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Redactor dixit 
Hoihoihoiiii 
 

Ondanks dat Corona ons nog steeds teistert, proberen wij, 

als PSW praesidium, toch zoveel mogelijk activiteiten of 

ontspanning voor jullie te bieden. We hadden al een 

heleboel ideetjes om, volgens alle regels en volledig 

coronaproof, terug kleine fysieke activiteiten te organiseren. Jammer genoeg gaan 

de cijfers weer de slechte richting uit en zullen we hier nog even mee moeten 

wachten. Gelukkig zijn er ook activiteiten die nog steeds wél volledig kunnen 

doorgaan, zoals de Battle of the Students Stravachallenge! Vlieg snel naar pagina 

19 om erachter te komen welke grave prijzen er allemaal te winnen vallen!! 

Benieuwd hoe enkele praesidiumleden het uitvoeren van hun functie hebben 

ervaren in deze rare tijden? Lees dan ook maar snel verder, want in dit PSWeetje 

bieden wij jullie een exclusieve kijk in de voor- en nadelen van verschillende 

functies! 

Ook zijn we er een gewoonte van aan het maken om elke maand een prof of 

assistent van onze faculteit te interviewen. Deze maand kregen we de eer om 

Yannick Jansen, praktijkassistent Algemene Economie, te interviewen. Dat wil je 

toch niet missen? 

Wilde je supergraag naar onze Workshop Smartphonefotografie komen maar had 

je geen tijd of was je het uit het oog verloren? Blader dan maar snel verder om de 

belangrijkste tips & tricks van de workshop te weten te komen! 

 

Hopelijk zijn we tegen het volgende PSWeetje uit deze nieuwe ‘lockdown’ en 

kunnen we bijna weer op Café, want geef toe, het is hoognodig om nog eens wat 

sociaal contact te hebben. Tot snel!! 

 

Lisa Geudens – Redactor ’20-‘21 
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Workshop Smartphonefotografie 
 
Jaarlijks organiseert Unifac, de overkoepelende studentenvereniging van de 
UAntwerpen, de cultuurweek ‘Calamartes’. Tijdens deze week worden er talloze 
evenementen georganiseerd. Dit jaar koos PSW om een workshop over 
smartphone fotografie te geven. Deze workshop viel goed in de smaak en nieuwe 
tips & tricks werden uitgelegd. Voor degene die het gemist hebben, in dit artikeltje 
leggen we kort uit hoe je jouw foto beter kan maken.  
 
Do’s: 

- Lichtinval: speel met verschillende soorten licht, dit kan je foto er helemaal 
anders uit laten zien.  

- Kader: gebruik een raster/kader op je camera. Zo kan je zien of iets/iemand 
in het midden van de foto staat etc. 

- Bewerken: dit kan je zeker doen (geen must). Tijdens de workshop werd 
de app ‘Snapseed’ gebruikt.  

 
Dont’s: 

- Inzoomen is nooit een goed idee. Het maakt je foto minder scherp. De beste 
zoom-methode is dichter te staan bij de persoon of het object dat je wilt 
fotograferen 

- Portretmodus (onscherpe achtergrond): onze gsm’s kunnen dit niet altijd 
even goed. Soms lijkt het haar van een persoon uitgeknipt en niet echt. Als 
je een realistische foto wilt maken, kan je deze functie best vermijden. 

 
Ik hoop dat deze tips zeker gaan helpen de volgende keer als je foto’s neemt. 
Ikzelf heb ook veel bijgeleerd tijdens de workshop en deel met alle plezier mijn 
resultaat. 
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Volg Steven ook zeker op Facebook en Instagram! Zo blijf je direct op de 

hoogte van nieuwe tips & tricks of kan je zijn eigen fotocollectie bewonderen! 

 

 
 

 
 
 
En voor de liefhebbers startte hij recent een nieuw kanaal, voorlopig onder de 

naam stevencolin.be 

Het gaat voornamelijk over straatfotografie, dingen tonen die je anders niet zou 

gezien hebben, of die er simpelweg niet meer zijn.  
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Receptje 
 
Nutella koekjes                                                                 
 

Ingrediënten:  

- 100 gram bloem  

- 2 eieren  

- Zakje vanillesuiker  

- 2 eetlepels nutella  

- Snuifje zout  

- Beetje kaneel  

 

Recept:  

- Verwarm de oven op 190°  

- Doe de twee eetlepels Nutella in een glazen kommetje en doe even in de 

microgolfoven tot het gesmolten is.  

