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Voorwoord  
Beste Commilitones, 

Beste studenten, 

Kinesia is de studentenvereniging voor en door de 

studenten revalidatiewetenschappen en kinesitherapie 

aan de Universiteit van Antwerpen.  

 

Zo zal deze club voor de studenten een skeletten- en 

wervelzuilenverkoop organiseren, maar ook voor 

stagepakken en toebehoren kan je bij ons terecht. Wij 

proberen de studenten zoveel mogelijk te 

ondersteunen gedurende de hele opleiding met 

infomomenten en workshops. 

 

Uiteraard is student zijn niet alleen maar naar lessen 

gaan en achter de boeken zitten. Op de momenten 

dat je niet voor school bezig bent, zal Kinesia er alles 

aan doen om je de tijd van je leven te bezorgen. Zo 

organiseren wij (on)vergetelijke TD’s, cantussen, 

klimaxfeestjes en clutuuractiviteiten. Hier bovenop 

vertoeven wij tijdens de lesvrije week in de bergen met 

een leger van 200 dorstige kinesianen om daar het 

beste van onszelf te laten zien op en naast de piste. 

Ook van zon, zee, strand zijn wij niet vies en daarom 

trekken wij jaarlijks naar zuidelijkere oorden tijdens onze 

surfreis. 
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Hoe kan je deel uitmaken van Kinesia? Laat je dopen 

en ontdek zelf waarom ik de tijd van mijn leven heb en 

zo zot genoeg ben om Senior te worden van deze 

ongelofelijk gekke, maar mooie club! Als je aan mij 

vraagt wie of wat Kinesia juist is, zal ik hier niet met 1 

woord op kunnen antwoorden. Kinesia is meer dan een 

studentenvereniging alleen. Het is een familie, die je 

helpt en steunt door dik en dun (lees: kater/slechte 

punten/vroege les…).  

 

Wil je meer weten, of zit je met vragen? Kom gerust 

eens een babbeltje slaan met mij (liefst met een lauwe 

carapils) of met de andere mensen van het 

praesidium! 

 

Dixit, 

Jeroen Dams 

Praeses Kinesia Antwerpen 

Ut Vivat, Crescat Floreatque Kinesia! 
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Praesidium 2019-2020 

Jeroen Dams en Céderic Smet 
Met trots presenteer ik de man die het 

dit jaar allemaal mogelijk gaat maken. 

Hij zal ervoor zorgen dat iedereen een 

onvergetelijk jaar zal beleven. Ik stel u 

voor aan Jeroen Dams aka René. Met 

zijn 3 jaar ervaring in het Kinesia 

Praesidium zal hij dit jaar zeker en vast 

tot een goed eind brengen. Zodra je 

bij hem in de buurt komt zal je spontaan zijn liefde voor 

Carapils overnemen.    

Hobby’s: gaten maken in blikken 

Levensmotto: liever een gat in uw blik dan een blik in 

uw gat 

Vervolgens stel ik u voor aan 

Céderic Smet aka Rik. Vorig 

jaar nam hij de rol van 

schachtentemmer op zich en 

bezorgde hij de schachten 

een onvergetelijk jaar. Dit jaar 

zal hij als rechterhand van 

Jeroen alles mee in goede 

banen leiden. Al dan niet met 

een duvel in de hand. Dit duo 

zal het dit jaar allemaal 

mogelijk maken, we gaan dus een prachtig lustrumjaar 

tegemoet met deze 2 toppers van formaat. 

Hobby’s: fitness, slapen en feesten  

Levensmotto: ik heb geen drankprobleem, ik heb het 

alleen nodig  
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Kaat Francken  
Deze goedlachse meid hebben 

velen vorig jaar regelmatig zien 

verschijnen op activiteiten als trouwe 

commilitoon. Dit jaar zal ze de taak 

van quaestor op zich nemen. Ze zal 

er dus voor zorgen dat alle geldzaken 

goed verlopen. Je zal haar niet enkel 

achter de kassa vinden, maar ook in 

onze welgeliefde klimax.  

