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RedactIewooRdje
Beste Geogabbers,

Welkom (terug)! Wij zijn het redactieteam en we gaan jullie dit jaar 
verwennen met onze vloeiende pennen. Wij zullen jullie dit jaar vijf 
keer up-to-date houden over het doen en laten van Merkator, gecom-
bineerd met dagenlang spel en vertier, sappige roddels en occasioneel 
iets pikant. Maar wie zijn die drie wijzen achter dit hemels blad?

Naam: Tijs Maes
Bijnaam: de Maes, de Grobbendoenk
Woonplaats: Grobbendonk
Leeftijd: 18, bijna 19
Broers en zussen: Drie stiefzussen
Mijn beste vriend(in): Sam, Lana, Thomassen, Chiara’s, Gillian en ei-
genlijk de rest van Merkator ook
Dit eet ik graag: Alles van Loempialand
Mijn favoriete kleur: Blauw uiteraard
Favoriete schoolvak: Geografische voorstellingen
Naar een onbewoond eiland neem ik mee: Mijn codex
Mijn favoriete land: Equatoriaal Guinea for life
 
Naam: Sam Van Emelen
Bijnaam: Samje
Woonplaats: Lier
Leeftijd: 227 maanden
Broers en zussen: Eén zus en een kat
Mijn beste vriend(in): The Queen of England
Dit eet ik graag: Alles waarbij je een gratis speeltje krijgt
Mijn favoriete kleur: Donker wit
Favoriete schoolvak: Fysica
Naar een onbewoond eiland neem ik mee: Een vlieger
Mijn favoriete land: Djibouti
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Naam: Matthias Mesotten
Bijnaam: De Matti
Woonplaats: Zuid Kesseloco
Leeftijd: 19,8
Broers en zussen: Van elke soort één
Mijn beste vriend(in): Fenrir, mijn kat
Dit eet ik graag: Alles
Mijn favoriete kleur: Groen
Favoriete schoolvak: Fysica
Naar een onbewoond eiland neem ik mee: Wilson
Mijn favoriete land: Zweden

PRaeses & VIce
Er bestaat een oude traditie om voor het eerste Merkatorke van het 
academiejaar een interview met het praesesduo te voorzien. En wie 
zijn wij om daar verandering in te brengen? We hadden het hen ruim 
op voorhand gevraagd, kwestie van te anticiperen op uitstelgedrag en 
kregen melding van oranje deadlines in agenda’s en de belofte dat het 
inorde zou komen. Ze hebben niet teleurgesteld en waren netjes op 
tijd. Ziehier, uw Praeses en Vice-praeses van dit jaar: 

R = Roxanne
P-J = Pieter-Jan

-Eerst en vooral, waarom in het oranje? Wat voor een kleur is dat nu 
weer?
R: Ik vrees dat dat mijn fout is. Alle belangrijke dingen zijn aangeduid 
in oranje. Lelijk valt goed op zeker? 
P-J: Dan heb je toch enkel Roxanne haar agenda bekeken, ik gebruik 
enkel blauw.

-Vooruit dan maar. Hoe was jullie vakantie jongens? 
P-J: Met dank aan de herexamens redelijk rustig. Daardoor was ik bijna 
de volledige maand augustus aan mijn bureau gekluisterd. Verder was 
er het Chirokamp in juli. Toch heb ik tussendoor nog een beetje kun-
nen reizen: weekend Luxemburg eind juli, rondtrekken in Schotland in 
september en tot slot heb ik vorige week nog enkele dagen Duitsland 
bezocht. 
R: Zoals vakanties horen te zijn: wat werken, wat chillen, wat op kamp 
gaan ( met de scouts, duh) en wat reizen. Ik ben definitief gevallen 
voor de mountain-side van deze wereld.  Het uitzicht dat mijn familie 
heeft aan het Gardameer, zo jaloers! En Roemenië bezoeken met een 
elf-koppig-deel van 2e bach was ook de max.  
P-J: Ik heb nog altijd spijt dat ik daar niet bij kon zijn. Misschien moeten 
we in Stura eens voorstellen om de vakantie wat langer te maken? Of 
nog beter: herexamens afschaffen?

