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Redactor dixit 
 
Lieve PSW’ertjes en andere medestudenten, 

 

Er is weeral een nieuw semester begonnen in dit rare 

Corona-jaar. Hopelijk waren bij iedereen de examens 

goed gegaan! Zo niet, geen paniek. Nog tijd genoeg om je 

te herpakken! 

 

Normaal gezien zou dit semester vol zitten met alweer een heleboel fysieke 

activiteiten. Jammer genoeg zal dit ook de komende maanden allemaal van achter 

de computer moeten plaatsvinden. Zoals sommigen onder jullie zich nog wel 

kunnen herinneren, vindt rond deze tijd ook onze befaamde All-In TD plaats. Om 

toch nog een beetje de herinneringen hoog te houden, vind je in dit PSWeetje een 

superleuk artikeltje terug over het verloop van de All-In TD in normalere tijden. 

Lees dus zeker snel verder! 

 

Ook onze fenomenale PSW SnowTrip had normaal gezien nu net achter de rug 

geweest. Benieuwd hoe dit er vorig jaar aan toe is gegaan? Enkele pagina’s verder 

kan je genieten van een paar grappige momenten en een mooie verzameling 

foto’s! 

 

Deze throwbacks naar vorig jaar kunnen onze heimwee en herinneringen jammer 

genoeg niet vervangen, maar hopelijk heeft dit PSWeetje toch voor een kleine 

glimlach op jullie gezicht gezorgd. 

 

See you next month! 

 

Lisa Geudens – Redactor ’20-‘21 
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Skireis fotospecial 
Normaal gezien zou elke PSW’er nu eind februari ongeveer hersteld zijn van onze 
legendarische skireis. Jammer genoeg hebben we dit jaar die kater moeten 
uitsparen door corona. Om toch even nostalgisch te wezen, blikken we terug op 
de PSW Skireis 2020. Een onvergetelijke reis naar Risoul vol prachtige pistes, 
geweldige après-ski & feestjes en goed eten! Maar geen zorgen, PSW Skireis 
2022 wordt al voorbereid! 
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Skireis confessions recap 
 

Voor een meer insider blik op de skireis van vorig jaar hier ook een recap van de 
confessions pagina, waar je anoniem uit de biecht kon klappen. Dit zorgde voor 
enkele interessante berichten. 
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Receptje 
 
“TikTok pasta” 
 
Ingrediënten voor 4 personen:  

- 1 blok feta van Salakis (die is niet te 

straf van smaak) 

- Een bakje cherrytomaten van 500 

gram 

- Olijfolie 

- Verse basilicum 

- 4 teentjes look 

- Oregano  

- Peper 

- Zout 

- Italiaanse kruiden 

- Pasta (350 gram)  

 

Je doet de tomaten in de ovenschaal en legt de fetablok in het midden. De teentjes 

look verdeel je over de schaal. Vervolgens kruid je alles met peper, zout, oregano 

en Italiaanse kruiden. Zet dit 35 minuten in de oven op 200°, maar let ondertussen 

op dat het niet aanbrandt aangezien dit van oven tot oven afhangt. Ondertussen 

kook je ook al de pasta zoals het op de verpakking staat uitgelegd. Tenslotte haal 

je alles uit de oven en plet je het om vervolgens de pasta samen met wat stukjes 

basilicum mee in de ovenschaal te doen. Smakelijk! 
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Interview professor Mortelmans 
 
Hoe ga jij thuis om met corona en de hele situatie? 
A: In het begin zaten we gewoon thuis dus had 

je niet veel keuze. Op dit moment is het vooral 

de maatregelen opvolgen en het is ook belangrijk 

in ons gezin om goed te onderhandelen hoe het 

zit met onze bubbels. Ik heb twee kinderen die 

ook op het hoger onderwijs zitten en ook veel 

vrienden hebben waarmee ze willen afspreken, 

dat zorgt ervoor dat we goed moeten uitzoeken hoe we dat organiseren. 

