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VOORWOORD  
	

	
Commilitones,	Beste	studenten,		
	
Kinesia	 is	 de	 studentenvereniging	 voor	 en	 door	 de	 studenten	
revalidatiewetenschappen	 en	 kinesitherapie	 aan	 de	 Universiteit	 van	
Antwerpen.		
Als	 faculteitsgebonden	studentenvereniging	zorgen	wij	ervoor	dat	de	
Antwerpse	kine	student	het	zowel	met	zijn	neus	tussen	de	boeken	als	
een	 de	 toog	 naar	 zijn	 zin	 heeft.	 Zo	 organiseren	 we	 jaarlijks	 een	
verkoop	 van	 skeletten,	 stagepakken	 ed.,	 daarnaast	 steunen	 we	 het	
handeltje	 in	 tweedehands	 boeken	 en	 zorgen	 we	 voor	 een	 mooi	
overzicht	van	examenvragen.	Kortom	alles	om	het	leven	van	ons	allen,	
ijverige	studenten,	te	vergemakkelijken.		
	
De	 boog	 kan	 echter	 niet	 altijd	 gespannen	 staan	 en	 daarom	
organiseren	 we	 knallers	 van	 TD’s,	 cantussen,	 klimaxfeestjes,	 een	
ledenweekend,	cultuuractiviteiten	en	noem	maar	op.		
Het	stopt	zelfs	daar	niet,	 jaarlijks	trekken	we	met	zo’n	200	studenten	
REVAKI	tijdens	de	lesvrije	week	de	bergen	in	om	er	zowel	op	als	naast	
de	piste	alle	remmen	los	te	laten.	Voor	mij	persoonlijk	de	mooiste,	de	
gekste,	de	meest	weergaloze	week	van	het	jaar!		
In	de	zomer	vind	 je	ons	dan	weer	aan	de	Atlantische	kust	om	er	met	
onze	surfplank	de	golven	te	trotseren	onder	een	stralende	zon.		
	
Op	 sportvlak	 tellen	wij	 ook	mee,	 en	 dat	 is	 zelfs	 nog	 bescheiden	 uit-
gedrukt.	We	 staan	 al	 jaren	 aan	 de	 top	 van	 verschillende	 studenten-
competities,	volleybal,	basketbal,	zaalvoetbal	en	veldvoetbal.	Zoals	het	
hoort	als	 kinesist	 in	 spe,	 zijn	we	een	 sportieve	vereniging	welke	veel	
belang	hecht	aan	sport.	We	zijn	steeds	op	zoek	naar	spelers	om	onze	
teams	te	versterken!	
	
	Om	een	échte	Kinesiaan	te	worden	kan	je	ervoor	kiezen	om	je	te	laten	
dopen	 in	het	begin	van	het	academiejaar.	Dit	 is	de	beste	manier	om	
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het	studentenleven	te	 leren	kennen	en	een	heleboel	nieuwe	mensen	
te	ontmoeten.	Na	het	eerste	jaar	komt	er	dan	een	ontgroening	wat	er	
voor	 zorgt	 dat	 je	 een	 volwaardig	 lid	 van	 Kinesia	 wordt,	 een	
commilitoon.		
	
Vier	 jaar	 geleden	 stond	 ik	 ook	 voor	 de	 keuze	 en	 tot	 op	 de	 dag	 van	
vandaag	 kijk	 ik	 er	op	 terug	als	 een	 impulsieve	beslissing	waar	 ik	nog	
geen	seconde	spijt	van	heb	gehad!		
	
Dixit,		
Christophe	Cardoen		
Praeses	Kinesia	Antwerpen		
Ut	Vivat,	Crescat	
Floreatque	Kinesia	
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PRAESIDIUM ’18-‘19 
	

 
Christophe Cardoen en Thomas Coppens 
Ik	stel	u	voor	aan	de	man	die	het	dit	jaar	
allemaal	 gaat	 regelen.	 De	 persoon	 die	
alles	in	goede	banen	gaat	leiden.	Hij	gaat	
samen	 met	 de	 andere	 praesidiumleden	
het	 leerjaar	 2018-2019	 het	 gekste	 jaar	
van	Kinesia	maken.	Ik	presenteer	u:	Igor	
aka	 Christophe	 Cardoen	 -	 Kinesia	
Praeses’18-‘19.	Deze	meneer	heeft	vorig	
jaar	 als	 rechter-hand	 van	 de	 Praeses	
ervaring	kunnen	opdoen	voor	dit	jaar.	En	
in	 samenwerking	met	 Vice-Praeses	 gaat	
hij	dit	jaar	op	stelten	zetten.		
	