- Meng de bloem, de eieren, de suiker, de Nutella, het zout en de kaneel in een 

grote kom tot het een geheel wordt 

- Maak kleine bolletjes van het deeg, en plet deze tot platte ronde schijfjes op 

een bakplaat met bakpapier  

- Zet ze ongeveer een kwartiertje in de oven en laat ze afkoelen zodat ze hard 

worden  

 

Smakelijk!  
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Praesidium, que’est-ce que c’est? 
 

Het voorbije jaar was een heel bewogen jaar, zowel voor ons als praesidium als 
voor onze leden en alle andere studenten. Corona heeft roet in het eten gegooid 
van zo goed als alle fysieke evenementen, wat ervoor heeft gezorgd dat 
verschillende functies creatief moesten zijn in het organiseren van alternatieve 
evenementen, zowel fysiek als online. Om jullie een beetje een zicht te geven over 
hoe wij dit jaar hebben ervaren en welke voor- en nadelen er zijn aan de 
verschillende functies, hebben enkele praesidiumleden hun functie kort 
beschreven aan de hand van pro’s en contra’s. 
 

Eerst en vooral zullen we beginnen met het brein 
achter het PSWeetje, Lisa Geudens, onze redactor. 
Zoals jullie allemaal wel weten, is er maandelijks 
een PSWeetje vol met nieuwe en leuke artikels. Het 
is dan ook best een uitdaging om elke maand met 
verschillende originele ideeën te komen, zeker na 
bijna een jaar vol PSWeetjes. “Eén PSWeetje per 
maand lijkt niet zo heel veel werk, maar uiteindelijk 
kost het wel bijna een hele maand om artikels te 

verzinnen en uit te werken, wat ervoor zorgt dat je toch wel een heel jaar door 
bezig bent met deze functie. Wat de functie redactor wel enorm leuk maakt is het 
hebben van vrijheid om te doen en te schrijven wat je wilt. Samen met het hele 
redactorcomité kunnen er heel leuke artikels geschreven worden. Elke maand als 
het PSWeetje af is, gedrukt is en uitgedeeld wordt, voel je toch echt wel die trots 
en denk ik elke keer weer ‘das mijn baby die de studenten nu aan het lezen zijn’ 
en dan ben ik toch blij dat we de studenten op deze manier een kleine ontspanning 
kunnen bieden tijdens de lessen.”  
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Maart is normaal gezien de maand van onze 
befaamde ALL-IN TD, die georganiseerd zou 
worden door onze twee feestleidsters Desi en 
Wietske. 
 
Desi: “Feestleidster zijn in tijden van corona is 
zeker niet gemakkelijk. Wij hebben dit jaar niet 
onze befaamde Eurodeals of All-in TD kunnen 
organiseren en ergens is dat wel jammer dat ik die 

ervaring heb gemist, maar Wietske en ik zijn creatief omgegaan met die situatie 
en hebben in de openingsweek een succesvolle pastamiddag georganiseerd. We 
hebben ook een online alternatief uitgewerkt voor de ancienreceptie waar we 
oude praesidiumleden van onze vereniging hebben verwend met een goed gevulde 
PSW-zak. De anciens hebben zo dan toch nog eens bij kunnen praten, maar 
hebben ook kunnen genieten van een glaasje cava of een heerlijke PSW-cocktail. 
Corona heeft ervoor gezorgd dat we creatief en origineel zijn omgegaan met onze 
evenementen, maar ergens hoop ik nog wel dat we in de zomer iets groters mogen 
organiseren zonder dat covid-19 dat feestje komt verpesten "#$%”  
 