 

Wat is de invloed daarvan op uw lessen? 
A: Nu is het terug zoals het was in het begin van dit academiejaar. Dus ik kan nu 

lesgeven aan de eerstejaars maar dat is natuurlijk maar 20 procent dat in de aula 

kan zitten. Ik ben iemand dat ervan geniet om voor de aula te staan en je voelt het 

wel als er maar 20% zit. En voor de masterstudenten is het helemaal online en 

voor zowel de student als de docent is dat niet interessant. Ik vind het als docent 

veel beter om in interactie te gaan met de studenten. 

 

Wat deed u tijdens de lockdown? Bent u een nieuwe hobby begonnen? 
A: Ik ben veel meer gaan wandelen. Aangezien ik geen verplaatsingen meer moest 

maken heb ik veel meer tijd om te werken en daarom zijn we ook meer gaan 

wandelen. Ook zijn we terug gezelschapspelletjes beginnen spelen. Vroeger toen 

mijn kinderen klein waren hebben we dat altijd veel gedaan, maar dat was gestopt 

toen zij tieners werden. Tijdens de lockdown hebben we geregeld een 

gezelschapspelletje uit de kast gepakt. 
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Heeft u tips hoe de studenten met deze situatie moeten omgaan? 
A: Wees eerst en vooral voorzichtig. Meer en meer krijg ik in mijn omgeving 

mails over mensen die besmet geraken, studenten die besmet geraken… Dus het 

is ook veel zichtbaarder, wat het ook een beetje griezelig maakt. Als we het nu 

effectief hebben over de lessen: het is moeilijk om te zeggen maar zorg dat je nog 

zo veel mogelijk studentenleven hebt. Het wordt tegenwoordig haast onmogelijk 

gemaakt maar sociaal leven is belangrijk. Het voortdurend thuis zitten en online 

lessen hebben is vermoeiend. Je moet iemand in je sociale bubbel hebben waar je 

jezelf goed bij voelt, waarmee je toch kan gaan sporten, …  

 

Heeft u ook algemene tips qua studeren?  
A: Ik heb eerst en vooral het gevoel dat mensen nu wel meer met hun studie bezig 

zijn omdat ze gewoon meer tijd hebben. Degene die het laten liggen laten het 

waarschijnlijk altijd liggen. Een planning maken is belangrijk, opnames vroeg 

genoeg beginnen kijken, niet pas aan het begin van de Kerstvakantie zoals 

sommigen doen.  

 

Ik had het gevoel dat mensen misschien hun leerstof langer gingen 

laten liggen omdat ze geen echte druk voelden omdat er geen lessen 

waren maar dat is dan niet bij iedereen zo?  
A: Ja, bij Kwalitatieve Onderzoeksmethoden bijvoorbeeld, bij zo’n Q&A, loggen 

er 250 mensen in en toch hebben wij 2 uur lang vragen gekregen. Als ik op het 

einde van dat vak, in normale tijden, een vragenuurtje doe dan zijn wij meestal op 

50 minuten rond en dan is dat 1 vragenuurtje voor het hele vak, maar nu is dat 

telkens per les twee uur Q&A, dus dat wilt zeggen dat ze die opnames wel 

verwerkt hebben. Ik denk dat, omdat mensen thuis zitten omdat ze niet kunnen 

gaan feesten, dat ze nu dus toch relatief goed die leerstof bijhouden. De 

slaagcijfers in juni waren trouwens beter dan ooit te voren. Ik ben er verschillende 
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keren op de faculteitsraad tussengekomen dat we daar voorzichtig mee moeten 

zijn en dat we moeten kijken naar onze slaagcijfers, dat we die op hetzelfde niveau 

houden omwille van de omstandigheden. We hadden dan ook een heel systeem 

uitgewerkt om effectief te monitoren dat de slaagcijfers niet de diepte ingingen en 

eigenlijk was het omgekeerde het geval. We hebben niks moeten ingrijpen want 

de slaagcijfers waren net beter. Ik heb nu dus ook geen schrik meer voor die 

slaagcijfers.  