Pieter-Jan Vroom & Roxanne Vanhaeren
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-Intussen is het uit met de vakantie-pret en begint de geografie-pret. 
Het beloofd een wat drukker jaar te worden als praesesduo maar wat 
houdt dat nu precies in? 
P-J: Hmm, lastige vraag. Als ik hier verklap wat de praeses-functie juist 
allemaal inhoudt, zou er volgend jaar wel eens geen kandidaat voor 
deze functie kunnen zijn. (lacht) 
Er zijn veel facetten aan een studentenkring waar de gemiddelde stu-
dent niet vaak mee in aanraking komt. Deze worden door mij zo goed 
mogelijk in de gaten gehouden. Officieel komt het er op neer dat ik 
Merkator naar de buitenwereld toe vertegenwoordig. Wat praktischer 
kunnen dit bijvoorbeeld vergaderingen zijn van Scientica, LOKO, alum-
ni, faculteit, departementsraad/bestuur (hoewel het zitje van de stu-
denten daarin dit jaar voor Geos is),…
Verder houd ik me vooral met organisatorische taken bezig: agenda’s, 
tijdschema’s, de verschillende afdelingen van de kring helpen waar ik 
kan,… ‘de kring draaiende houden’ bij wijze van spreken. 
R: Ik ben dus de vis van dienst dit jaar. Dat wil zeggen dat ik ‘intern 
aanspreekpunt’ ben van Merkator. Ik heb aan verschillende mensen 
gevraagd wat dat concreet wil zeggen maar niemand kon mij daar een 
deftig antwoord op geven. Het schijnt nogal vaag te zijn allemaal. Hoe-
danook  ga ik met Pieter-Jan het Merkator-jaar in goede banen probe-
ren te leiden. Het kernpraesidium ondersteunen leuke activiteiten te 
organiseren voor iedereen, de geografie-en toerismestudenten verte-
genwoordigen binnen de universiteit, ... Gezien die ‘intern’ richt ik mij 
toch vooral op Merkator zelf en wil dat zeggen dat je met je problemen 
zeker bij mij terecht kan, eerder dan bij Pieter-Jan.  
P-J (onderbreekt): Je schildert me hier precies af als een of andere ge-
voelloze psychopaat. 
R: Is dat dan niet het geval? Mopje, ik dacht, ‘ik ontlast de Pje effe en 
neem die taak op mij’ maar geen probleem. Iedereen goed gelezen? 
Met al je problemen, studie-gerelateerd, familiaal of relationeel van 
aard, slechts één adres: Pieter-Jan Vroom. Uw praeses staat u in alles 
bij! Ik kan ook wel een adres en telefoonnummer geven? (grijnst)
P-J: Ok, het is al goed hoor… Noteer maar dat Roxanne over alle inter-
ne zaken gaat.

-Wat was jullie meest memorabele merkatormoment?
P-J: Een clichévraag verdient ook een clichéantwoord: alle momenten 
bij Merkator zijn even onvergetelijk. 
R: euh, dat is een moeilijke vraag. Pakt dat het steeds beter wordt, dus 
dat meest memorabele, dat moet nog komen. 

-Waar kijk je naar uit? 
R: Naast de massa’s Merkator-activiteiten heel stiekem: de Egea-uit-
wisselingen, congressen, weekends en wat nog allemaal. Maar echt 
enorm!
P-J: De start van het nieuwe academiejaar. Eigenlijk vreemd he? In 
het middelbaar ging ik niet echt graag naar school, zeker niet na een 
vakantie.  Maar nu kijk ik oprecht uit naar de start van de lessen. Het 
wordt een nieuw jaar met nieuwe gezichten, nieuwe (interessante) 
vakken, maar vooral een pracht van een praesidiumploeg. 
En misschien kijk ik ook wel uit naar het eindelijk behalen van dat ba-
chelor-diploma, ook al ben je er in feite nog niet veel mee.
R: Iedereen die hier steeds zegt dat je met dat diploma niets bent, ik 
heb er verdorie hard genoeg voor gewerkt, ik ga verdomd trots zijn als 
ik dat heb.