Hobby’s: turnen, lopen, zwemmen en pintjes drinken 

Levensmotto: maximaal genieten 

Jelle Finders  
Deze Hollander heeft ons 

vorig jaar laten zien dat ze in 

Holland ook wel weten hoe 

ze een feestje moeten 

bouwen. Dit jaar zal hij de 

taak van secretaris op zich 

nemen. Ondanks dat hij dit 

jaar ab-actis is zal zijn liefde 

voor een goed klimax 

feestje zeker en vast blijven 

bestaan. 

Hobby’s: hockey en boiten  

Levensmotto: beter een buik van het drinken dan een 

bult van het werken 
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Schachten-team  

Senne De Schepper 

Senne heeft zich reeds bewezen als 

schacht(enkoning) en zal dus dit jaar 

de taak van schachtenmeester op 

zich nemen. Hij zal alle activiteiten 

voor de schachten dit jaar tot een 

goed eind brengen. Met zijn recente 

herinneringen aan zijn schachtentijd 

zal hij er dit jaar minstens een even 

goed jaar van maken.  

Hobby’s: skiën, tennis en voetbal 

Levensmotto: gaten zijn er om gevuld te worden 

Morgane Lemmens  

Morgane, ook wel bekend 

als Morre, heeft al reeds 2 

jaar ervaring in het Kinesia 

Praesidium. Vorig jaar heeft 

ze een aantal geweldige 

uitstappen georganiseerd als 

cultuur. Dit jaar zal ze haar 

praesidium-carrière 

verderzetten als 

schachtentemmer. Ze zal 

ervoor zorgen dat de 

schachten een ongelofelijk jaar zullen beleven. 

Hobby’s: thaiboksen, move higher (trampoline) en 

eentje (of meerdere) drinken 

Levensmotto: why be moody when you can shake that 

boory & want eentje is geentje  
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Dries Van Asten  

Vervolgens stel ik u voor aan Dries van 

Asten. Dries heeft de afgelopen 2 jaar 

ten volste genoten van het leven als 

commilitoon. Dit jaar heeft hij echter 

de stap gezet naar het praesidium. Hij 

zal net zoals Morgane de functie van 

schachtentemmer op zich nemen.  

Hobby’s: tennis, drinken en feesten 

Levensmotto: daar kan ik wel een 

truckske op 

 

Manon Uvo 

Ze heeft ons vorig jaar laten 

zien wat ze in haar mars heeft 

als PR, dit jaar vond ze het 

echter tijd voor iets nieuws. 

Daarom zal Manon dit jaar 

het schachten-team 

vervolledigen als 

zedemeesteres. Deze vrolijke 

meid zal dan ook altijd klaar 

staan voor een gezellige 

babbel. 

Hobby’s: scouts, dansen, dutjes en shotjes 

Levensmotto: choose courage over comfort  
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Jan Seghers 
DJ Jan-Seghers-is-nog-steeds-single 

heeft zeker en vast al bewezen dat 

hij geweldige feestjes kan 

organiseren. Daarom zal hij, net 

zoals vorig jaar ook weer de 

functie feest op zich nemen. 

Bereid je dus al maar voor op een 

jaar met fantastische feestjes. 

Hobby’s: muntenverzameling  

Levensmotto: als ge ’s ochtends 

niet begint met zuipen, kunde nie 

de ganse dag zat zijn 

 

Jeroen De Haan 
Het feest-team zal dit jaar 

aangevuld worden door 

Jeroen. Hij heeft vorig jaar, 

samen met een aantal 

andere schachten de 

fantastische boeren & 

boerinnen party 

georganiseerd. Aangezien 

dat zo’n succes was, is feest 

de uitgeknipte functie voor 

Jeroen. 

Hobby’s: hockey, zuipen en zuipen 

Levensmotto: als ge niet zuipt, dan blijft hem vol 
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Sport 

Bob Jadoul 

Bob heeft zich vorig jaar op elke 

sportactiviteiten van zijn beste kant 

laten zien, daarom zal hij dit jaar 

Sport-Praeses zijn. Een echte 

sportactiviteit is echter niet compleet 

als je Bob niet luidkeels hebt horen 

meezingen. Naast deze liefde voor 

sport heft hij echter ook een grote 

liefde voor shotguns. Twijfel dus zeker 

niet om Bob op een van onze 

sportactiviteiten uit te dagen voor een shotgun.  