 

Nu heb je inderdaad minder afleiding, dus dan steek je ook meer tijd 

in het studeren natuurlijk.  
A: Ja dat is goed, maar ook triest natuurlijk, want dat betekent inderdaad dat het 

studentenleven stilgevallen is. Als prof zeg ik “dat is goed” maar zonder dat ik 

dat cynisch bedoel natuurlijk. Ik ben blij dat mensen effectief de leerstof verwerkt 

krijgen, maar als je naar het leven in het algemeen kijkt… Ik ben zelf iemand die 

met twee collega’s heel vaak naar concerten gaat, heel de zomer naar festivals 

gaat en nu heb je niks daarvan en dat is dan nog maar een fractie van wat jullie 

hebben van uitgaansleven. Dat pikt he… Een concert op uw laptopscherm zien is 

ook niet hetzelfde hè. Af en toe kijk ik wel eens een DVD van een live concert, 

en dat is leuk, maar daar stopt het dan ook. Je moet daar in een massa kunnen 

staan vind ik en dat gaat nog wel even duren. Dus ja, je kan aperitieven op afstand 

organiseren als student maar dat is niet hetzelfde als op een feestje staan en dansen 

en drinken. Wij voelen dat even erg, ook al is dat veel minder op onze leeftijd, 

maar zelfs wij voelen dat al, dus ik kan mij inderdaad inbeelden dat, ook al ben ik 

blij dat de cijfers goed zijn, dat daar een enorme prijs voor wordt betaald.  
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Dat is enorm zonde inderdaad. Nog een laatste vraagje, wat is het 

grappigste dat u zich kan herinneren dat een student ooit tegen u heeft 

gezegd?  
A: Ik weet niet of je IWW bij mij hebt gevolgd? Tijdens de pauze liet ik altijd 

muziek afspelen, dat is leuk. Ik denk dat één van de grappigste dingen die ik ooit 

heb meegemaakt toen is, aangezien ik al die YouTube filmpjes die studenten 

doorsturen bekijk. Op een bepaald moment had een student een filmpje met 

verschrikkelijke kermismuziek, echt een schlager van gewelste. Daar heb ik toch 

wel even plat bij gelegen en gezegd van “ja nee maar zo ver ga ik niet in mijn aula 

om dat te doen”. Dat was één van de zeldzame momenten dat ik pauzemuziek 

gecensureerd heb, maar ik heb er wel heel goed mee moeten lachen. Dat was een 

klein beetje testen natuurlijk, er zijn er veel die testen hè. Bij veel van die dingen 

denk ik “ach komaan, ik draai dat gewoon in de aula”, maar kermismuziek was 

wel echt een brug te ver.  
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All-In TD 
 

 
 
Bijna een jaar geleden organiseerde PSW zijn beroemde All-In TD. Er was in 

België toen nog geen sprake van corona. Het concept achter deze geweldige TD 

is dat je enkel inkom betaalt en daarna à volonté drinken kan bestellen. Of je nu 

zin hebt in een biertje of in een vodkappel, bijna alles wat je wenst, is er. Omdat 

we dit jaar jammer genoeg geen TD’s kunnen organiseren, blikken we kort terug 

op de voorbije editie van 2020. 

 

Een grote TD organiseren, vergt natuurlijk heel veel voorbereidend werk. De zaal 

moet geboekt worden, drank moet aangekocht worden enzovoort. Ook na het 

feestje is er nog een heleboel werk, want de zaal moet natuurlijk proper 

achtergelaten worden. Er zijn dus een heleboel zaken waaraan gedacht moet 

worden.  

 

Onze meter, Charlotte De Bolle, is het mastermind achter de planning van de TD. 

Zij vertelt ons kort hoe zij het plannen hiervan ervaren heeft.  
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“De All-In TD moet op voorhand goed gepland worden. De zaal en de datum 

moeten een lange tijd op voorhand al vastgelegd worden. Het is ook belangrijk 

om op voorhand aan het team/praesidium te vragen wanneer zij kunnen helpen 

de dag van de TD en de dag na de TD. Met die informatie maak ik dan een 

documentje waarin alle shiften van het team staan en wat ze exact moeten doen 

tijdens hun shift. Natuurlijk moet de drank ook tijdig besteld worden bij den 

brouwer. Deze komt de drank om 6 uur ’s ochtends afleveren, dat pikt toch altijd 

wel een beetje. Na de TD moet de zaal opgekuist worden en moeten onze spullen 

opgehaald worden.” 