Daarom	stel	ik	u	ook	gelijk	voor	aan	onze	
Dimitrie	 aka	 Thomas	 Coppens	 –	 Vice-
Praeses.	Deze	heren	hebben	reeds	3	jaar	
ervaring	 in	 het	 Kinesia	 Praesidium	 en	
weten	hoe	ze	het	dit	jaar	gaan	runnen.	
	
Wanneer	 deze	 twee	 op	 een	 feestje	 zijn	
gaan	 alle	 remmen	 los.	 Eenmaal	 als	 de	
drank	 begint	 te	 vloeien	 gaan	 de	 voetjes	
van	 de	 vloer.	 Wanneer	 er	 een	 aantal	
duvels	 achterover	 zijn	 getikt,	 komen	 de	
alterego’s	 van	deze	 jongens	 naar	 buiten	
en	nemen	Dimitri	en	Igor	het	over.	

	
Dames	en	heren	maak	u	klaar	voor	het	tijdperk	van	Igor	en	Dimitri.	
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Kato van Baarle 
Ik	 stel	 u	 voor	 aan	 onze	 quaestor	 Kato	 van	
Baarle,	 AKA	 KitteKato.	 Met	 haar	 wilde	
manen	 en	 scherpe	 blik	 op	 details	 is	 zij	 de	
uitgewezen	persoon	om	de	taak	van	het	geld	
op	 zich	 te	 nemen,	 Quaestor.	 Deze	 griet	
heeft	haar	leuke	gezicht	vorig	jaar	op	zowat	
elk	evenement	getoond,	al	dan	niet	met	een	
nummer	 op	 haar	 kop.	 Met	 haar	 vrolijke	
uitstraling	en	haar	positiviteit	 is	 zij	de	 juiste	
persoon	om	eens	een	drankje	te	gaan	doen.	
Dus	spreek	haar	zeker	aan	op	één	van	onze	
activiteiten	 en	 je	 hebt	 gegarandeerd	 een	
leuke	avond.	
	
Lars Taeymans 
Vorig	 jaar	maakte	deze	 jongen	zijn	debuut	
in	 het	 praesidium	 van	Kinesia	 als	 deel	 van	
het	 Schachtenteam.	 Dit	 jaar	 gaat	 hij	 de	
uitdaging	 aan	 als	 Ab-Actis.	 Ik	 heb	 het	
natuurlijk	 over	 niemand	 minder	 dan	 Lars	
Taeymans,	voor	zijn	vrienden	beter	bekend	
als	LÃÃÃS.		
Deze	sportman	heeft	afgelopen	jaar	enkele	
wedstrijden	 geblonken	 in	 het	 veldvoetbal-
team	 van	 Kinesia,	 maar	 dit	 jaar	 gaat	 hij	
uitblinken	 als	 secretaris	 van	 Kinesia.	 Hij	
oogt	 misschien	 wat	 stil	 en	 afwezig	 maar	
leer	hem	kennen	en	het	beest	komt	naar		
buiten.	Daag	hem	daarom	zeker	eens	uit	voor	een	deikeltje.*		
	
*Deikeltje:	synoniem	Shotgun,	wanneer	een	persoon	een	blikje	bier	ad,	
doormiddel	van	een	gat	te	maken	in	de	onder/zijkant	van	het	blik.	Zijn	
lippen	aan	het	gat	zet	en	het	blikje	opent.	
Charlo, Cederic, Tim en Mathias 
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In	 ons	 schachtenteam’18-’19	 zien	 we	 2	 neo’s	 en	 2	 bekenden.	
ThemBoyzz	 Charlo	 van	 Caethoven	 en	 Mathias	 Kuylen	 shinen	 al	
meerdere	 jaren	 in	ons	praesidium	maar	nieuwkomers	Cederic	 Smets	
en	Tim	Heuninck	zijn	wellicht	ook	al	bekend	door	hun	aanwezigheid	bij	
alle	activiteiten.	
	