Wiestke: “Ik heb mijn functie als feest niet zo goed 
kunnen uitvoeren dit jaar als dat ik zou willen. Wel 
heb ik samen met Desi toch de pastamiddag en 
ancienreceptie kunnen doen. Ik heb vooral veel 
plezier gehad in het maken van de zakjes voor die 
receptie. Het meeste werk van mijn functie viel dit 
jaar wel op het media gedeelte: de last minute 
banners en visuele posts in elkaar zetten. Ik vond 
het vooral leuk aan mijn functie dat, ondanks mijn 
banners vrij basic in een huisstijl zijn in de 
befaamde PSW kleuren, ze toch eruit sprongen tegenover banners van andere 
clubs (geen haat hoor vrienden). Dat was wel nice. Hopelijk heeft het toch de 
aandacht getrokken van een aantal mensen om mee te doen aan onze supertoffe 
evenementen dat door andere toppers van het praesidium georganiseerd werden. 
XOXO” 
 
Buiten feestjes organiseert PSW ook elk jaar enkele culturele activiteiten, 
waaronder de peter- en meter avond.  



 13 

Nica oefende dit jaar deze functie uit: “Ik heb 
leuke evenementen mogen organiseren zoals een 
peter- en meteravond, maar ook een workshop 
over smartphonefotografie voor het cultuurfestival 
‘Calamartes’. De peter -en meteravond is altijd 
een groot succes bij eerstejaars die nieuwe mensen 
willen leren kennen. De deelnemers krijgen een 
peter en/of meter toegewezen die hen doorheen het 
jaar helpen met allerlei zaken. In normale 
omstandigheden wordt er ook een ledenweekend 

georganiseerd, maar door de huidige pandemie kon dit niet doorgaan jammer 
genoeg. Hopelijk kan dit snel terug doorgaan, want dit weekend wil je voor geen 
geld missen J. Tot slot heb ik ook het evenement voor Calamartes georganiseerd. 
Dit jaar deden we een workshop smartphone fotografie, heel actueel. Het was een 
zeer leerzame workshop en mijn foto’s zagen er nog nooit zo goed uit. Doorheen 
het jaar worden er ook nog andere evenementen georganiseerd zoals bijvoorbeeld 
een museumdag. Al deze evementen hebben een link met cultuur en creativiteit.”  
 
In normale omstandigheden worden er ook verschillende sportcompetities 
georganiseerd.  
Tobias: “Ik ben heel blij dat ik in de voetsporen van 
onze praeses heb mogen treden als sport. Sport is 
een fantastische functie, want voetbal is al zeer lang 
mijn passie. De voetbal groep van PSW zit vol 
topspelers en één voor één super vrienden. De 
container cup was voor mij het hoogtepunt in mijn 
jaar als sport verantwoordelijke. Het is zeer jammer 
dat we ons als PSW niet hebben kunnen laten gelden 
bij de indoor sporten. Hopelijk kan ik nog veel 
betekenen bij de sporten van PSW.”  
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Aangezien student zijn veel geld kost, wordt er ook 
ieder jaar een tweedehandsbeurs georganiseerd, 
door onze CuDi Nimué.  
Zij organiseert het binnenbrengen van boeken, de 
verkoop ervan op de tweedehandsbeurs en het 
uitbetalen van de verkochte boeken. Ook brengt zij 
de niet verkochte boeken terug bij hun eigenaars.  
 

 
Al deze evenementen komen steeds tijdig online op facebook. Dit wordt geregeld 
door onze communicator, Eline Sleeckx: 
“Het is heel fijn om altijd mee op de hoogte te zijn 
van alles wat er gaande is in PSW. Alle 
evenementjes, updates, fotootjes enzo. Het is wel 
veel en constant werk, omdat er veel online moet 
iedere week opnieuw. Soms ook veel last minute 
werk of weinig voorbereidingstijd maar wel leuk om 
een creatieve draai te geven aan een tekstje. En 
story’s op Instagram plaatsen is natuurlijk ook heel 
leuk!”  
 

Ikzelf, Eline Grielens, ben de ab-actis van PSW. Dit 
houdt in dat je kelder op orde houdt en de 
vergaderverslagen uitschrijft. Het leukste aan mijn 
functie is om elke keer een opdrachtje in het verslag 
te zetten, welke de rest van het praesidium dan 
moeten uitvoeren om aan te tonen dat ze het verslag 
hebben gelezen. Aangezien de vergaderingen nu 
telkens via teams plaatsvonden, was het soms 
moeilijk om aandacht te houden en sommige dingen 

waren niet altijd duidelijk verstaanbaar.  
 