 

Zoals Charlotte ons vertelt is een TD organiseren een heleboel werk, maar wij 

kijken er toch terug naar uit om deze befaamde TD opnieuw te mogen 

organiseren! 
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Horoscoop  
 
Het tweede semester is van start gegaan en we hebben in de sterren gelezen hoe 

deze periode er voor jou zal uitzien! Het semester zal voor iedereen nieuwe kansen 

bieden dus ga er dan ook zeker tegenaan en lees hieronder wat er voor jou staat te 

wachten in dit tweede semester.  

 

Waterman (20 januari tot 19 februari)  

De examens waren voor je tegengeslagen, maar je 

hebt opnieuw de kracht gevonden om er het tweede 

semester tegen aan te gaan en je resultaten te 

verbeteren! De moed wakkert terug aan, maar ook 

het weer verbetert. De sterren voorspellen veel geluk 

en energie in jouw teken. Maak hier dan ook optimaal 

gebruik van en ga aan de slag om enkele geweldige 

creaties te maken! Die ene moeilijke paper gaat je 

vast en zeker lukken! Op andere vlakken heb je dan 

wel weer een rustigere periode, en dat is maar goed 

ook, want je wil je namelijk focussen op je studie.  

 

         Vissen (20 februari tot 20 maart)  

Wat een geluk hebben jullie, Vissen! Het zit helemaal 

mee voor jullie! In de sterren staat geschreven dat alles 

in orde komt en het tweede stemester fijn verloopt. 

Hoewel je soms misschien wat last hebt van twijfels rond 

je studie, raadt de maan aan om hierover eens te praten 

met je vrienden of misschien zelfs wel met je prof of 

mentor. Hierdoor zal je gemakkelijker de juiste keuzes 

met betrekking tot je studies kunnen maken.  
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Ram (21 maart tot 19 april)  

Hier en daar kan het de verkeerde kant op gaan als je 

niet oplet, pas daarvoor zeker op! De stand van Pluto 

voorspelt turbulente weken, daarom is het belangrijk 

om het hoofd koel te houden en rustig je to-do lijstje af 

te werken. Wanneer de stress echt te veel wordt, ga dan 

zeker eens een wandelingetje maken met een vriend of 

probeer eens enkele meditatieoefeningen om je hoofd 

helemaal leeg te maken. In de liefde en vriendschap 

kan je op enorm veel steun rekenen, maar vergeet deze 

dan ook niet terug te geven en eens te checken of het 

oké gaat met je vrienden.  

 

 

 

Stier (20 april tot 20 mei)  

Beste Stier, je bent met je gat in de boter 

gevallen! Al je groepswerken, papers en lessen 

verlopen zeer vlot, maar je inspiratie is niet te 

stoppen. Deel deze met de mensen rondom je en 

je zal merken dat hier iets moois uit zal groeien. 

Het verschijnen van een nieuwe ster in je 

sterrenbeeld zorgt voor veel geluk in de liefde, 

maar ook zeker in het leven. Het maakt een 

sprong naar een zeer aangename periode.  
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Tweeling (21 mei tot 20 juni)  

Je geniet van het feit dat de lessen nog steeds niet op 

de campus zijn en dat je deze rustig online kunt 

bekijken in je bed. Ook uitgesteld kijken gebeurt 

regelmatig, pas wel op dat je niet in de problemen 

geraakt met je taken en papers. Ontspanning en rust 

is nodig, maar stel wel je prioriteiten! Voor de rest 

staat in de sterren dat je nieuwe vrienden zal leren 

kennen en deze zullen uitgroeien tot de beste 

vriendengroep. Begin maar alvast een weekendje 

Ardennen te plannen om je vrienden nog beter te 

leren kennen!  

