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Colofon  
 

Praesidium 2019-2020 

Praeses Céderic Smet 

Vice-praeses Lore Janssens  

Vice-praeses Maxime Van Den Bussche 

Quaestor Kaat Francken 

Ab-actis & mercator Senne De Schepper 

Schachtenmeesteres Manon Uvo 

Schachtentemmer  Kristien Huygen 

Schachtentemmer Eline Hermens 

Zedenmeester Jan Seghers 

Feest  AlyssaVan den Brande 

Feest  Maxim Homblé 

Sport Iris Van Hal 

Sport  Robbert Arnauw 

P.R. Jolien Dams 

P.R. Lotte De Keyser 

Cultuur  Bob Jadoul 

Cultuur  Jarno Berckmoes 

Cantor  Jeroen Dams 

Media-Scriptor Axel Van Rossum 
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Voorwoord   
Beste Commilitones, 
 
Beste studenten,  
 
Beste toekomstige kinesisten,  

 
Kinesia is de (beste) club voor de studenten 
revalidatiewetenschappen en kinesitherapie aan de 
Universiteit Antwerpen.  
 
Wij binnen Kinesia vinden het belangrijk de studenten zo goed 
mogelijk te ondersteunen tijdens hun loopbaan aan de 
universiteit en hun eigen ervaring binnen de opleiding zo 
succesvol en aangenaam mogelijk te laten verlopen. Zo 
verzien wij elk jaar onze studenten van alle leermiddelen die 
hen zou kunnen helpen in het behalen van hun gewenste 
resultaten. Denk zo aan een skeletten- en wervelzuilenverkoop, 
stagepakken en workshops die de studenten net de tikkeltje 
extra zullen helpen bij het ontplooien tot de kinesisten van 
morgen.  
 
Student zijn is natuurlijk niet enkel uren achter de boeken zitten 

en hopen dat de leerstof behoorlijk gekend is, maar ook weten 
wanneer men tijdig (en grondig) moet ontspannen. Ook op dit 
vlak helpen wij een handje. 
Kinesia organiseert daarom jaarlijks tal van epische TD’s, 
clubavonden, Klimaxfeestjes, cantussen en culturele 
activiteiten om elke student te voorzien van hun nodige portie 
aan amusement en de meest memorabele herinneringen. 
Maar Kinesia zou Kinesia niet zou zijn als we hiermee al zou 
eindigen met wat we te bieden hebben. Na de zware eerste 
blokperiode is er de jaarlijkse Skireis waarbij honderden 
poederfanaten de tijd van hun leven beleven, zowel op de 
piste als ernaast op de apès ski. 
 
Nog niet overtuigd dat Kinesia wel degelijk de beste club is? 
Raar, want Kinesia is niet stereotiep enkel een club die haar 
studenten ondersteunt en fantastische events organiseert. Nee, 
lid worden is veel meer dan gewoon lid zijn. Je wordt een lid in 
een nieuwe familie welke je voor het leven hebt gekregen.  
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De beslissing om deel uitmaken van deze zotte en ongelofelijk 
sterke vriendengroep is een van de beste beslissingen die ik 
ooit gemaakt heb. En dit zal je niet enkel van mij horen, maar 
ook van menig ander Kinesiaan. 
 
Wil je zelf ook deel uitmaken van onze Kinesiaanse familie? 
Laat je dan zeker dopen en start de mooiste periode met 

herinneringen en een vriendengroep om nooit te vergeten.  
Moest je met vragen of twijfels zitten kan je mij, of een ander 
praesidiumlid van Kinesia, zeker een berichtje sturen en wij 
helpen jou graag verder. 
 
Dixit,  
 
Céderic Smet 
Praeses Kinesia Antwerpen  
 
Ut Vivat, Crescat Floreatque Kinesia! 
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Voorstelling praesidium 
 

Céderic Smet 
Ondanks zijn afkomst van de andere kant van 
het water is Rik een waardig uithangbord voor 
onze club! Volhardend, een feestganger op en 
top, bier verzot en de looks om “u” tegen te 
zeggen. Deze  jonge man is echter niet snel van 
zijn stuk te brengen, heeft hij zijn zinnen ergens 
op gezet? Dan zal hij daar ook 100% voor gaan. 
Daarom zijn we ook zeker dat hij meer dan alles 
zal geven voor de club! 

 
Go to guilty pleasure song: stuck with you 
(Ariana en Justin) 
Favoriete tijdsbesteding: terassje of een drankje doen met de 
vrienden  

 
Lore Janssens 
Wil je, ondanks dat deze gracieuze dame reeds 
begeesterd is door Jeroen Dams, toch proberen 
Die Lore te charmeren: bied haar dan maar 

gewoon een wijntje aan (of meerdere natuurlijk). 
Dit feestbeest zal deze zoete druivendrank niet 
snel afslaan. Lore mag dit jaar al haar eerder 
opgelopen ervaring gebruiken als rechterhand 
van Céderic.  
 