-Als aanspreekpunt, wat zijn jullie bijnamen? 
R: Ik ga mensen hier niet op ideeën brengen,  je hebt sowieso al de 
keuze tussen (fonetisch) ‘Roxan’ of ‘Roxanne’ , dat moet volstaan, nee?
P-J: Om mensen wel op ideeën te brengen: als ik juist ben houdt Roxan-
ne er wel van om af en toe eens Rox of iets dergelijks genoemd te wor-
den.  Zelf heb ik al ongeveer alles gehoord: P-J, Pje,… Je kiest maar.

-Klassieker: vergelijk jezelf met een dier
R: Wat is dees nu weer voor een vraag. Mijn totem bij de scouts (ja 
mannen, de beste jeugdbeweging die er is) is Coëndou. Ook wel ‘ste-
kelvarken’ voor de gewone stervelingen onder ons. Kort gezegd is dit 
dier rustig, betrouwbaar en vredelievend maar verdedigd het zich fel 
en hardnekkig als het er op aan komt. Pas dus maar op dat je je niet 
prikt.
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schachtenmeesteRs     
Liefste eerste jaartjes,

Eerst en vooral willen we jullie een fantastisch eerste jaar wensen, 
met goede punten, leuke feestjes en vele toffe mensen!
De overgang van het middelbaar naar het unief is wel groot, 
maar liefste schachten, geen nood!
Want de schachtenmeesters zijn hier, 
en we gaan jullie helpen met alle plezier!
Dus als ge de eerste weken uwe draai nog niet vindt, 
bieden wij u een luisterend oor en een frisse pint.
Maar ook voor de rest van het jaar,
staan wij voor jullie klaar!
We gaan er samen een fantastisch jaar van maken,
met toffe activiteiten, zotte feestjes en andere leuke zaken!
Dat jullie een hechte groep worden met vrienden voor het leven, 
is het gene waar wij naar streven!
Wij hebben er alvast keiveel zin in en zijn heel erg gedreven, 
zodat jullie een keitof eerste jaar beleven!

Thomas en Chiara,
Schachtenmeesters

P-J: Ik wil hier even duidelijk maken dat onze vis zo toch haar beperkin-
gen en dwalingen heeft. Fan zijn van de scouts is er daar zeker een van. 
Het is duidelijk dat de chiro veel toffer is (en ons ledenaantal bewijst 
dat ook).
R: Dat was dus echt totaal niet de vraag… 

-Heb je tips voor de eerste jaars? 
P-J: Misschien spreek ik voor eigen winkel, maar ik geloof dat studen-
ten die actief lid zijn van hun kring een grotere kans op slagen hebben 
dan hun medestudenten die er geen deel van uitmaken. Je kan voor 
elk facet van je studie/studententijd wel bij iemand van ons terecht. 
Deel dat maar aan je ouders mee moesten ze moeilijk doen over de 
onthaalactiviteiten de eerste dagen of de doop in oktober. 
R: Blijf niet zitten met problemen en vragen, Merkator is er niet enkel 
om plezier te maken maar ook om je te helpen wanneer nodig. 
P-J: En als je ons daar niet voor vertrouwt, kan je ook altijd bij het mo-
nitoraat aankloppen. Zeer vriendelijke mensen en in tegenstelling tot 
ons worden zij wel voor hun hulp betaald.

Ok, bedankt voor dit verhelderende gesprek en het vrijmaken van 
jullie tijd. Veel succes!