Charlo	 neemt	 afstand	 van	 de	 troon	 van	 het	
praesidium,	 maar	 betreed	 deze	 van	 het	
schachtenteam.	Als	 schachtenmeester	 zal	 hij	
alle	 activiteiten	 voor	 de	 schachten	 in	 goede	
banen	 leiden.	 Deze	 feestbeest	 geniet	 het	
liefste	op	Hip-Hop	/	R&B	en	gooit	dan	al	 zijn	
dansmoves	 in	de	strijd.	Vraag	dus	zeker	eens	
een	 goed	 nummer	 aan	 bij	 de	 DJ	 en	
aanschouw.	

De	 rol	 van	 zedenmeester	 is	 dit	 jaar	weer	 voor	
Mathias.	Vorig	jaar	heeft	hij	al	laten	zien	dat	dit	
op	 zijn	 lijf	 geschreven	 is.	 Deze	
vrouwenverslinder	 valt	 niet	 alleen	 bij	 onze	
porren,	 maar	 ook	 bij	 onze	 schachten	 in	 de	
smaak.	 Spreek	 Matti	 dus	 vooral	 aan	 in	 de	
klimax	en	bied	hem	zijn	favoriete	shot:	Fireman	
aan.	 Dit	 garandeert	 een	 avond	 om	 (niet)	 te	
vergeten!	
	
	

Cederic	 en	 Tim	 nemen	 de	 rol	 van	 schachten-
temmers	op	zich.	
Cederic	 heeft	 zich	 afgelopen	 jaar	 als	 schacht	
bewezen	 en	 heeft	 daardoor	 een	 plaats	 in	 het	
praesidium	 bemachtigd.	 Met	 zijn	 “verse”	
herinneringen	 van	 zijn	 schachtentijd	 zal	 hij	 dit	
jaar	 zijn	 opvolgers	 begeleiden	 en	 kennis	 laten	
maken	met	het	studentenleven.		
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Tim	 is	 al	 2	 jaar	 een	 zeer	 actief	 lid	 van	
Kinesia.	Hij	heeft	zijn	lint	dan	ook	meer	dan	
verdiend.	 Hij	 is	 spontaan	 en	 velen	 zullen	
hem	nog	niet	boos	hebben	gezien.	Maar	dit	
gaat	 nu	 natuurlijk	 veranderen	 wanneer	 hij	
zijn	kersverse	maar	O	zo	domme	schachten	
moet	toespreken.	
	
	

Jan Seghers en Jelle Finders 
Dit	jaar	toont	Kinesia	een	gloednieuw	team	in	de	functie	FEEST.	Deze	
jongens	zijn	op	alle	feestjes	te	vinden	of	maken	er	zelf	een	feestje	van.	
PartyPeepz	 van	Kinesia	maak	 je	 klaar	 voor	een	 jaar	 vol	 spectaculaire	
feesten	met	onze	neo’s	Jelle	Finders	en	Jan	Seghers!	
	
DJ	 JanSeghersIsSingle	 heeft	 zich	 vorig	 jaar	 al	
bewezen	 met	 het	 organiseren	 van	 het	
geslaagde	Beauty	and	the	Beach	 feest	 in	onze	
welbekende	 Klimax.	 Hij	 mixt	 die	 plaatjes	 en	
drankjes	allemaal	even	goed.	Daarnaast	is	deze	
jongen	Single	and	ready	to	Mingle.		
	
Onze	 Hollander	 Jelle	 zal	 zeker	 nog	 wel	 een	
aantal	 jaartjes	 bij	 Kinesia	 te	 zien	 zijn,	 zijn	
schoolprestaties	 zijn	 namelijk	 niet	 al	 te	 best.	
Maar	 deze	 jongen	 maakt	 het	 helemaal	 goed	
met	 zijn	 ontzettend	 blije	 gezicht	 en	
enthousiaste	uitstraling.		
	
Die	Hollanders	weten	wel	hoe	ze	feest	moeten	
vieren,	 maar	 die	 Belgen	 ook,	 daarom	 is	 deze	
mix	 van	 Jan	 (Single)	 en	 Jelle	 ook	 perfect	 en	
zullen	zij	een	top	jaar	voor	Kinesia	garanderen	
	



10	
	
	

Cedric D’Hooghe en Bob Jadoul 
De	 kampioenen	 die	 dit	 jaar	 Kinesia	 naar	 de	 overwinningen	 gaan	
helpen	zijn	de	welbekende	Cedric	D’Hooghe	en	onze	neo	Bob	Jadoul	–	
functie:	Sport.	
	
