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Redactor dixit
Boys & girlssss
Zoals beloofd ben ik er ook deze maand weer met
een nieuw PSWeetje!!
In deze editie zal onze tutor jullie de beste tips geven
om de komende examens te knallen! Ook hebben we
de beste (en lekkerste!) examensnacks even voor jullie op een rijtje
gezet, en hebben we een super goede workout bedacht als pauze tijdens
het studeren, want ook onze summerbody moet gereed zijn om -vanuit
ons kot- te shinen!
Dit is spijtig genoeg al het laatste PSWeetje van dit academiejaar… Ga
ervoor met de examens, geniet daarna van een heerlijke vakantie (met
hopelijk terraskes!) en, voor de ongelukkigen onder ons (waaronder
ikzelf), doe het goed op de herexamens. Vanaf september zien we elkaar
hopelijk nog eens ‘int echt’, maar wees er al maar zeker van dat er dan
opnieuw een jaar vol maandelijkse PSWeetjes klaar zal staan!
Voor de allerlaatste keer: heeeeeeel veel succes en ga ervoor deze
maand!
Lisa Geudens – Redactor ‘20-‘21
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Tutor versus examens
Dag iedereen, de examens komen eraan en het zijn niet de makkelijkste
tijden om te studeren. Hopelijk helpen deze tips jullie wat en knallen
jullie de examens!
1. Een eerste tip is een heel klassieke tip: maak een examenplanning.
Sommige doen dit heel gestructureerd met kleurtjes en strikte uren, anderen
doen dit minder exact. Kijk wat voor jou het beste is, maar plan uit hoeveel
dagen je voor elk vak kan leren en zo verminder je stress! Zie ook dat je leuke
activiteiten inplant zodat je je zinnen kan verzetten zoals eens gaan wandelen
met iemand of gaan sporten.
2. Er is niet altijd iemand in de buurt om je op te vragen. Gelukkig kan
je Flashcards+, Quizlet of Tinycards gebruiken! Dit is ook een aanrader als je
woordjes vanbuiten moet leren voor Frans bijvoorbeeld
3. Een volgende tip is dat je voldoende slaapt. De ene studeert beter ’s avonds en
de andere beter overdag. Zoek uit wat voor jou het beste werkt, maar zie dat je
voldoende rust!
4. Spijtig genoeg kunnen we door corona niet met zen allen in de bib studeren,
maar dankzij het internet zijn hier oplossingen voor! Ben jij iemand die beter
studeert als je anderen ziet studeren? Op Youtube kan je ‘Study with me’
opzoeken en dan vind je filmpjes van 2 uur lang waarin je iemand anders ziet
studeren. Als je beter gemotiveerd wordt door foto’s van anderen zien studeren
dan heb je ook een pagina op Instagram genaamd @thestudyclubgram. Zij
posten foto’s van anderen hun studieplek en ook recepten met lekkere
studysnacks!
5. Een laatste tip is om een mindmap te maken per hoofdstuk. Schrijf het
belangrijkste woord in het midden van je blad en schrijf er belangrijke
concepten rond. Bij vakken waar er veel datums in de leerstof voorkomen is
het ook altijd handig om een tijdlijn te maken.
Hopelijk helpen deze tips bij het studeren, bij vragen kan je
altijd nog iets sturen naar het facebookaccount van de Tutor!
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Sportief tussendoortje
Nu de examens stilletjes aan in zicht beginnen te komen, geven we jullie wat
inspiratie om je pauzes op een sportieve manier te spenderen. Het is tijd om het
sportmatje nog eens uit te rollen en te werken voor die summerbody. Dit lijstje
bevat oefeningen en er staat ook nog extra uitleg bij. Voor voorbeelden van de
oefeningen kan je altijd eens op het internet kijken. Heel veel succes!
Oefening

Aantal keer

Sets Uitleg

Squats

10

5

Probeer rustig door je knieën te gaan (4
seconden) en ga zo diep als je zelf kan.
Zorg ervoor dat je je knieën naar buiten
toe buigt.