S
O

R
R

Y
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team feest    
U heeft er waarschijnlijk erg lang naar uitgekeken, nachten voor gela-
ten en emmers vol tranen gevuld. 
But the wait is over: na 3 maanden uzelf ontzaglijk hard vervelen om-
dat er geen hol te doen was; waarin u besloot om naar één of ander 
concert te gaan in Hasselt, of Boechout; uzelf onnodig uit te putten 
door één of andere debiele berg op te wandelen om deze daarna weer 
gewoon terug af te wandelen of plots uit pure heimwee uw school-
boeken (nog) eens boven haalde om toch nog eens een gezellig pra-
tje te maken met je favoriete prof, stellen wij, de nationale feestploeg 
van Merkator onze ongeplande festiviteiten aan u voor:
Donderdag 29 september in de ODIL beginnen we met een knal: 
Het openingsfeestje!
Haal die speedo en judojas al maar uit de kast, want het thema is de 
Olympische Spelen.
Kom verkleed als Nafi Thiam of je andere favoriete atleet of kom als je 
favoriete sport.
Drink-stap-springen, 400 liter estafette en Freestyle fietsen zijn slechts 
enkele van de disciplines waarin u vloeibaar goud kunt behalen.
Maandag 3 oktober neemt kersverse kapitein Koen het roer over van 
kapitein Joost op de openingscantus. De kapitein zal de nieuwe be-
manning grondig keuren terwijl er duchtig gezocht gaat worden naar 
de schat van de zilvervloot, alle hens aan dek en onthoud: allen die 
willen te kaap’ren varen…
12 oktober: OrienTDation
4 windrichtingen
4 hapjes
1 zaal
Veel plezier
Zeker komen
Albatros
Groetjes,
Partysquad

ondeRwIjs
Gegroet beste Merkatoriaan!
Hetgeen wat eerste bach tot tweede master verbindt is en blijft uit-
eindelijk onze fantastische studierichting geografie! Hoe geweldig 
die ook mag zijn, soms duiken er toch wat problemen op, maar geen 
zorgen, ook dit jaar staat het onderwijsteam voor klaar om daarbij te 
helpen. Heb je vragen/klachten of wat dan ook, bij ons kan je terecht!

WIE ZIJN WE? 

WAT DOEN WE?
Wij vertegenwoordigen de richting geografie in een paar niveaus:
POC (permanente onderwijs commissie): hierbij zitten we samen met 
proffen van geografie om specifieke en concrete zaken van de richting 
geografie te bespreken. Het hele hierboven vermelde team werkt hier-
in mee. 
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OOR (overkoepelende onderwijsraad): op deze bijeenkomsten zijn de 
proffen niet aanwezig, maar komen we met alle studentenvertegen-
woordigers van Scientica (dus de wetenschapskringen) samen. 
FPOC (facultaire permanente onderwijsraad): dit is eigenlijk een beetje 
OOR met proffen bij en hier is enkel de onderwijsverantwoordelijke 
(Fien) bij betrokken.
StuRA (studentenraad): hier worden zaken besproken die op grotere 
schaal betrekking hebben (bijvoorbeeld de planning van de herexa-
mens) en daarom zijn de onderwijsverantwoordelijken van elke rich-
ting aan de KULeuven hier aanwezig. Ook de praeses is hier aanwezig, 
samen met Roxanne en Fien. 
Om de mening van Merkator te kunnen vertegenwoordigen is het be-
langrijk dat we die kennen natuurlijk. Aarzel daarom niet om met ons 
te komen babbelen.

WAAR KAN JE ONS VINDEN?
Van je eigen jaar kan je altijd iemand aanspreken, maar we zullen ook 
een keer per semester een ‘Plan Achterban’ organiseren waarbij we uit-
leg geven over de genomen beslissingen en waarbij we jullie mening 
nodig hebben over onderwerpen die nog besproken moeten worden!
Tot snel!

Lieve groetjes, 
Het onderwijsteam

Egea for the win 
In een ver verleden was de mooiste tijd van het jaar mei, want dan vie-
len de schoolreizen altijd. Gelukkig heb jij de beste studierichting die 
er is uitgekozen, een die niet alleen schoolreisjes dóét maar ook een 
die schoolreisjes doet doorheen heel het jaar. Maar, dat kan natuurlijk 
niet volstaan, met een boekje dribbelend achter de prof proberen te 
hollen, daar nemen wij geografen geen genoegen mee. Daarom bie-
den wij, = Egea, de oplossing! <insert trompetten en gejuich> 
Egea staat voor European Geographers Association en is een soort 
praesidium op Europees niveau. De bedoeling is geografie studenten 
van over heel Europa samen te brengen. So far so good, hoe gaat dat 
in z’n werk?
Egea Leuven is een entiteit binnen de moederorganisatie. He? No wor-
ries, als je lid bent van Merkator ben je automatisch ook lid van Egea 
Leuven. Supersimpel dus. 
Stap 2 is lid worden van de fb-groep: EGEA Leuven. Hier worden al de 
activiteiten aangemeld, zo mis je niets. Je kan ook altijd een kijkje ne-
men op het Egea-prikbord in de Geogang. 