Go to guilty pleasure song: La$$a (Scoren) 
Favoriete tijdsbesteding:  meters kasteelrouge 

bestellen in’t waagstuk 

 
 

 

 
 

 
 

 

Maxime Van Den Bussche 
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Bollé, bollé en nog vele andere uitspraken 
(welke niet allemaal geschikt zijn om in dit 
boekje te vermelden) zal je uit de mond van 
Maxime horen komend jaar. Deze spraakzame 
man met een ander niveau van humor mag 
zich ook dit jaar bewijzen als tweede 
rechterhand van onze praeses. 

  
Go to guilty pleasure song: Smile (Juice WRLD 
with the Weeknd) 
Favoriete tijdsbesteding: bier nuttigen 

 

Kaat Francken 
Deze straffe madam met een goudeerlijk 
karakter is een doorzetter eerste klas. En net 
daarom ook dit jaar weer quaestor van 
Kinesia. Met Kaat haar voeten (en polsen) 
speel je maar beter niet, zo snel laat liefelijk 
uitziende dame zich niet doen. Dus trakteer 
haar maar eerder op een lekker biertje in onze 
even geliefde Klimax.  
 
Go to guilty pleasure song: Gimme! Gimme! 

Gimme! (Gamper & Dadoni)  
Favoriete tijdsbesteding: gezellig iets gaan eten en drinken met 
vrienden 

 
Senne De Schepper 
Deze grote teddybeer en crème van ne vent 
was vorig jaar de schrik van menig schacht. Dit 
jaar mag hij zijn praktische kant laten zien als 
ab-actis en mercator. Als je trouwens een 
schlager- en beerschot-fan bent is deze jongen 
jouw ideale feest-buddy  
 
Go to guilty pleasure song: Angela Merkel 
(Gestapo Knallmuzik)  
Favoriete tijdsbesteding:  everyday permium 
Cara bier nuttigen 
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Manon Uvo 

Deze getalenteerde jonge dame heeft vorig 
jaar haar master-diploma in de 
neurokinesitherapie gehaald en kent dus al de 
kneepjes van het vak. Zo zal ze dit jaar zeer 
goed op de neuraal systemen van de 
schachten weten in te spelen. Wanneer je een 

je op een TD een dame meest stoere 
dansmoves ziet, mag je wel zeker zijn dat je 
ons Uvo net bent gepasseerd!  
 

Go to guilty pleasure song: Tusa (Karol G) 
Favoriete tijdsbesteding: dikke dance-off in de club neerzetten 

 

Kristien Huygen 
Kris is een meid van de Nederlandse 
struisvogelfamilie. Deze dokteres in wording zal 
wel weten wat ze moet doen om jou te 
reanimeren als je zou vallen voor haar voeten. 
Bezwijk echter niet te snel voor haar charmes, 
ze heeft niet voor niets de functie 
schachtentemmer gekregen.  
 

Go to guilty pleasure song: Unwritten (Natasha 
Bedingfield) 
Favoriete tijdsbesteding: met al men vriendjes 
en vriendinnetjes chillen  

 

Eline Hermens 
Is het een vliegtuig? Is het een vogel? Nee, het 
is Heline! Deze neo op leeftijd heeft in 
Nederland al de nodige ervaring opgedaan in 
het studentenleven en is helemaal klaar om dit 
door de schachten van dit jaar te laten 
ervaren! 
 
Go to guilty pleasure song: show yourself 
(Frozen) 
Favoriete tijdsbesteding: tijd spenderen met 
vrienden of famillie  



 9 

Jan Seghers 
Ook wel gekend als Jeanke of 
DJJANSEGHERSIS(nogsteeds)SINGLE is een 
meester in het regelen van piraterij, bakken van 
de heerlijkste koekjes (kom dus zeker langs bij 
een sportwedstrijd, met een beetje geluk heeft 
hij wat creaties mee) en het studeren van de 

lastige ingenieursstof. Daarbuiten heeft hij met 
zijn zachte karakter de ideale taak als 
zedenmeester gekregen.  
 