Afgelopen	 jaar	 heeft	 Kinesia	 maar	 liefst	 4	
bekers	 naar	 binnen	 gesleept	 en	 daarmee	
heeft	 hij	 zichzelf	 echt	 wel	 bewezen.	 Ik	
vraag	 een	 knokkeltje	 voor	 Cedric	
D’Hooghe!	Deze	basketballer	met	hart	voor	
Kinesia	heeft	vooral	de	leiding	genomen	bij	
de	 “handbal”sporten,	 zoals	 basketbal	 en	
volleybal.		
	
	
Hierbij	 zal	Bob	hem	perfect	aanvullen	met	
zijn	kennis	van	zowel	veld-	als	zaalvoetbal.	
Zijn	 voetbalkunsten	 zijn	 al	 2	 jaar	 lang	 te	
zien	in	het	team	van	Kinesia.		
	
Daarnaast	houden	deze	jongens	allebei	wel	
van	een	lekkere	pint	en	zullen	ze	zeker	ook	
de	 derde	 helften	 stimuleren	 na	 de	
wedstrijden.	 Kom	 dus	 zeker	 eens	 kijken	
hoe	 onze	 coachen	 te	 werk	 gaan,	 zowel	
tijdens	als	na	de	match.	
	
Wist	 je	 dat	 tijdens	 onze	 wedstrijden	
veldvoetbal	 eigenlijk	 altijd	 gratis	 pintjes	 voor	 onze	 supporters	 klaar	
staat?	Natuurlijk	gaan	wij	na	de	wedstrijden	ook	vaak	nog	even	verder	
in	onze	welbekende	stamkroeg:	de	Klimax.	
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Manon Uvo en Lore Janssens 
Deze	 girls	 zijn	 zeker	 Relationship	 Material	 en	 zullen	 de	 Public	
Relations	 van	 Kinesia	 op	 zich	 nemen.	 Met	 hun	 vlotte	 babbel	 en	
professionele	 uitstraling	 gaan	 zij	 sponsoren	 naar	 binnen	 slepen	 voor	
Kinesia.		

Manon	 Uvo	 twijfelde	 maar	 liefst	 2	 jaar	
voordat	 zij	 zich	 liet	 dopen	 bij	 Kinesia.	 In	
haar	 3de	 bachelor	 nam	 zij	 de	 dappere	
beslissing	 toch	 nog	 schacht	 bij	 Kinesia	 te	
worden.	 Spijt	heeft	 ze	geen	enkel	moment	
gehad	 en	 met	 haar	 sexy	 lijf	 en	 natuurlijke	
flirt	 heeft	 ze	 al	 vele	 mannen	 voor	 haar	
weten	 te	 winnen.	 Maar	 deze	 gekke	 griet	
kan	met	iedereen	overweg,	daarom	is	zij	de	
perfecte	persoon	om	dit	jaar	de	functie	van	
P.R.	te	vervullen.	

	
Manon	 gaat	 zij	 aan	 zij	 werken	 met	 Lore	
Janssens.	 Ook	 zij	 doet	 menig	 mannen-
harten	 op	 hol	 slaan	 met	 haar	 beauty.	 Als	
naïeve	 por	 begon	 ze	 vorig	 jaar	 aan	 het	
Kinesia-avontuur.	 Nu	 als	 een	 wijzer	
commilitoon	 gaat	 ze	 ook	 haar	 brains	
moeten	 inschakelen	 om	 het	 P.R.	 team	 te	
versterken.	 Daarmee	 gaat	 zij	 dit	 jaar	
Kinesia,	samen	met	de	andere	praesidium-
leden,	een	gouden	jaar	laten	beleven.	
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Cedric van Goethem 
Dit	 jongentje	 kwam	 vorig	 jaar	 als	 schachtje	 onder	 onze	 hoede.	 Hij	
heeft	 veel	 geleerd	 en	 hij	 is	 er	 klaar	 voor	 om	 in	 ons	 Praesidium	 de	
functie	Cantor	op	zich	te	nemen.		
Cedric	 van	 Goethem	 zal	 aankomend	 jaar	
samen	met	onze	Igor	aan	de	voortafel	zitten	
tijdens	 de	 cantussen	 en	 zal	 het	 gerstennat	
laten	 vloeien.	 Met	 zijn	 natuurlijke	 charisma	
zal	 hij	 Jorn	 opvolgen	 en	 de	 cantussen	 in	
goede	 banen	 leiden.	 Daarnaast	 zal	 deze	 fan	
van	bier	en	de	codex	ook	steeds	meer	Kinesia	
laten	integreren	in	de	buitencampus	waar	hij	
ook	 deel	 uitmaakt	 van	 het	 Praesidium	 van	
Odin.	Bij	 deze	eeuwige	 student	 kan	 je	 zeker	
terecht	 voor	 al	 je	 vragen	 over	 het	
studentenleven	 of	 om	 gewoon	 een	 pint	 te	
drinken.	
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Morgane Lemmens en Leen Vanwinnedael 
Onze	 cultuurevenementen	 worden	 dit	 jaar	 door	 een	 top	 team	
verzorgd.	 Deze	meiden	 zijn	 knettergek	 en	 onweerstaanbaar	 knap.	 Ik	
heb	 het	 natuurlijk	 over	 niemand	minder	 dan	Morgane	 Lemmens	 en	
Leen	 Vanwinnedael.	 ThemGirlzz	 gaan	 dit	 jaar	 weer	 activiteiten	
organiseren	zoals	ledenweekend,	stedentrip,	bierfiets,	bierbowling	en	
het	brouwerijbezoek.		