Hobby’s: voetbal en tennis 

Levensmotto: act enthusiastic and you’Il be 

enthusiastic 

Iris Van Hal 

Deze vrolijke Hollandse meid 

heeft ons vorig jaar al laten 

zien hoe groot haar liefde 

voor sport is. Ze was namelijk 

bijna altijd aanwezig op de 

sport was het niet als speler, 

dan was het wel als 

supporter. Laat je niet 

misleiden door haar vrolijke 

lach, want drinken kan ze namelijk als de beste. 

Daarom heeft ze ook vorig jaar de titel 

schachtenkoningin bemachtigd. 

Hobby’s: sporten, dansjes doen en du(i)veltjes drinken 

Levensmotto: doe als een tulp en ga uit je bol 
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P.R. 

Lize Kleeren 
Vele zullen Lize al kennen 

aangezien ze als commilitoon 

al op verschillende activiteiten 

aanwezig is geweest. Deze 

vrolijke meid kan met 

iedereen goed opschieten, 

daarom staat de functie van 

PR ook op haar lijf 

geschreven. Samen met haar wordt het een knaller 

van een lustrum jaar. 

Hobby’s: scouts en acrogym 

Levensmotto: wie goed is krijgt lekkers, wie stout is de 

roe 

Maaike Hapers 
Lize zal dit jaar nauw gaan 

samenwerken met Maaike, ook wel 

bekend als Mike. Met haar 2 jaar 

ervaring als commilitoon zal ze er 

dit jaar zeker en vast een gouden 

jaar van maken. Laat je niet 

misleiden door haar lieve gezicht, 

want diep vanbinnen zit er toch 

wel een feestbeest verscholen.  

Hobby’s: hockey, fitness en dansen 

in the club 

Levensmotto: less thinking, more drinking   
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Cultuur  

Kato Van Baarle 

Vervolgens stel ik u voor aan 

Kato aka kittekato. Met haar 

oneindige inzet en haar 

vrolijke lach zal je haar zien 

verschijnen op al onze 

evenementen. Deze 

gezellige krullenbol kan je 

door de week maar al te 

vaak in de Klimax 

terugvinden. Met al haar 

enthousiasme zal ze dit jaar een aantal ongelofelijke 

uitstappen organiseren als cultuur.  

Hobby’s: zwemmen, tennis, lopen, fitness en zuipen 

Levensmotto: leven is door  

Lore Janssens 

Ook Lore zal dit jaar de functie 

cultuur op zich nemen. Deze vrolijke 

brunette zal samen met Kato een 

topteam vormen en zo verschillende 

uitstappen organiseren, zoals een 

brouwerijbezoek, bierbowling, … De 

cultuur evenementen zijn dus zeker 

en vast een aanrader.  

Hobby’s: online shopping  

Levensmotto: carpe diem  
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Cedric Van Goethem 
Aangezien hij ons vorig jaar een 

aantal van de beste cantussen 

heeft bezorgd zal Cedric ook dit 

jaar weer de functie van cantor 

op zich nemen. Samen met 

Jeroen zal hij de cantussen in 

goede banen leiden. Ook heeft 

hij een grote liefde voor de 

buitencampus, waar hij ook 

deel uitmaakt van het Odin 

Praesidium. 

Hobby’s: tammen, chillen en met de moto rijden  

Levensmotto: regelet  

Jolien Dams 
Jolien Dams zal dit jaar de 

functie mercator/media op 

zich nemen. Ze heeft vorig 

jaar zo’n fantastisch jaar 

gehad dat ze ervoor koos om 

in het praesidium te gaan. 

Naast haar liefde voor Kinesia 

heeft ze ook een grote liefde 

voor rougekes, want met een 

rouge in de hand doorkruist zij 

heel het land.  

Hobby’s: zo nu en dan eens sportief wezen, absoluut 

niet surfen en mijn vrienden veel te straffe drankjes 

maken 

Levensmotto: hoe vettiger, hoe prettiger 
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Lotte De Keyser 
Deze boerenmeid heeft 

ervoor gezorgd dat jij al van 

tevoren wat meer weet over 

Kinesia in dit geweldige 

boekje, inclusief praesidium. 

Vorig jaar heeft ze er een 

prachtig schachtenjaar van 

gemaakt en gaat dit jaar 

haar creativiteit de vrije loop 

als scriptor van Kinesia. Met 

Lotte amuseer je je altijd te 

pletter en is ze dus een geweldige aanwinst van ons 

praesidium. 