Wat voor activiteiten zijn er zoal? 
Allereerst zijn er de uitwisselingen. Onze verantwoordelijke belt naar 
de verantwoordelijke van een andere entiteit en zegt ‘hey, wij willen 
met jullie wel wat studenten uitwisselen’.  Aangezien Leuven supercool 
is, zal die andere entiteit daar geen probleem mee hebben. Er wordt 
een datum afgesproken en een deelnemersaantal en dan  starten de 
inschrijvingen. Elk lid van Egea Leuven kan zich dan inschrijven voor 
deze uitwisseling. Concreet wil dit zeggen dat er een 5-tal studenten 
naar die andere entiteit gaan en daar opgevangen worden door plaat-
selijke studenten die je dan ook hun omgeving laten zien. Later doe jij 
hetzelfde voor hen. Je legt een luchtmatras op je kot, zorgt voor wat 
extra eten en een leuk programma (ga eens naar zee, De Ardennen, 
Brussel, Antwerpen, …) en dan kan de pret beginnen. Vorig jaar heb-
ben we zo Bern, Helsinki, Turku, Warschau en Kiel kunnen bezoeken. 

EgEa            
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De tweede grote groep activiteiten zijn de congressen. Zo zijn er 5 
op een jaar. Het eerste is in september, het annual congres, en is het 
grootste in zijn soort. Hier worden alle nieuwe beslissingen voor het 
nieuwe jaar genomen. Jij denkt ‘Soaai’, think again! Over het alge-
meen zijn congressen een week van workshops, feestjes, excursies  en 
veel roddels. Geen zorgen, what happens in Egea, stays in Egea. De 4 
overige congressen zijn regionale congressen. Onze regio is ‘western 
region’ maar je mag natuurlijk ook naar het congres van een andere 
regio gaan. 
Tenslotte kan elke entiteit ook nog een extra activiteit plannen: op 
berenjacht gaan, trektochten uitstippelen, culturele weken op poten 
zetten of een random weekend organiseren omdat het kan. 
Zo, dat was een hele boterham maar aarzel zeker niet om eens een 
kijkje te nemen op facebook, eventueel vragen te stellen aan Roxan-
ne, newbie coordinator van het voorbije jaar en schrijf je zeker eens 
in! 
Tot snel
Xoxo van de board van Egea Leuven

Foto’tje van Bern:

Van Warschau:
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cultuuR         
Beste Merkatoriaan, Schacht of geïnteresseerde geoloog,

Na een spetterende vakantie staat het cultuur-team van Geo-Spot zeer 
fris en monter voor u klaar! Onze vakantie was gevuld met exotische 
bestemmingen zoals Italië, Roemenië, Duitsland, Frankrijk, Togo, Por-
tugal… Hopelijk was die van jullie ook zeer ontspannend, avonturis-
tisch en misschien zelfs wel een beetje cultureel.
Als nieuwe schacht of vergeetachtige master ben je misschien al lang 
vergeten wie dit cultuurteam eigenlijk is. Daarom, een kort overzichtje:
Als eerste, de Cultuurpraeses, Rhune, die met een gezonde dosis cre-
ativiteit zal zorgen voor sfeervolle, uitdagende of misschien gewoon 
wonderbaarlijke cultuuractiviteiten.
Ze wordt hierin bijgestaan door Sam, die met zijn scherpe pen niet 
alleen als redacteur een Merkatorke ineen kan flansen, maar ook voor 
breinbrekende quizvragen kan bedenken.
Anse heeft eerder twee linkerhanden maar compenseert dit met ma-
teloos enthousiasme en wilde ideeën.
Ellen, die hopelijk even goed spetterende cultuuractiviteiten kan be-
denken als applecrumble maken.
Joni, die al evenveel zin heeft in de applecrumble van Ellen als in een 
supercool cultuurjaar.
En Pieter is regelmatig nogal cynisch uit de hoek komt, want iemand 
moet dat toch doen he.
 