	
Morgane	 Lemmens,	 beter	 bekend	 als	
Morre,	kwam	vorig	jaar	als	neo	tot	bloei	als	
Feest	en	dit	 jaar	wil	 ze	haar	succes	verder	
zetten	 als	 Cultuur.	 Deze	 zelfverzekerde	
griet	 staat	 stevig	 in	 haar	 schoenen	 en	
terecht.	Daarnaast	kan	ze	het	met	iedereen	
goed	vinden	en	van	een	Rougeke	is	ze	ook	
niet	 vies.	Dus	 trakteer	 haar	 zeker	 eens	 en	
maak	een	praatje!	
	

	
Leen	 Vanwinnedael	 staat	 bekend	 om	 haar	
bizarre	 verhalen	 de	 dag	 nadien.	 Met	 deze	
gekke	griet	is	er	altijd	wel	wat	te	beleven	en	
beland	 je	 in	 de	 leukste	 situaties.	 Leen	
vormde	 vorig	 jaar	 samen	 met	 Cedric	 een	
topteam	 en	 haalden	 maar	 liefst	 4	 bekers	
binnen	als	Sport.	Dat	zij	dit	 jaar	met	Morre	
samen	 een	 topteam	 gaat	 vormen	 is	 zeker,	
kom	 dus	 zeker	 naar	 onze	 cultuur	
evenementen	 om	 ThemGirlzz	 in	 actie	 te	
zien.	
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Jeroen Dams 
Deze	man	gaat	zijn	derde	praesidium	jaar	
in	 binnen	 Kinesia.	 Zowel	 PR	 al	 Ab-actis	
heeft	 hij	 al	 op	 zijn	 lint	 staan	 en	 dit	 jaar	
komt	 daar	 de	 functie	 van	 Mentor	 /	
Media	 bij.	 Als	 Mentor	 bij	 Kinesia	 is	 hij	
verantwoordelijk	 voor	 de	 relaties	 tussen	
de	 UA	 en	 de	 vereniging.	 Daarbij	 zal	 hij	
ASL-vergaderingen	 bijwonen	 en	 in	
gesprek	 gaan	 met	 de	 proffen.	 Spreek	
deze	 jongen	 dus	 aan	 wanneer	 er	
problemen	zijn,	maar	kom	dan	zeker	niet	
met	 legen	handen	aan.	Dams	 is	namelijk	
verzot	op	Carapils.	Met	een	bak	kun	je	bij	
hem	veel	voor	elkaar	krijgen.	
	
	
	

Mila Fransen 
Dit	 jaar	neemt	ze	afscheid	van	SOC	en	
geeft	ze	haar	zoals	altijd	voor	de	100%	
als	Mercator.	Deze	gekke,	spontane	en	
hilarische	 griet	 maakt	 je	 avond	 direct	
goed.	 Daarnaast	 valt	 zij	 door	 haar	
sportieve	karakter	bij		Bob	en	Cedric	in	
de	 smaak.	 Kom	 haar	 zeker	
aanmoedigen	 bij	 zowel	 voetbal	 en	
volleybalmatchen.	
	
