aangezien Martijn in zijn middelbaar op een 
internationale school heeft gezeten, waar het niveau 
beduidend lager ligt dan de meeste Vlaamse scholen. Toch laat 
dit hem zeker niet afschrikken en start hij vol zelfvertrouwen 
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aan de richting. De eerste weken zijn zwaar, maar voelen toch 
heel bevrijdend aan. Voor het eerst in zijn leven kan hij echt 
doen wat hij wil zonder dat iemand daar ook maar iets over te 
zeggen heeft, en dat doet hij ook. Martijn vind je deze periode 
in de vele fakbars en cafeetjes op de oude markt, en hij proeft 
in volle teugen van het echte studentenleven. Door al die 
vreugde vliegen de weken voorbij en de examens sluipen 
steeds dichter en dichterbij. Toch heeft Stutje er nog alle 
vertrouwen in.  

Het deksel op de neus  

In januari breekt eindelijk de eerste examenperiode aan, 
ondanks dat het al even blok is, is Martijn pas na nieuwjaar 
begonnen met studeren. “Het komt wel goed” denkt hij, maar 
niks is minder waar…  

Na een stevig paar examens in januari begint de vrees toch 
meer en meer te komen bij hem. “Misschien heb ik mezelf toch 
een beetje overschat” “misschien had ik toch eerder moeten 
beginnen met studeren”. Met iets minder moed dan op 25 
september en heel bang hartje trekt hij naar Wim om zijn 
punten in ontvangst te nemen. Het verdict is hard, heel hard: 
geen enkel examen erdoor. De wereld staat op dat moment 
even stil, wat een top semester was, eindigt in een flater. Maar 
goed, nog niks is verloren, volgend semester kan Martijn zich 
nog altijd herpakken.  

Een tweede mokerslag 

Ondanks de tegenvallende resultaten van in januari laat 
Martijn zich niet kennen. Hij probeert zich te herpakken en 
gaat veel naar de les. Toch blijft de verleiding van het uitgaan 
nog altijd groot, en zit hij ook dit semester veel in de Kroeg. 
Ondanks hij deze examenperiode beter is voorbereid gaan zijn 
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examens in juni ook eerder moeizaam. En ja ook deze 
examenperiode zit de vrees erin om terug vijf buizen te 
hebben. Helaas voor Martijn werd deze vrees werkelijkheid, 
ook deze examenperiode heeft hij vijf buizen. Alleen op de 
vakken GGA I, GAS I en Wiskunde II is hij geslaagd. Wat in 
januari nog een deksel was, is nu een moker geworden. Die 
mokerslag deed hem niet alleen heel veel pijn, maar liet hem 
ook nadenken: “is geografie wel echt iets voor mij?” “Zit ik hier 
wel op de goede plaats?”. Hij begon te twijfelen aan zijn 
kunnen, maar ook de mensen rondom hem begonnen Martijn 
zijn slaagkansen in twijfel te trekken. 

De laatste kans 

Wat een zalige drie maanden vakantie moest worden 
veranderde in een hel voor Martijn. Na twee weekjes rust 
stond er een loodzware opdracht te wachten voor Martijn: zijn 
herexamens niet upfucken. Hij besefte dat hij het deze keer 
echt niet kon verkloten, het was namelijk zijn laatste kans. 
Ondanks dat gingen ook de herexamens eerder moeizaam, wat 
ook normaal is als je er tien hebt. Toch voelde Martijn dat hij 
steeds meer zaken onder de knie begon te krijgen, wat in 
januari vaak als Chinees leek begon hij nu meer en meer te 
begrijpen. Toch besefte Martijn dat het moeilijk ging worden 
om de 50% CSE te halen.  

10 september was het zo ver, die dag was de dag van de 
waarheid. De dag waar Martijn zijn punten van zijn 
herexamens kreeg en de dag waarbij hij te weten zou komen 
of hij nog geografie kon verder doen. Een golf van opluchting 
ging door hem toen hij zijn punten opende, vijf van de tien 
examens geslaagd! Dit was nog altijd geen knalprestatie, maar 
voor het eerst voelde Martijn dat hij iets had gepresteerd en 
kreeg hij eindelijk waardering voor zijn werk.  
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Een frisse start 

Ondanks dat hij zich voor het eerst had bewezen stond hem 
toch nog een grote taak te wachten, zo moest hij nog een hele 
boel vakken meenemen zoals chemie en wiskunde 1. Toch ging 
zijn tweede jaar heel goed, zo haalde hij tegen alle 
verwachtingen in geen enkel herexamen en haalde hij zelfs een 
19/20 (!) op chemie.  Een nieuwe Martijn was geboren, de 
reputatie van een matige student was hij nu officieel kwijt, 
maar het werd zelfs nog straffer. Een paar weken na het 
indienen van zijn bachelor proef kreeg Martijn een mailtje van 
zijn promotor Aalbers, met daarin de vraag of hij het zag zitten 
om zijn bevindingen van zijn bachelor proef samen te vatten in 
een artikel zodat het gepubliceerd kon worden in het tijdschrift 
Agora. Martijn Stut, de man met tien herexamens, mocht 
publiceren op 22-jarige leeftijd! Als iemand dit vier jaar 
geleden had gezegd hadden ze hem rechtstreeks in het 
gesticht gestoken, vandaag de dag is het realiteit.  