Hobby’s: Chiro, tennis en zwemmen  

Levensmotto: een dag niet gedronken is een dag niet 

geleefd 

Maxime Van Den Bussche  
Tot slot stel ik u voor aan Maxime. 

Maxime heeft zich vorig jaar keer 

op keer van zijn beste kant laten 

zien, was het niet op een feestje 

dan was het wel op een van onze 

sportactiviteiten. Hij zal dit jaar een 

functie op zich nemen die voor 

velen nieuw zal zijn, namelijk opifex. 

Hobby’s: fitness, voetbal, zuipen en 

gitaar spelen  

Levensmotto: get it done  
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Ere-functies  
Zoals elk jaar zijn er ook dit jaar een aantal ere-functies. 

Dit jaar zullen er maar liefst 4 ere-functies zijn. Stuk voor 

stuk hebben ze zich jaren voor Kinesia ingezet om er 

keer op keer een fantastisch jaar van te maken.  

Charlo Van Caethoven  

Met zijn vele jaren ervaring in 

verschillende functies zal hij ons dit 

jaar ondersteunen als consul. Ik stel 

u voor aan Charlo. Een paar jaar 

geleden wist hij zelfs de titel 

praeses te bemachtigen. Je zal 

hem dit jaar nog regelmatig zien 

verschijnen in de klimax waar hij zijn 

beste dansmoves zal bovenhalen.  

 

 

Mathias Kuylen  

Na 2 jaar bangelijke feestjes 

en 2 jaar goede zorgen als 

zedenmeester zal ook hij dit 

jaar voor ondersteuning 

zorgen als consul. Met zijn 

vele jaren ervaring is Mathias 

de uitgekozen persoon om 

ons dit jaar advies te geven 

over de feestjes en de 

schachten. 
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Christophe Cardoen  

Vorig jaar konden velen Christophe 

nog bewonderen als praeses, maar 

dit jaar werd het echter tijd om 

afstand te nemen van de troon van 

Kinesia. Bij velen staat Christophe 

ook wel bekend als Igor. Want 

eenmaal de drank begint te vloeien 

zal Christophe verdwijnen en Igor 

verschijnen.  

Thomas Coppens  

De rechterhand van 

Christophe kan zeker en vast 

niet ontbreken, daarom stel ik 

u voor aan Thomas aka Dimitri. 

Met reeds 4 jaar ervaring en 

verschillende functies heeft hij 

dit jaar zeker en vast een ere-

functie verdiend. Dit duo zal 

zeker en vast niet 

onopgemerkt voorbijgaan op een feestje.   
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Het leven zoals het is: de schacht 
Beste student, het middelbaar ligt eindelijk achter jullie 

(hoera) en is het dus tijd voor een nieuw hoofdstuk in 

jullie leven. Dus van harte welkom op de UA. Een plek 

waar er hard gewerkt, gestudeerd, maar ook gefeest 

wordt. Een plek waar verschillende culturen en mensen 

met elk hun verhaal elkaar ontmoeten. Een plek waar 

je een hele hoop vrienden (al dan niet voor het leven) 

leert kennen. Hoe vind je je weg het best op de UA? 

Wel, met Kinesia natuurlijk! 

 

Kinesia Antwerpen is de studentenclub voor de 

faculteit Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie. 

Dit houdt in dat wij jou helpen met al je problemen en 

je ook wegwijs zullen maken in het heerlijke leven van 

de student. Bij Kinesia is er ook plaats om de mensen 

die je net hebt ontmoet in de aula bv. beter te leren 

kennen.  

 

Het imago van de studentendoop heeft het afgelopen 

jaar een zware klap gekregen. Doordat sommigen het 

doel en concept van een studentendoop niet 

begrepen. Dit heeft wel wat scholieren, alsook ouders, 

het idee gegeven dat je enkel moet afzien en 

onmenselijke dingen moet doen. Dus zeg ik: laten we 

dit jaar het tegendeel bewijzen! Een studentendoop 

draait om zoveel meer dan enkel een beetje afzien. 