Als	mercator	gaat	ze	de	club	promoten	
en	zorgen	dat	jij	ten	volle	geniet	van	de	
leuke	 boekjes,	 onze	 fantastische	 lid-
kaarten	en	nog	zo	veel	meer.		
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Jorn Bastiaens, Sebastien van Grunterbeek en Benjamin Volpe 
Dit	jaar	worden	maar	liefst	drie	ere-functies	in	het	Kinesia	praesidium	
bemachtigd.	Deze	toppers	hebben	zich	 jaren	met	hart	en	ziel	 ingezet	
voor	Kinesia	en	verdienen	het	zeker	om	beloond	te	worden.	Daarnaast	
zullen	 deze	 drie	 heren	 ondersteuning	 bieden	 door	 middel	 van	 hun	
ervaringen.		

	
Ik	 stel	 u	 voor	 aan	 Jorn	 Bastiaens.	 In	 zijn	 eerste	
jaar	 wist	 hij	 zich	 al	 te	 bewijzen	 door	 de	 titel	
Schachtenkoning	 te	bemachtigen.	De	 jaren	erna	
heeft	 hij	 verschillende	 functies	 vervuld:	
Quaestor,	 Praeses,	 Cantor.	 Dit	 jaar	 mag	 hij	 als	
Pregustator	 steeds	 het	 eerste	 pintje	
voorproeven.	
	
	

Sebastien	 van	 Grunderbeeck	 is	 dit	 jaar	
benoemd	 tot	Papa.	Niet	omdat	hij	 echt	een	
papabeer	is,	maar	om	zijn	inzet	in	de	club	de	
laatste	 jaren.	 Hij	 heeft	 functies	 zoals	 vice-
praeses,	 cantor	 en	 mentor	 op	 zijn	 naam	
staan.	Daarnaast	heeft	hij	de	titel	ere-cantor	
2	jaar	geleden	gekregen.		

Benjamin	Volpe	 zit	 al	heel	wat	 jaren	 in	het	
studentenleven	 in	 Antwerpen.	 Overgestapt	
van	 Kiné	 naar	 geneeskunde	 geeft	 hem	
daarom	extra	 lang	de	 tijd	om	van	deze	 tijd	
te	genieten.	Ab-Actis,	Praeses,	Vice-praeses,	
Schachtenmeester	 en	 Feest,	 hij	 heeft	 het	
allemaal	 gedaan.	 Daarom	 verdient	 hij	 het	
zeker	 om	 benoemd	 te	 worden	 tot	Mama	
van	de	club!	
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SCHACHTENLEVEN 
	

	

Van	student	naar	schacht	tot	Commilitones	voor	dummies:	
	
Beste	 student	 welkom	 op	 de	 UA.	 Een	 plek	 waar	 dromen	 uitkomen,	
nachtmerries	realiteit	worden	en	veel	stress	op	zich	laat	wachten.		
Je	hele	middelbare	schoolcarrière	word	je	voorbereid	op	dit	moment,	
je	 eerste	 dag	 op	 de	 unief.	 Links	 en	 rechts	 van	 jou	 zitten	 er	 nieuwe	
gezichten	elk	met	hun	eigen	verhalen,	elk	met	hun	eigen	avonturen.	
Maar	 hoe	 leer	 je	 al	 deze	 fantastische	 mensen	 nu	 eigenlijk	 kennen?	
Hoe	smeed	je	vriendschappen	voor	het	leven	en	hoe	raak	je	helemaal	
wegwijs	in	Antwerpen?		
Daar	heb	ik	1	oplossing	voor:	Kinesia.		
	
Kinesia	 is	 de	 studentenclub	 voor	 de	 faculteit	 revalidatie-
wetenschappen	 en	 kinesitherapie.	 Wij	 zijn	 er	 om	 jullie	 wegwijs	 te	
maken	 in	de	grote	 spannende	wereld	van	het	 student	 zijn,	de	nieuw	
ontdekte	 gezichten	 beter	 te	 leren	 kennen	 en	 jouw	eerste	 hulplijn	 te	
zijn	als	je	een	probleem	hebt.		
	