Voilà, tot zover de unieke inkijk in ons praesidium. Ik hoop dat jullie nu iets meer 
weten over hoe PSW in zijn werk gaat &'()  
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Interview Yannick Jansen  
 
Hoe heeft u uw eerste jaar als assistent bij het vak ‘Algemene economie’ 
ervaren?  
Over het algemeen heel leuk eigenlijk. Ik ben daaraan 
begonnen zonder verwachtingen. Uiteraard heb ik me 
daar wel op voorbereid en wist ik wel een beetje wat 
mij te wachten stond, maar over het algemeen heb je 
eigenlijk geen idee waar je echt aan begon. Ik dacht 
dat ik het heel interessant en heel leerrijk zou vinden 
als ik eraan begon, maar wie weet valt het allemaal 
wat tegen. Dat is nu wel absoluut niet het geval geweest. Ik vind sowieso werken 
aan de universiteit in het algemeen heel interessant. Je komt in contact met heel 
veel personen die gewoon expert zijn in hun gebied. Ook in ons departement zijn 
er ook gewoon geweldige proffen en assistenten die mij eerst en vooral met het 
lesgeven goed voort geholpen hebben, dan denk ik eerder aan mijn dichte 
collega’s, maar ook echt proffen en assistenten die je soms in de media ziet, daar 
werk je ook gewoon mee samen. Die kennen ook ongelooflijk veel over hun 
vakgebied en het is heel leuk om daar veel van te leren en om te zien hoe die 
kijken naar bepaalde problemen in de wereld. Dat probeer ik wel veel van te 
begrijpen en een beetje van over te nemen. De samenwerking op de universiteit 
vind ik echt heel leuk en dat heeft me aangenaam verrast dat iedereen ook enorm 
bereikbaar en aanspreekbaar is. Je kan in principe tegen eender welke collega 
zeggen: ‘Ik heb hier een probleem mee, zou u mij kunnen helpen’ en die zullen 
ook echt effectief tijd nemen om u te helpen, maar ook echt succesvolle proffen 
zullen altijd tijd nemen om mij te helpen. Dat vind ik echt heel aangenaam, los 
daarvan is het lesgeven ook gewoon super interessant, zeker deze tijden denk ik 
dat het heel belangrijk is om toch een beetje voeling te hebben met studenten 
aangezien dat dat moeilijker en moeilijker wordt om die afstand niet te groot te 
laten worden. Je ziet elkaar al zo weinig en dan is het belangrijk om nog wel 
genoeg momenten te organiseren waar je wel elkaar hoort. Zoals in het eerste 
semester hebben we ook een enquête gestart via Blackboard gewoon ‘cava’ waar 
we echt gewoon vroegen aan studenten van hoe gaat het ermee, zelfs los van het 
vak. Uiteraard hebben we ook gevraagd van hoe gaat het met het vak, zijn er nog 
vragen. En die initiatieven vind ik heel leuk en ik vind dat heel leuk om te lezen. 
Ik ben zelf nog niet zo lang geleden student geweest, dus ik weet nog wel een 
beetje hoe dat voelt om student te zijn, zelfs in corona tijden en ik ben blij dat ik 
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dat nu eens vanuit de andere kant meemaak. Ik hoop gewoon dat de studenten 
daar veel aan hebben, maar over het algemeen is het tot nu toe een heel leuk jaar 
geweest.  
 
Wat heeft u zelf gestudeerd om dit vak mee te mogen assisteren?  
Ik heb Handelsingenieur gestudeerd, ook aan de Universiteit van Antwerpen. 
Handelsingenieur was zowat een combinatie van heel veel economie, maar ook 
een paar ingenieursvakken. Ik heb me binnen handelsingenieur dan meer 
gespecialiseerd in economisch beleid en het vak ‘algemene economie’ is niet echt 
economisch beleid, maar het is wel een inleidingsvak tot echt pure economie. Dat 
is wat ik tijdens mijn vijf jaar studeren ook echt veruit het interessantste vond. Ik 
heb dit vak zelf ook gehad, maar dat wordt in één semester gegeven aan de 
faculteit FBE en ik heb gewoon altijd economie of alles wat er bij economie komt 
kijken, ook veel toegepaste economieën, ik heb dat altijd veruit het interessantste 
gevonden binnen mijn richting. Daarmee dat ik het vak ‘algemene economie’ nu 
ook wel kan geven.  
 