Een sprookje?  

Dit verhaal lijkt wel een sprookje waar magie mee gemoeid is, 
een verhaal dat dat maar eens om de vijf jaar voorkomt waarbij 
veel geluk mee is gemoeid. Maar niks is minder waar, dit is 
geen sprookje, Martijn had geen magische gave of toverkracht. 
Dit is een verhaal van mentaliteit en wilskracht, een verhaal 
van dat het nooit te laat is om op te geven, een verhaal dat 
alles kan als je er maar in gelooft. Dus eerstejaartjes, als het 
even niet mee zit en je hebt slechte punten deze 
examenperiode, geef dan vooral niet op! Het zit allemaal puur 
in je kop, laat je niet gek maken door die prof die zegt dat je 
het niet kan, want het is wel degelijk allemaal mogelijk. Want 
wie weet, sta jij binnen vier jaar wel in het Merkatorke met 
jouw ongelooflijke comeback.  
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Reisideetjes/daguitstapjes in de buurt 

Door corona heeft iedereen wel een appreciatie gekregen voor de 

dingen die wat dichterbij zijn. Hieronder vind je een lijst van leuke 

citytripjes/daguitstapjes in de buurt! 

Keulen, Duitsland 

 

What to do/see? 

Leuke stad voor een korte citytrip. Je kan iets gaan eten of 
drinken in het Belgische Kwartier. Kan gaan shoppen in één 
van de vele shoppingsstraten. Op café gaan langs de Rijn. Ook 
zijn er aantal musea die interessant zijn (zoals het NS-
documentatiecentrum)  

Het Altstadt is zeer mooi. De Doom van Keulen is ook de 
moeite om te bezoeken (gratis om naar binnen te gaan, €3 
om naar de top van de doom te gaan waar je een heel mooi 
panoramische view hebt) 

How to get there? 

Via trein: Twee uurtjes (vanuit Leuven, via Luik en dan tgv 
richting Keulen) 

How long to stay? 

Twee dagen is meer dan genoeg om alles te kunnen zien :) 
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Rijsel, Frankrijk 

 

What to do/see? 

Rijsel heeft veel charmante straatjes om in te verdwalen. Ook 

zijn er meer dan genoeg restaurantjes om lekker te gaan 

eten. Ook is Rijsel een heel toffe stad voor een dagje 

shoppen.  

De citadel van Rijsel, net iets buiten het stadcentrum is een 

aanrader voor een toffe wandeling. Ook is er een dierentuin 

bij de citadel. De Beurs van Rijsel en het belfort zijn ook een 

paar van de vele monumenten om te gaan zien in Rijsel. 

How to get there? 

Via trein: ongeveer 2u30, hangt van de verbinding af. Kan via 

Kortrijk of via Doornik. Er zijn ook tgv’s vanuit Brussel maar 

die zijn een stukje duurder.  

How long? 

In één dag ga je zeker al veel mooie dingen gezien hebben. 

Als je van plan bent veel musea te bezoeken kan je zeker ook 

twee dagen gaan zonder je te vervelen   
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Dinant, Wallonië  

  

What to do/see? 

Dinant is een mooie start van een grote wandeling in de 

Condroz of langs de Maas. Het is een kleine charmante stad, 

bekend als geboorteplaats van Adolph Sax. De muzikanten 

zullen het huis van Adolph Sax interessant vinden. De citadel 

van Dinant is ook zeker tof om te bezoeken.  

How to get there? 

Via Trein: Ongeveer 2 uurtjes onderweg. Route zie NMBS app 

How long?  

Een dag is zeker genoeg om Dinant te bezoeken en een 

schone wandeling in de buurt te doen. Als je meerdere 

wandelingen wilt doen kan je zeker een nachtje blijven 

slapen. 
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Spelletjes 

 

Bron: De Standaard 

 

Gratis oogtest: laat je vrienden op een afstandje staan 
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Bron: De Standaard 
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Across 

4. Most common type of 
storm 

7. The process of water 
changing into an 
invisible gas called 
water vapor 

9. The state of the air at a 
certain time and place 

    

Down 

1. Water that is found 
underground 

2. Large, powerful storm 
that occurs over large 
bodies of water 

3. The weather of a place 
over a long time 

5. Amount of water vapor 
in the air 
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10. The process of water 
vapor turning into 
water droplets 

11. Spinning cloud with a 
funnel shape 

 

6. Scientists who study 
weather 

8. Water overflow that is 
caused by a large 
amount of rainfall 
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Merkatorke’s Crypto 

     25   Prentenboek zonder prenten 

       24  
aangename zetelkleur 

25          
de lelijkheid zoeken in de schoonheid 

           
bestemming vanuit 3 

      
   nooit voluit gesproken afkorting 

         vlogger 

           
Altijd 33 vragen 

        24  
Meestal Meunière 

          
relatietest 

          
kleine broer 

22           omgekeerde dorstlesser 

  23       minst geografisch element 

  23   
   andere soort kleine broer 

      
   onstabiel, maar veel werk in 

          
heel erg warm 

  25   23 22  
15 euro poetskosten 

      23    
rustcafé 

          anijssmaak 

 22   
   hygiënerevolutie 

          
niet de Dijle 

  24       Friet 
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