Nu jullie weten wie het brein achter Cultuur dit jaar is, alvast een snelle 
blik op wat we het komende jaar voor jullie in peto hebben.
Omdat cultuur bij Merkator in de eerste plaats altijd heel leuk en gezel-
lig is, hopen wij jullie massaal te kunnen verwachten op onze allereer-
ste cultuuractiviteit van het academiejaar: Spelletjesavond op dinsdag 
4 oktober.
Daarna houden we het even rustig, zodat jullie je goed kunnen voor-
bereiden op onze alombekende jaarlijkse Merkator Quiz.

Scherp die potloden, train die breinen en speur heel (of half ) Wikipedia 
af naar die gekke weetjes die toch wel eens van pas kunnen komen in 
een Quiz. Deze is dit jaar op Dinsdag 15 November.
En als afsluiter van 2016 slaat cultuur de handen in elkaar met Sport, 
en zullen wij jullie verassen met een verfrissende cultuuractiviteit op 
de schaatsbaan!
 
Groetjes, en tot op de Spelletjesavond!
Xoxo
Rhune, Sam, Anse, Ellen, Joni en Pieter
Ps: meer informatie over onze activiteiten verschijnt nog in de vorm 
van een facebook-evenement.
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QuaestoRen  
Beste Merkatorianen, 

Als studenten zitten we allemaal met een krap budget. Toch kunnen 
we nu al voorspellen dat het grootste deel van dat budget naar lekke-
re pintjes en leuke merkatoractiviteiten zal gaan. Het is dus heel be-
langrijk dat dit geld goed beheerd zal worden zodat er voor zo weinig 
mogelijk centjes zo veel mogelijk pintjes voor jullie klaarstaan. Laat dat 
nu net de taak van de quaestoren zijn (dat, en nog wat administratief 
gezooi). 

Quaestor 1. Fran Broekmans: Dochter van handelsingenieur. Fran heeft 
een neus voor geldzaken en ruikt interessante investeringen van kilo-
meters ver. Daarnaast is ze ook muzikaal zeer getalenteerd en weet ze 
als de beste dat er veel geld uit de muziekbusiness te halen valt. Deze 
kwaliteit zal zeker van pas komen op de talrijke feestjes.
Quaestor 2. Cuinera Isenborghs: Dochter van een verzekeringsmake-
laar en de geldbusiness met de pap in de mond meegekregen. Haar 
zwakte bestaat eruit haar volledig kapitaal telkens aan het redden van 
bedreigde diersoorten te willen schenken. 
Quaestor 3. Axelle Vincent: Dochter van een Luxemburgse bankdirec-
teur en nichtje van een Zwitserste beleggingsexpert. Ze weet als geen 
ander belastingen te ontduiken en geniet daarvoor graag eens van 
een uitstapje naar de Zwitserse Alpen.

Als jullie nu nog twijfelen aan onze capaciteiten als quaestor, neem 
dan gerust eens contact op met onze advocaten voor ons beter te le-
ren kennen tijdens een zakenlunch in Het Hof Van Cleve. Tot dan!

Quaestor   
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websIte-team
Beste Merkatorianen

Ook Team website krijgt een woordje in het Merkatorke. Hoewel wij 
misschien niet zo interessant zijn als feest of cultuur, brengen wij jul-
lie toch de Merkatorwebsite. Niet getreurd als deze er nog een beetje 
verloerderd uit ziet. Dit jaar komt er een heuse facelift voor de website! 
Team website, Matthias en ikzelf zullen ervoor zorgen dat jullie dagda-
gelijkse, belangrijkste en leukste, website er snel tip top uit ziet!
Verder nog een leuk begin van het academiejaar gewenst en niet té 
snel beginnen studeren.