Je	 hoeft	 je	 niet	 per	 se	 te	 laten	 dopen	bij	 Kinesia	 om	 van	 deze	 voor-
delen	 te	 genieten,	maar	 het	maakt	 het	 allemaal	wel	makkelijker.	 De	
studentendoop	 is	 een	 begrip	 dat	 al	 jaren	 meegaat,	 maar	 waarvan	
weinigen	hebben	mogen/durven	proeven.	Niet	 iedereen	heeft	het	 in	
zich	om	Kinesiaan	 te	worden,	maar	meer	 zijn	 gewoon	 (onterecht)	 te	
bang	om	te	proberen.		
	
Bij	Kinesia	bestaat	de	weg	naar	commilitoon	uit	3	stappen.		
De	 eerste	 stap	 is	 de	 verkoop.	Op	 deze	 dag	 leren	 jullie	 elkaar	 en	 het	
praesidium	 beter	 kennen.	 Het	 centrale	 thema	 is	 de	 verkoop	 zelf,	
hierbij	 worden	 jullie	 verkocht	 aan	 de	 hoogste	 bieder.	 De	 bieder	 die	
jullie	erna	meester	of	meesteres	mogen	noemen.		
Dit	 zijn	 steeds	 verantwoordelijke	mensen	 die	 zelf	 ook	 ergens	 in	 een	
studentenclub	gedoopt	 zijn	en	die	met	 jullie	 samen	Antwerpen	gaan	
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verkennen.	Tijdens	de	verkoop	beslis	je	ten	allen	tijden	zelf	wat	je	wil	
doen.		
	
Vervolgens	komt	enkele	weken	later	de	doop.	Als	je	deze	hindernis	tot	
een	 goed	 einde	 brengt,	 mag	 je	 jezelf	 schacht	 of	 por	 van	 Kinesia	
noemen.	Vanaf	dit	moment	begint	de	fun	pas	echt.		
	
Doorheen	het	jaar	zijn	er	verschillende	activiteiten	die	wij	samen	met	
jullie	en	 jullie	 vrienden	gaan	doen,	 allen	georganiseerd	voor	en	door	
Kinesia.	
	
De	 laatste	 stap	 tot	 commilitones	 is	 de	 ontgroening.	 Op	 deze	 dag	
komen	jullie	een	laatste	keer	als	schachten	en	porren	samen	en	sluiten	
we	jullie	jaar	in	schoonheid	af.	Vanaf	nu	mag	je	jezelf	commilitoon	van	
Kinesia	noemen.		
	
Ik	heb	zelf	hele	leuke	herinneringen	aan	mijn	schachtenjaar.	Ik	heb	er	
enorm	veel	vrienden	en	kennissen	aan	over	gehouden.	
Vriendschappen	waarvan	ik	denk	dat	ze	een	leven	lang	zullen	duren.		
	
Ben	 je	nog	steeds	niet	overtuigd	Of	heb	je	nog	vragen.	Stel	deze	dan	
gerust,	we	antwoorden	er	graag	op.		
	
	
Dixit,	
Charlo	Van	Caethoven		
Schachtenmeester’18-19	
	
	
	

KALENDER 
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Het	 begin	 van	 het	 nieuwe	 academiejaar	 staat	 voor	 de	 deur	 en	 dat	
betekent	dat	de	 feestjes	niet	mogen	achterblijven.	Hieronder	vind	 je	
de	 eerstvolgende	 evenementen	 van	 Kinesia	 of	 waar	 wij	 met	 Kinesia	
zeker	aanwezig	zullen	zijn.		
	
September	2018	

- Maandag	24	september:		 Openingsdag	vanaf	13u	@	De	Bist	
- Dinsdag	25	september:		 OpeningsTD	vanaf	22u	@Konijnenpijp	
- Donderdag	27	september:		Studay	vanaf	13:30	@	Spoor	Oost		

	
Oktober	2018	

- Woensdag	3	oktober:		 Verkoop	Kinesia	
- Dinsdag	9	oktober:		 	 Kick	Off	TD	@	The	Villa	
- Donderdag	11	oktober:		 Schachtenconvent	@	Klimax	
- Dinsdag	16	oktober:		 	 I	sherriffed	the	shot	@	Klimax	

	
	
LET	OP!		
Vergeet	niet	dat	er	ook	nog	sportactiviteiten	zijn	gepland.	
Word	 lid	van	de	Kinesiagroep	op	facebook	en/of	 like	onze	 facebook	
pagina.	Zo	wordt	je	zeker	en	vast	op	de	hoogte	gehouden	van	al	onze	
komende	evenementen.		

 