Go to guilty pleasure song: ABBA all the way 
Favoriete tijdsbesteding: koken  

 

Alyssa Van den Brande 
Deze blonde twerk-prinses gelijkende op Great 
zal als neo de uitdagende taak in ons 
feestteam op haar nemen. Buiten het 
organiseren van de feesten staat ze zelf ook al 
eens graag op de dansvloer met een drankje, 
of meerdere. Moest je iets te hard voor haar 
voeten zijn gevallen zal deze verpleegster in 
spé wel weten hoe je wonden te verzorgen ;)  

 
Go to guilty pleasure song: party in the USA 
(Miley Cyrus) 
Favoriete tijdsbesteding:  vrienden zien en 
zingen  

 

Maxim Homblé 
Een blonde weelderige haardos met een rood-
wit-rood lint waarop de functie ‘feest’ staat kan 
niemand anders zijn dan ons Homblé. Ook hij 
krijgt de eer om dit jaar al onze feesten in 
goede banen te leiden en zijn volharding als 
schacht tot zijn recht te laten komen.  
 
Go to guilty pleasure song: lay all your love on 
me (ABBA) 
Favoriete tijdsbesteding: sporten 
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Iris Van Hal 
Deze laatste, maar zeker niet de minste, 
Nederlandse aanwinst zal ook dit jaar weer de 
functie van sport op haar nemen. Met haar 
looks, praatgrage karakter en ooh zo veel 
nood aan leuke kroel-momentjes zal ze zeker in 
staat zijn om ook dit jaar de sporters tot het 

uiterste te laten gaan!  
Deze spontane dame kan je tevens altijd wel 
vinden in de klimax (al dan niet aan die 
befaamde paal) met een biertje in de hand 

 
Go to guilty pleasure song: deep down low (Valentino Khan)   
Favoriete tijdsbesteding: rennen en tannen langs de kaaien en 
drankjes doen met Kinesianen 

 

Robbert Arnauw 
Robbert zal dit jaar de rechterhand worden van 
Iris. Deze sportieve jonge kerel heeft zich al 
enkele jaren bewezen als speler voor Kinesia en 
vorig jaar als voorbeeldig commilitoon. We zijn 
ervan overtuigd dat hij de sport van Kinesia mee 
naar de top gaat helpen!  

 
Go to guilty pleasure song: Unfaithfull (Dennis 
Lloyd)  
Favoriete tijdsbesteding: pintjes drinken met de 
boys 

 

Jolien Dams 
Money, money, money daar zal ons Jolien dit 
jaar voor zorgen. Met haar looks, charmes en 
doorzettingsvermogen zal ze daar zeker in 
slagen! Maar wees trouwens niet te snel 
afgeleid door haar looks, want met wat wijn, is 
ze al snel een (klein) zwijn.  
 
Go to guilty pleasure song: De vloer is lava (DJ 
Maurice) 
Favoriete tijdsbesteding: is goe gaan eten  
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Lotte De Keyser 
Helemaal uit het verre Merksplas van tussen de 
koeien komt Lotte. Samen met Jolien gaat zij 
mee het geld in het laatje halen. Als je Lotte 
tegenkomt op een feestje kan je haar trouwens 
altijd bekoren met een Rougeke ;)  
 

Go to guilty pleasure song: year 3000 (Jonas 
brothers) 
Favoriete tijdsbesteding: alcoholische drankjes 
nuttigen in de klimax 

 
 

Bob Jadoul 
Een topper van formaat en al enkele jaren een 
vaste aanwinst in onze club. Bob weet wel hoe 
hij het heerlijk gouden gerstenat vlot naar 
binnen kan laten glijden, en al zeker wanneer 
er luidkeels bij gezongen kan worden.  
Dit jaar neemt hij echter al het vermaak op 
zich en zal hij jullie laten deelnemen aan de 
meest leuke activiteiten van Kinesia.  
 

Go to guilty pleasure song: Brood voor 
Morgenvroeg (Bart Peeters) 
Favoriete tijdsbesteding: voetbal zien 

 

Jarno Berckmoes 
Het hebben van blauwe ogen en donkerbruine 
haren, is een van de zeven 
schoonheidswonderen die deze knapperd in zijn 
bezit heeft. Daarnaast mag hij zijn goedlachse 
persoonlijkheid gaan omzetten in praktijk. Hij zal 
voor memorabele activiteiten zorgen op de 
planning waarmee je altijd met een glimlach 
aan zal terugdenken.  
 
Go to guilty pleasure song: all for you (Wilkinson, 
Karen Hading) 
Favoriete tijdsbesteding: pilske pakken met de 
maten 
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Jeroen Dams 

Vorig jaar stond hij als preases op de cantussen 
met een theetje aan de voortafel omdat zijn 
stem het begaf. Dit jaar gaat Dams zijn keel 
mogen smeren om alle cantussen in goede 
banen te leiden als cantor. 
Nog steeds staat hij binnen de groep bekend 

als “de cara-koning” en dat is zeker niet voor 
niets, al zul je hem tegenwoordig eerder met 
een Duveltje in de hand zien 
 

Go to guilty pleasure song: I’m blue (Eiffel 65) 
Favoriete tijdsbesteding:  alles waar ik een duveltje bij vast heb 

 

Axel Van Rossum 
Deze sportieve jongedame is naast een 
voorbeeldige studente ook uitermate handig 
met een camera in haar handen. Daarbij is ze 
ook nog een creatieve schrijver, waardoor de 
functie media & scriptor op haar lijf geschreven 
is. Axel kan je altijd wakker maken voor een 
Duveltje en een dansje aan de paal in de 
Klimax, ze zal je niet ontgaan op de dansvloer! 