Heeft u misschien een leuke anekdote over uw eigen studententijd?  
Ik heb er wel een paar denk ik, maar dat is moeilijk om er zo meteen op te komen. 
Ik weet nog dat tijdens één vak, dat was een werkcollege in een nogal vrij grote 
aula. Ik was altijd goh niet super onzeker, maar toch een beetje onzeker zoals de 
meeste studenten onzeker kunnen zijn om te antwoorden op vragen, maar soms 
moet je je nu eenmaal over die onzekerheid zetten. Dus probeerde ik toch te 
antwoorden, maar dat vak was in het Engels. Mijn Engels was zeker niet slecht, 
maar ook niet ongelooflijk zoals ook bij heel veel studenten het geval is. Het was 
een nogal economisch vak. Ik ging een antwoord geven en ik wou zeggen, dus het 
antwoord was p en dan subindex kleine w. In het Engels zou het zijn ‘P W (wordt 
dus uitgesproken in het Engels als <Pie double u>)’. Ik was vergeten dat je double 
u moest zeggen in het Engels, dus ik zeg Pi Wi. En dat klinkt een beetje ja door. 
Iedereen lachte ook, maar ik had niet meteen door waarom iedereen lachte, allee 
ik had niet door wat ik fout had gezegd.  
 
Heeft u misschien zelf bij een studentenvereniging gezeten of deel uitgemaakt 
van een praesidium?  
De studentenvereniging van de faculteit FBE zijn vooral de Wikings. Ik had daar 
een lidkaartje van, ik ging naar de TD’s, ik ging ook graag naar hun cantussen, 
maar ik ging ook naar de educatievere evenementen zoals de jobbeurs, dat was 



 19 

niet van hen denk ik. Maar ook de thesis en stage events was ik aanwezig. Dus ik 
ging daar wel naartoe, ik had een lidkaartje, ik deed mee aan hun evenementen, 
maar ik ben zeker nooit echt die hard geweest binnen de studentenvereniging. Ik 
ben nooit lid geweest van een praesidium. Dat hoefde niet echt voor mij, maar ik 
heb altijd wel veel bewondering gehad, zeker in deze tijden. Hoe 
studentenverenigingen toch nog het leven van de student interessant en 
aangenaam kunnen maken, zeker tijdens corona is het er niet makkelijker op 
geworden, maar als ik de initiatieven zie passeren die georganiseerd worden door 
een studentenvereniging of door verschillende studentenverenigingen samen, wat 
nog moeilijker is, dan heb ik daar wel enorm veel bewondering voor, voor die 
creativiteit en dat vermogen tot organiseren van zulke evenementen. Dat is wel 
mooi.  
 