 

 

 

 

Kreeft (21 juni tot 22 juli)  

Oei, voor de Kreeft wiebelt het hier en daar en dat 

had de Kreeft niet verwacht. Geef de moed zeker 

niet op en zoek vrienden op die je nieuwe energie 

kunnen geven. Uiteindelijk komt het allemaal wel 

goed als je in jezelf blijft geloven en kom je zo op 

je plaats terecht. Stuur ook zeker eens naar die 

oude vriend die je al lang niet meer hebt 

gesproken en vraag eens hoe het nu eens echt met 

hem of haar gaat. Dat zal die vriend deugd doen, 

maar ook jezelf!  
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Leeuw (23 juli tot 22 augustus)  

Je hebt alles onder controle, maar je hebt het gevoel dat 

je iets mist. De maan van volgend semester raadt aan om 

het eens over een andere boeg te gooien en eens op 

avontuur te gaan. Pak op een random dag je rugzak en 

stap op de eerste trein. Wie weet wat je allemaal 

tegenkomt! Zo kun je nieuwe mensen leren kennen, 

maar leer je ook opnieuw jezelf kennen. Dat kan iets zijn 

wat je momenteel echt nodig hebt en wat je creativiteit 

zal aanwakkeren.  

 

 

 

 

 

     Maagd (23 augustus tot 22 september)  

Alles gaat rustig in het leventje van de Maagd. Je 

hebt geen stress en de deadline van verschillende 

opdrachten lijken nog ver weg te zijn. De sterren van 

het tweede semester voorspellen een grote vlaag aan 

energie. Maak hier goed gebruik van, anders zou je 

misschien wel eens in de problemen kunnen komen. 

Met de vriendschap en liefde gaat het soms wat 

minder. Probeer daarom eens te bedenken wat je mist 

en wat je verwacht van sommige vrienden.  
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Weegschaal (23 september tot 22 oktober)   

Wauw, Weegschaal! Wat ben jij gedreven het 

tweede semester begonnen! Je hebt nieuwe krachten 

gevonden en bent met goede moed gestart aan deze 

periode, maar zie dat je niet te snel oververmoeid 

geraakt. De sterren raden daarom aan om wat meer 

met de flow mee te gaan. Neem eens een momentje 

tijd en zet je eens buiten bij die heerlijke 

zonnestralen. Zo doe je wat vitamine A op om je 

humeur wat op te krikken.  

 

 

 

 

       Schorpioen (23 oktober tot 21 november)  

Je bent soms zo verstrooid, maar dat is helemaal 

niet zo erg. Mercurius staat in jouw teken en dus is 

het geluk aan jouw kant. Vergeet echter niet dat de 

mensen in je omgeving wel eens snel op hun 

teentjes getrapt kunnen worden als je niet 

voldoende aandacht aan de communicatie besteedt. 

Groepswerken verlopen ontzettend vlot als je goed 

communiceert en een degelijk plan voorstelt. Het 

energiepeil stijgt hierdoor en ook de andere zaken 

in je leven verlopen zeer vlot.  
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Boogschutter (22 november tot 21 december)  

Jij hebt niet echt goede voornemens voor het tweede 

semester, want het gaat je eigenlijk altijd wel goed af! 

Je kan je goed concentreren en bent graag in control, 

ook als het om cijfers gaat. Dit betekent niet dat je ’s 

ochtends altijd dolenthousiast uit je bed springt om 

terug naar die online lessen te kijken, maar je doet het 

wel en je houdt vol. Blijf dit zo volhouden en je kan het 

aan!  

 

 

 

 

     Steenbok (22 december tot 19 januari)  

Je bent eigenlijk best enthousiast over de start van het 

tweede semester. Weer een jaartje dichter bij dat 

diploma van je droomstudie. Probeer dit 

enthousiasme zeker aan te houden en het niet op te 

geven als het takenpakket ineens te veel wordt. 

Herpak je dan opnieuw en je kan er weer tegenaan! 

Vergeet ook zeker niet om af en toe eens naar buiten 

te gaan en je benen te strekken.   
 
 
  