Dixit Iris –  
 
Go to guilty pleasure song: Mr. Brightside (The 
Killers)  
Favoriete tijdsbesteding: sporten en tijd spenderen met de 
vrienden  
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Activiteiten 

 
Kinesia organiseert doorheen het jaar tal van activiteiten zoals 
cantussen, TD’s, klimaxfeesten en ontspannende activiteiten als 
een bierbowling en ledenweekend. Dit jaar zullen we er zo veel 
mogelijk aan doen om deze activiteiten door te laten gaan, 

met opvolging van de veiligheidsmaatregelen die op die 
moment nageleefd moeten worden natuurlijk. We stellen 
veiligheid van de student en anderen natuurlijk voorop zodat 
we snel weer onvergetelijke evenementen voor jullie kunnen 
organiseren zonder opleggingen van beperkingen. Moest het 
niet mogelijk zijn om onze vaste kleppers van formaat door te 
laten gaan, hebben wij zeer waardige alternatieven voorzien 
zodat de verveling zeker niet toe zal slaan. Allicht hebben wij er 
enorm veel zin in om er een onvergetelijk jaar van te maken.  
 
De ski-reis van Kinesia is een zeer gewaardeerd punt in de 
agenda van menig student. Deze week staat bekend voor een 
tijd gevuld met skiën, après-skiën, feesten, nieuwe studenten 
leren kennen en een zorgeloze tijd beleven om je 
examenresultaten te vieren, of te verdrinken. Meer informatie 
over deze fenomenale week zal later doorheen het jaar 
bekend gemaakt worden. Hou dus zeker goed onze sociale 

media in het oog want de plaatsen zijn beperkt en vliegen 
zoals gewoonlijk pijlsnel de deur uit! 

 

Van schacht naar commilitoon 
Verkoop & doop: de weg naar volwaardig Kinesiaan! 
De studenten die zich bij Kinesia laten dopen hebben hier 
doorgaans fantastische herinneringen aan en een hele hechte 
vriendengroep aan over gehouden. Zeker nu met de 
onzekerheid die corona ons biedt op vlak van nieuwe mensen 
leren kennen willen bij benadrukken dat het via deze weg en 
extra duwtje in de rug is om de medestudenten te leren 
kennen.  
De verkoop en doop zijn een traditie die wij graag in ere 
houden net omdat het een ervaring is die je altijd zal bijblijven!  
Niet twijfelen en je gewoon aansluiten bij De Beste Club Van 
Het Stad is de boodschap. 

Agenda 
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> 28 september: schachtenverkoop 

> 6 oktober: Klimaxfeestje  
> 8 oktober: Kroegentocht 

> 15 oktober: schachtenconvent (enkel voor leden) 

> 21 oktober: doop   
 

> houd zeker onze site en de facebookpagina voor de 

aankomende evenementen! 
 

Merchandise  
 
Sinds vorig jaar is ons aanbod aan merchandise leuk 
uitgebreid!  
Zo hebben we nu ook drinkflessen, handdoeken, tote bags en 
de nog steeds even comfortabele truien van University 
Antwerp met het Kinesia logo op. Al deze artikelen zijn te 
vinden op de site en worden via de meegedeelde 
afhaalmomenten aan jou bezorgd. 

 

Trooper  
 
Kinesia is te vinden op Trooper! 

Online bestellen, we doen het allemaal. Maar wist je ook dat je 
hiermee onze vereniging kan steunen?  
Hoe dit in zijn werk gaat is heel simpel: voordat je iets gaat 
bestellen ga je naar de officiële site van Trooper waar je in de 
zoekbalk naar “Kinesia” zoekt. Nu kom je op de onze Trooper-
pagina waar alle sites staan die met Trooper ondersteund 
worden. Het enige wat je nu nog hoeft te doen is de site waar 
je wilde shoppen aanklikken en je bestelling te plaatsen.  
Simpel toch?  
 
Een extraatje voor de Google Chrome-gebruikers: voor deze 
software heeft Trooper een ‘Trooperbot’ welke aangeeft 
wanneer je op een site komt welke door Trooper erkent is.  

  



 15 

 

Sponsors 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 


	Colofon
	Voorwoord
	Voorstelling praesidium
	Van schacht naar commilitoon
	Agenda
	Merchandise
	Trooper
	Sponsors