Pulsating squats

10

5

Bij deze squats is het de bedoeling dat
je door je knieën gaat (basispositie) en
dan zachtjes op en neer gaat. Ook hier
moeten de knieën naar buiten gericht
zijn.

Hip thrusts

10

5

Plank twists

10

5

Als je op de vloer (of een matje) ligt
met je knieën geplooid, breng je je
heupen (en rug) naar boven. Alleen je
schouders en je voeten mogen de mat
nog raken. Je handen liggen naast of je
kan ze gebruiken om je heupen te
ondersteunen
Je gaat in de beruchte plank-positie
staan (je steunt op je onderarmen en
voeten met je gezicht naar de grond
gericht). Daarna probeer je je heupen
naar rechts te wiegen. En daarna naar
links.
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Clothes by Zoë
Hi you!
Sommigen onder jullie kennen mij misschien al, maar voor zij die mij nog niet
kennen:
Ik ben Zoë, 22 jaar oud en ancien van PSW. Back in the days ben ik feestleidster
en quaestor/doopmeesteres geweest, en dit jaar kon je mij tijdens de PSW
cantussen vooraan terugvinden. (Totdat corona appaered alleszins)
Geloof het of niet, maar naast al dat zuipen en feesten, werkte ik afgelopen
maanden aan mijn eigen ‘projectje’. Sinds November werkte ik toe naar de
lancering van mijn eigen eco-friendly kledingsmerk voor vrouwen.
Het idee ontstond door mijn interesses in mode en duurzaamheid. Van kleins af
aan was ik geïnteresseerd in de laatste modetrends en ik weet nog goed dat ik op
mijn twaalfde een naaimachine vroeg aan mijn ouders en naailessen in
avondschool ging volgen (kleine snotneus in een klas met allemaal dames op
leeftijd, het was een zicht). Daarnaast kreeg ik van thuis uit mee om meer
verantwoorde keuzes te maken. Ik ondervond dat het als fashion-lover niet altijd
evident is om beiden te combineren. Veel eco-friendly kleding is namelijk niet zo
modebewust, waardoor het verschillende mensen afschrikt.
Ik starte met de uitwerking van mijn idee en zo ontstond ‘Clothes by Zoë’. Ikzelf
ontwerp de kledij door het maken van schetsen. Samen met een naaister werk ik
deze ontwerpen uit tot patronen, waarna de naaister aan de slag gaat. De kleding
wordt gemaakt uit Tencel, dit is de merknaam van lyocellvezels. Tencel is
duurzame stof die verkregen wordt door het droogspinnen van eucalyptus hout.
De producten gebruikt tijdens dit proces worden voor 99,6% hergebruikt wat het
praktisch een closed loop proces maakt, en het eucalyptushout wordt ontgonnen
uit speciaal beheerde bossen.
Met mijn kledingslijn wil ik de perceptie die velen hebben over ecologisch
verantwoorde kledij doorbreken. Deze hoeft namelijk niet saai of lelijk te zijn,
integendeel! Het zijn niet enkel geitenwollen sokken die het dragen. ;)
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Ben je benieuwd naar de eerste collectie, neem dan zeker eens een kijkje op de
website en social media! Ik hoor graag wat jullie er van vinden!
Lots of Love,
Zoë
Website: https://www.clothesbyzoe.be
Instragram: clothesby.zoe
Facebook: Clothes by Zoë
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Gezonde examensnacks
Buiten de examentips die jullie van onze tutor hebben gekregen, is het ook
belangrijk om voldoende en gezond te eten. Bij deze geef ik jullie een overzichtje
van mijn favoriete tussendoortjes tijdens het studeren.