Heeft corona ervoor gezorgd dat u creatief moest omgaan met de manier hoe 
u normaal gezien zou lesgeven?  
Ja, ergens wel. Ik had ja voor mij is dat heel moeilijk om te zeggen van ‘is mijn 
manier van lesgeven veranderd’ want ik heb eigenlijk nooit lesgegeven voor 
corona. Sowieso moet je iets meer vragen van de studenten zelf, ook als ik nu 
lesgeef. Ik ben heel blij dat ik nog heel lang op de campus heb lesgegeven. Ik ben 
eigenlijk bijna nooit gestopt met op de campus les te geven voor een heel klein 
aantal studenten dan. Ja, iedereen draagt uiteraard een mondmasker en het is dus 
nog moeilijker om gewoon een gelaatsuitdrukking af te lezen. Als studenten iets 
niet snappen, was dat meestal wel op hun gezicht af te lezen. Nu zie ik eigenlijk 
alleen de ogen en uit ogen kan ik ook niet zoveel aflezen. Dus moet ik nog iets 
meer bevestiging vragen, dat is waarschijnlijk wel een verandering. Dan het 
online lesgeven is eigenlijk, dat is natuurlijk wel een beetje gelijkaardig aan het 
fysiek lesgeven, maar daar zie je helemaal niemand. Daar zit je gewoon twee uur 
voor je eigen laptop te praten en heb je geen idee of mensen ook echt effectief aan 
het luisteren zijn. Dus ook daar heb je wel een paar of ook daar moet je wel een 
beetje outside of the box denken om ervoor te zorgen dat die studenten toch die 
oefeningen aan het maken zijn en toch een beetje aan het luisteren zijn. Op het 
begin is dat heel erg moeilijk, want op het begin heb je geen idee hoe je daarmee 
moet omgaan, maar al doende leert men en elke keer gaat dat wel een beetje 
vlotter.  
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Zijn er zo dingen die u mist in een coronajaar die er in een normaal 
academiejaar wel zijn?   
Op zich, de aula’s zitten gewoon nooit vol. Eerst en vooral omdat de studenten 
niet zoveel op de campus zijn, maar ook ten tweede omdat de aula’s niet te vol 
mogen zitten. Ik heb nooit voor een volledige aula lesgegeven, dat lijkt me wel 
iets te hebben. Dat lijkt me best wel leuk en interessant. Voor mij persoonlijk, ja 
ik heb een vrij normale studententijd gehad alleen in mijn laatste semester niet. 
Die is in het water gevallen door corona. Maar als je nu de studenten ziet zitten in 
de aula, dan vind ik dat geweldig jammer voor hen dat ze vijf banken daartussen 
moeten laten bij wijze van spreken. Dat ze niet echt kunnen praten. Voor mij is 
dat heel handig, tijdens mijn lessen is het altijd stil, maar toch wens ik studenten 
dat zeker niet toe. Ik zou het liever hebben dat er wel een beetje lawaai is in mijn 
aula, dat studenten ten minste een beetje samen kunnen spreken. Los van die 
lessen, is het ook het eerste jaar dat ik op de universiteit kom niet als student 
zijnde, maar als assistent en met mijn eigen bureau. Ik kijk daaruit op het Hof Van 
Liere, als het goed weer is, dat is echt super leuk. Daar zitten ook heel veel 
studenten te eten en wat dan nog in het Hof Van Liere. Dat is heel jammer, dat 
dat alles is wat ik kan zien, want er zijn geen activiteiten zoals bijvoorbeeld 
Calamartes. Dit is uiteraard online moeten doorgaan, ook geen kerstmarkt. Dat 
allemaal zou nog veel leuker zijn in normale tijden en ik weet dat, maar ook de 
oudere studenten weten dat dat ook prachtig is al die initiatieven. Ik weet dat er 
dan wel een online variant van bestaat, maar jammer genoeg hoe hard je ook 
probeert, het zal nooit echt hetzelfde zijn. Het gekke is een beetje, de jongste 
studenten, de eerste, maar zeker ook de tweede bachelor studenten, voor hen is 
dat gegeven zelfs een beetje onbekend want die hebben dat nooit echt zien 
gebeuren en dat is wel allemaal heel jammer. Want het studentenleven is zowel 
in de aula als naast de aula eigenlijk zo veel meer te bieden heeft, dan wat er nu 
jammer genoeg kan en mag. Ik hoop dat ze dat binnenkort snel mogen kunnen 
ontdekken.  
 