Net bij een doop smeed je vriendschappen voor het 

leven, maak je plezier en krijg je respect. 
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Van student tot comilitoon in 1,2,3 

De eerste stap op de weg naar comilitoon is de 

verkoop. Hier staat de verkoop centraal. Dit is de 

eerste goede kennismaking met je mede compagnons 

en ook met het presidium. De verkoop houdt in dat je 

verkocht wordt aan diegene die het hoogste biedt op 

jou. Eens je dan verkocht bent, mag je deze persoon 

meester of meesteres noemen. Dit zijn 

verantwoordelijke mensen en zijn elders gedoopt bij 

een studentenclub of bij Kinesia zelf. 

De tweede stap op de weg naar comilitoon, is de 

doop. Als die tot een goed eind kan brengen, mag je 

je zelf een volwaardige schacht of por noemen. Hierna 

volgt een leutige periode. Er volgen dan enkele 

activiteiten die we samen met jullie en jullie vrienden 

zullen beleven, allemaal georganiseerd door en voor 

Kinesia. 

De laatste stap op de weg naar comilitoon is de 

ontgroening. Hier kom je voor de laatste keer naar toe 

als schacht of por en sluiten we het jaar samen in 

schoonheid af. Hierna mag je je zelf een volwaardig 

comilitoon noemen. Nu kan je je onderscheiden van 

de andere studeren en ben je een echte kinesiaan! 

 

Zelf heb ik bangelijke herinneringen aan mijn jaar als 

schacht. Ik heb er vrienden voor het leven aan 

overgehouden en ben toen in de geweldige familie 

van Kinesia terecht gekomen. Dus zeker een aanrader 

voor iedereen. 

Tot snel scha(ch)tjes  

Dixit,  

Senne De Schepper 

Schachtenmeester ’19-20 
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Ski-reis  
Net zoals elk jaar zal Kinesia ook dit jaar weer een ski-

reis organiseren. In samenwerking met ski-line zullen we 

er alles aan doen om er een week van te maken om 

nooit te vergeten. Een vakantie vol sneeuw, plezier en 

vrienden. Na een dag skiën of snowboarden kan je 

met volle teugen genieten van de beste après-ski’s die 

je ooit hebt meegemaakt. Daarbovenop worden er 

ook nog allerlei andere activiteiten georganiseerd 

zoals een cantus, een thema-feestje, een bbq,… 

kortom een vakantie waar je je zeker en vast geen 

seconde zal vervelen.  

Waar? Valmeinier  

Wanneer? Lesvrije week 
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Trooper 
Nog nieuwe spullen nodig voor de start van het 

academiejaar? Of gewoon een goed excuus nodig 

om lekker veel online te shoppen? Dan hebben wij 

goed nieuws voor jullie!  

Vanaf nu is KINESIA officieel een troopervereniniging! 

Zonder ook maar één cent extra te betalen kan je 

kinesia sponsoren door online te winkelen op een 

heleboel verschillende websites! 

Hoe doe ik dat dan juist?  

In plaats van rechtstreeks naar een online website te 

gaan, ga je eerste langs: www.trooper.be/kinesia 

Vervolgens klik je daar door naar de pagina waar je op 

wil winkelen:  

-Bol.com 

-Pizza Hut 

-Zalando Lounge 

-Nike 

-Decathlon 

-.. 

Je koopt zoveel als je wil en kinesia krijgt een procent 

op het bedrag dat je betaalt, zonder dat je zelf iets 

extra betaalt!  

Ga je online shoppen, denk dan aan kinesia en ga via 

Trooper! Moedig ook je ouders, broers, zussen, 

grootouders en vrienden uit om te Trooper’en! 

 

http://www.trooper.be/kinesia
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Kalender 
September  

o Maandag 23 september openingsdag @bist 

o Dinsdag 24 september  openings TD @KP 

o Donderdag 26 september studay @spoor oost  

Oktober 

o Woensdag 2 oktober  openings TD @club Lima 

o Woensdag 9 oktober   verkoop 

o Dinsdag 15 oktober  I sherrifed the shot @klimax 

o Donderdag 17 oktober  kroegentocht 

o Maandag 21 oktober  schachtenconvent 

o Dinsdag 29 oktober   doop 

 

Blijf zeker op de hoogte over al onze activiteiten door 

ons te volgen op 

Kinesia Anterwpen  

 

 

@kinesia_antwerpen  

 

 

kinesia-antwerp 
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Sponsors 
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