1. Noten
Heb je tijdens het studeren een hongertje, maar nog veel te veel
op je planning staan? Dan is een handje nootjes een ideale
oplossing! Noten vullen namelijk heel snel, zijn lekker en ze zijn
bovendien nog eens gezond. Mijn favorieten zijn cashewnoten en
ongezouten pistachenoten.

2. Banaan + appelsienen smoothie
Als ik tijdens het studeren een dipje heb, maak ik al eens graag
een smoothie. Natuurlijk kan je hierbij je creativiteit de vrije loop
laten gaan, maar deze smoothie is zeker een aanrader! Daarnaast,
is het heel simpel om te maken.
Stap 1: pers 2 à 3 persappelsienen en doe het sap in een lange
maatbeker of iets waar je in kan mixen.
Stap 2: snijd de banaan in stukjes en doe ze bij de appelsiensap
Stap 3: mix het geheel tot er geen stukjes meer in zitten
Geniet ervan!

3. Pure!!! Chocolade
Chocolade helpt om stress te verminderen en om even een
concentratie boost te krijgen. Overdrijf hier natuurlijk niet mee
en ga liefst voor een chocolade met een cacaopercentage van
minstens 70%.

4. Yoghurt met fruit
Witte yoghurt met vers fruit is heel gezond en geeft een
echte energie boost. Mijn voorkeur gaat naar Grieke yoghurt
van oikos met aardbeien, frambozen, blauwe bessen of
banaan.

5. Groene thee
Oké dit is geen snack, maar ik drink altijd liters thee tijdens de
examens. Groene thee is niet alleen lekker en goed voor de
hersenen, maar het vermindert ook stress en vermoeidheid. Daarbij
komt natuurlijk dat het veel gezonder is dan energiedrankjes "
%
$
#
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PSW Awardpub
Naar jaarlijkse gewoonte worden de uitblinkers onder de PSW’ers beloond om
hun uitzonderlijke talenten op de alombekende Awardspub. Anciens en
praesidium komen samen strijden om de begeerde prijzen. Ookal mochten we het
dit jaar niet feestelijk vieren in de Prof, hield corona ons niet tegen. Vanuit ons
kot organiseerde onze taberna Marthe toch een goei feestje, waar de winnaars via
een online stemming werden bekroond. Hier een kort overzicht van de
titelhouders.

BESTE ADTER - MAN
GROOTSTE PARTY
ANIMAL
Mitch

BESTE ADTER VROUW
Zahra
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HARDST SCHEEF GAAN – Mumbala
GROOTSTE VECHTERSBAAS –
Mumbala zenne neus