Ja, hopelijk wordt het volgend academiejaar allemaal wat beter. Heeft u nog 
enkele tips naar de examens toe en misschien wel enkele tips voor het vak 
economie?  
Ja, over het algemeen zijn er natuurlijk een paar cliché tips die ik kan geven die 
voor elk vak gelden. Hou dat vak tijdens het jaar bij. Ik weet dat economie vaak 
wordt beschouwd als een vrij moeilijk vak, dat is een heel analytisch vak ook en 
daar hebben studenten het vaak moeilijk bij. Als je dat hoofdstuk per hoofdstuk 
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ziet, dan is dat echt wel een logische opbouw. Probeer die opbouw ook altijd of 
iedere twee weken op te volgen. Dan wordt het volgende hoofdstuk altijd veel 
minder ingewikkeld als je het vorige al kent. Ten tweede, probeer geen schrik te 
hebben om vragen te stellen. Ik krijg echt heel graag vragen van studenten in mijn 
mailbox, professor Vanhaecht heeft hetzelfde, mijn collega Annemie De Ridder 
heeft ook hetzelfde. Wij gaan altijd zo snel mogelijk op vragen antwoorden, wij 
organiseren extra vragenuurtjes als wij zien dat er echt over een bepaald aspect of 
een bepaalde oefening of een bepaald hoofdstuk zoveel vragen komen, dan gaan 
wij ook echt ons best doen om daar toch nog op de één of andere manier, om dat 
toch nog eens aan alle studenten uit te kunnen leggen. Wij luisteren echt wel naar 
de studenten, uiteraard moet er dan wel input komen anders hebben wij geen idee 
naar waar wij moeten kijken. Maar over het algemeen, blijf niet met uw vragen 
zitten. Ik snap dat dat niet altijd even eenvoudig is om professoren of assistenten 
te contacteren. Je kan het natuurlijk ook altijd checken bij je vrienden. Als je 
vrienden het snappen, dan kan je daar uitleg vragen. Als je niet zoveel mensen uit 
je studierichting kent, wat jammer genoeg wel het geval zal zijn dit jaar of als je 
vrienden het ook niet snappen. Kom gewoon naar ons en we gaan dat met veel 
plezier uitleggen. Dan nog iets heel specifiek over mijn vak, denk ik of toch vooral 
voor de oefeningen. Op zich zijn die oefeningen die we maken in het werkcollege 
niet overdreven moeilijk, vooral niet als je het ziet gebeuren. Dan is eigenlijk 
iedere stap wel heel logisch en denk ik wel dat de meeste studenten dat wel 
snappen als dat gebeurt als dat voor uw neus staat. Het moeilijke is vooral om dan 
ook zelf al die stappen te zetten. Heel veel vinden het gewoon moeilijk om 
gewoon een eerste stap te zetten. Als je dat studeert en je ziet dat gebeuren, dan 
denk je oké dat zal ik ook wel kunnen. Tot je echt effectief zo’n oefening krijgt 
en je gaat die eerste stap moeten zetten, dat is in geen enkel vak gemakkelijk en 
dat vond ik vroeger ook altijd het moeilijkste. Toch probeerde ik dat te doen, als 
ik dat thuis kan, dan zal ik dat op het examen ook wel kunnen. Als je dat thuis 
niet probeert, wordt het wel moeilijk op het examen.  
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PSW Battle of the Students (BOTS) 
 
Maandag 22 maart is de Battle Of the Students (BOTS) op Strava van start gegaan. 

Dit is een virtuele wedstrijd over twee weken via Strava waarbij studentenclubs 

over heel vlaanderen het tegen elkaar opnemen in Antwerpen en in heel 

Vlaanderen. Het doel is om gedurende twee weken met de club zoveel mogelijk 

kilometer te lopen, fietsen of wandelen. 

Sport je graag en krijg je al zin om die loopschoenen aan te trekken of om op de 

fiets te springen? Wacht dan nog heel even tot je onze fantastische prijzen hebt 

gezien die je hier mee kan winnen! 

Als loper kan je voor volgende prijzen gaan: 

• Meest gelopen km: waardekaart voor Café De Prof t.w.v. het bedrag 

equivalent aan het aantal gelopen km 

• Snelste 10 km gelopen: goodiebag van Runners’ Lab + PSW hoodie 

• Meeste aantal tochten gelopen: goodiebag Runners’ Lab + bon Addict 

Store 

• Collectief 2000 km samen gelopen: gratis vat in Café De Prof 

Als fietser vallen deze prijzen te winnen: 

• Meeste km gefietst mannen: koersbroek t.w.v. €180 van Velusta 

• Meeste km gefietst vrouwen: dameskoerspak van Cycling Vlaanderen 

• Langste tocht: Cyclingpakket t.w.v. €20 

• Meeste tochten: Cyclingpakket t.w.v. €20 

Ook worden er enkele prijzen onder alle deelnemers verloot. Om kans te maken 

op deze geweldige prijzen, moet je wel een minimum gelopen of gefietst hebben. 