MEEST MEMORABELE
SCHACHT
Stuart

RAPSTE SPAUWEN
GROOTSTE
FOTOMODEL
Gilles

BRAAFSTE
PSW’er
Bolle

BESTE
DANSMOVES
BESTE FIXER
Alec

MOST LIKELY OM
STRAVA CHALLENGE
TE WINNEN
Alexia

BESTE HIJSER
Joren…NOT
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Examenhoroscoop
Stier 21/04 tot 21/05
Je kan je echt niet concentreren op je studiemateriaal, hoe hard
je probeert. Stop eventjes met studeren want op deze manier
onthoud je toch helemaal niets. Ga buiten even een frisse neus
halen, zet die muziek eens kei hard & ontspan je! Je zult zien,
het lucht enorm op & je haalt er ook nieuwe frisse moed uit
om opnieuw in de boeken te duiken.
Tweeling 22/05 tot 21/06
Jouw inspanningen van het afgelopen half jaar beginnen
duidelijk te worden. Je hebt iedere keer ontzettend goed de
colleges gevolgd zowel fysiek als online. Het begint hoe dan
ook eindelijk zijn vruchten af te werpen. Iedereen ga je als een
speer door de blokperiode! Hou deze goede gewoonte aan en
je zal zien dat ook de herexamens zullen meevallen!
Kreeft 22/06 tot 23/07
Kreeft, verman je zelf eens! Dit is echt niet het moment om lui
te zijn en deze examenperiode mag je echt niet laten liggen!
Denk aan de toekomstige zomervakantie die je kan verpesten!
Nog eventjes op je tanden bijten dus.
Leeuw 24/07 tot 23/08
Je bent de laatste tijd veel te gestresseerd en dat verlamt je. Als
je zo verder doet, krijg je misschien wel een black-out op je
examens. Dus stop met stressen, laat je niet opjutten door je
medestudenten en haal eens diep adem. Ontspan je maar een
dagje en zorg dat die stress volledig afneemt.
Maagd 24/08 tot 23/09
Je weigert pauzes te nemen van langer dan tien minuten, je
douchetijd beperk je tot een absoluut minimum en je dieet
bestaat
bijna
uitsluitend
uit
energiedrankjes
en
opwarmmaaltijden. Je denkt zo veel tijd te winnen en
geconcentreerd te blijven terwijl je studeert, maar door je
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ongezonde levensstijl maak je van elk examen juist een grandioze flop zonder het
zelf te beseffen.
Weegschaal 24/09 tot 23/10
Je hebt deze blok niets maar dan ook echt niets uitgestoken. Je
hebt meer zitten slapen, naar series zitten kijken en vrienden zitten
lastigvallen dan dat je werkelijk gestudeerd hebt. Elke normale
student zou buizen, maar jij slaagt er op de een of andere manier
toch in om er geen herexamens bij te krijgen. Dus ofwel ben jij
gewoon onverklaarbaar intelligent, ofwel heb je bedrog gepleegd,
ofwel is jouw studierichting veel te gemakkelijk voor jou.
Schorpioen 24/10 tot 22/11
Je hebt afgezien deze blok. Je hebt gehuild. Je hebt gezweet. Je
hebt geschreeuwd. Maar je hebt het ook gehaald. Welja, we
bedoelen daarmee dat je nog leeft en het resultaat is nu nog
afwachten. Zet je extra goed in! Yes, you can!
Boogschutter 23/11 tot 22/11
De boog kan niet altijd gespannen staan (badum tss), en dat is
deze examenperiode ook duidelijk gebleken aan je
studeergedrag. Voor je zwaardere vakken heb je weleens een
inspanning geleverd, maar voor de lichtere heb je echt het de
minimale moeite gedaan. Daardoor heb je wel genoeg rust
gehad tijdens de blok en scoor je ook goed op de examens
waarvoor je echt iets hebt gedaan.
Steenbok 23/12 tot 20/01
Jij bent een beetje langzamer op gang gekomen dan je
medestudenten. Je hebt veel deadlines echt pas op het einde
ingeleverd en weet niet hoe je aan je examens ga moeten
beginnen. Uiteindelijk kom je in de stress waardoor deze
blokperiode enorm moeizaam voor je zal zijn. Kop op en ga
ervoor.
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Waterman 21/01 tot 18/02
Je hebt ontzettend veel energie en je smijt je volledig in deze
strijd, maar denk er ook aan dat je het einde van deze
donkere periode moet halen. Zorg ervoor dat je voldoende
blijft slapen en dat je ook gezond blijft eten!
Vissen 19/02 tot 20/03
Wat ben je goed bezig! Je deelt je samenvattingen stuk voor stuk
en zorgt er ook voor dat je medestudenten kunnen slagen! Wat
een topper ben je! Vergeet in ieder geval niet dat je jezelf ook
moet verwennen af en toe met een gezellige wandeling of een
lekker drankje.
Ram 21/03 tot 20/04
Na die ene studeersessie dat iets minder ging, besluit je om er
terug volledig voor te gaan. Begin met orde in de chaos te
scheppen en ruim je bureau & kamer eens op. Maak vervolgens
een blokschema voor de komende dagen & zorg dat je studieoverlevingspakket (fluostiften, pennen, koeken, koffie, red
bull…) in orde is. Ga er volledig voor!
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