• Biermand 

• Cyclingpakket t.w.v. €20 (onder de fietsers verloot) 

• T-shirt en drinkbus van Runners’ Lab (onder de lopers verloot) 

• Goodiebags van Top Running (onder de lopers verloot) 
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• Bonnen Addict Store 
 
Redenen genoeg dus om NU Strava te downloaden en je toe te voegen aan onze 

groepen (check ons Facebook-evenement voor de juiste links)! Ben je, net als ik, 

eigenlijk niet zo heel sportief en zie je het echt niet zitten om te gaan lopen of 

fietsen? Geen paniek! Gewoon je Strava opzetten wanneer je naar de bib, de 

winkel, de bus, de koffiebar… wandelt. Elke meter helpt! 
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Doolhof 
 
De cafés mogen (hopelijk) weer open op 1 mei. Omdat het al zo lang geleden is 

dat we ons favoriete café nog eens vanbinnen hebben kunnen zien en gezien er 

binnen het PSW praesidum al meerdere hersencellen weggezopen zijn, is het niet 

zeker dat iedereen de weg nog weet naar café De Prof. Help ons om op het juiste 

padje te blijven (hebdem?) 
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Horoscoop  
 
Ram (21 maart tot 19 april) 
Je weet wat je wil in het leven en bent niet bang om te 

werken naar de doelen die je hebt. Deze periode is ideaal 

om eens een kleine check-up te doen om te zien hoever je 

al bent geraakt richting je doel.  

 

 
Stier (20 april tot 20 mei)  

In deze fase van het studentenjaar komen er niet zoveel 

verassingen meer aan. Dit is het ideale moment om een 

ochtend- of avondroutine te maken die werkt voor jou.  
 
 
Tweeling (21 mei tot 20 juni)  

Probeer via social media en dating apps nieuwe vrienden 

te maken want dat is nog niet echt gelukt door de 

pandemie. Gebruik je skills om met iedereen praten. Wie 

weet kom je zelfs wel liefde tegen! 
 

 
Kreeft (21 juni tot 22 juli)  

De start van het tweede semester is altijd intens. Zoek 

een moment op om voor jezelf eventjes te zorgen. 

Want je altijd zorgen maken om anderen is vermoeiend 

en af en toe mag je je ook eens zorgen maken om jezelf.  
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Leeuw (23 juli tot 22 augustus)  

Kijk eens rond in je dagelijks leven en omgeving. Wie weet 

vind je daar wel inspiratie in je constante zoektocht naar 

inspiratie en creativiteit. 

 

Maagd (23 augustus tot 22 september) 

 Je bent iemand die 1001 ideeën heeft maar misschien 

kan je proberen eentje vast te nemen en er echt iets mee 

te doen. Geen beter moment dan nu om een nieuwe 

passie te ontdekken.  

 

Weegschaal (23 september tot 22 oktober)   

Je leven voelt alsof elk puzzelstukje op de juiste plaats 

aan het vallen is. Er is dus geen beter moment om te 

vieren dat je puzzel mooi op orde ligt. Maak gebruik 

van de paasvakantie en het betere weer om jezelf te 

verwennen.  

 

Schorpioen (23 oktober tot 21 november) 

Anderen doorgronden is iets dat je als geen ander kan, 

maar misschien kan je dat talent eens gebruiken om jezelf 

wat beter te leren kennen. Plan een date met jezelf in, het 

moet niet lang duren.  
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Boogschutter (22 november tot 21 december)  

Neem in de paasvakantie eens een momentje voor 

jezelf waar je echt enkel dingen doet die je leuk 

vindt en waar je gelukkig van wordt. Het leven 

draait niet enkel rond studeren en de beste versie 

van jezelf zijn. Soms mag je gewoon eens een niet-

perfecte versie van jezelf zijn.  

 

Steenbok (22 december tot 19 januari) 

Jij bent de verantwoordelijke vriend, degene die alles 

op orde heeft. Nu je toch al zover voor staat op schema 

kan je wel eens een dag vrij nemen om iets te doen dat 

je al een lange tijd wil doen maar geen tijd voor had.  

 

Waterman (20 januari tot 19 februari)  

Een beetje impulsief zijn, kan een hele nieuwe sfeer 

aan je dagelijks leven geven. Verandering kan ook 

positief zijn met ongeziene gevolgen die je leven een 

nieuwe twist kunnen geven.  

 

Vissen (20 februari tot 20 maart)  
Nu het weer beter begint te worden is het misschien tijd 

om je dagdromen te laten uitkomen. Zin om de 

zonsondergang te bekijken met een glas wijn, een deken 

en je favoriete persoon? Niets houdt je tegen
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