Groetjes
Marnick Webmaster

secRetaRIs 
Dag iedereen, dit is Dorien vanuit Merkatorke nummer één. Om me 
even voor te stellen, op mij kan je altijd tellen euhm ik bedoel rekenen. 
Ik ben secretaris van Merkator voor jullie is dat misschien wat vaag, 
maar ik sta altijd open . voor de rest kan je bij mij truien en lidkaarten 
kopen, maar op korting zou ik ni hopen. Overal kom je me tegen op 
zo’n momenten wordt er nooit veel gezwegen. Leer me kennen tussen 
de pintjes door, zo beginnen vriendschappen we gaan ervoor!!!

sPecIal eVents
Nee helaas, Merkator heeft (nog?) geen activiteitencomité voor ge-
handicapten… Wat is special events dan wel? Een quattro dat alle ‘spe-
ciale’ activiteiten, die buiten de andere werkgroepen vallen, verzorgt. 
Degenen die al minstens een jaartje meegaan binnen Merkator, weten 
dat hieronder enkele standaardzaken vallen zoals de welbekende Got-
cha (om de rivaliteit binnen Merkator te bevorderen), de fotowedstrijd 
(om je mooiste vakantiekiekjes te showen), een aantal (of 1) eetstand-
jes (om de kas te spekken), drank/hapjes tijdens het onthaal (de eerste 
dag verloopt nooit helemaal nuchter). Het komende jaar zullen wij ons 
best doen jullie allemaal te verrassen met dergelijke zeer speciale ac-
tiviteiten. 
Oh ja, moest je willen weten wie te bedanken voor het pintje in je 
hand… Special Events bestaat dit jaar uit:

    Teun Daniëls

  Vincent Lenaerts   Thomas Sauvillers 

    Amber Mertens

Omdat wij speciaal zijn, staan onze foto’s door 
elkaar. Verbind de juiste naam met de juiste 
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wIst je datjes
BV:’Als ik op mijn examen het sprookje van Hans & Grietje had verteld, 
had de prof net hetzelfde gereageerd.’

LMH: ‘Ik heb misschien hooguit 2 nationaliteiten maar ik ben geen 
hond’

OM het af en toe nodig vindt om haargel over zijn armen te wrijven

PJV tot op heden nog geen lid is van de Merkatorgroep op facebook en 
ook Kring Merkator nog niet geliked heeft

DM: “Ik ga ni klaarkomen denk ik.”

CS: “seg, eenden, werkt da met eieren?”

JR: “Volgens mij is goede seks in een relatie een logaritmische functie, 
op den duur vlakt da af.”

AM: “Ik houd niet van ambitieuze mensen. Doe gewoon chill.”

TB al eens graag een ‘Ladeuzeke’ doet en dat zelf AC daar letterlijk en 
figuurlijk voor openstaat?

RVC niet weet wie Dries Mertens is en in plaats van Laura Omloop Lau-
ra Soro zegt, maar dan niet Laura Tesoro bedoeld

*bedoelt

Wist je dat de Merkatorianen in 181 vakantiebestemmingen in 44 lan-
den verdeeld over 5 continenten geweest zijn deze zomer?

WL vorig jaar flink naar elke les is geweest, maar dan ook echt elke, elke 
les
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GRaPhIc desIGn 
Aangezien  de photoshopvaardigheden en ideeën van esthetiek van 
de gemiddelde wetenschapper nog lager ligt dan het vermogen van 
de doorsnee nonkel om geografie en geologie te onderscheiden, doen 
wij ons best toch net vertoonbare posters en promomateriaal af te le-
veren. Daarvoor zijn we met zes. ‘Maar met zes?!’ Hoor ik u denken. Ja! 
Natuurlijk zijn we sterk onbemand maar we doen ons best...
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sPoRt 
Gegroet Merkatorianen/Merkatorianinnen, sportfanaten en toevallige 
lezers!
Een nieuw academiejaar betekent ook weer een nieuw praesidium. In 
de rest van dit Merkatorke maak je kennis met alles en iedereen die tot 
die groep van Geo-spotters behoort, maar nu is het tijd voor het leuk-
ste en misschien wel het belangrijkste subpraesidium van Geo-spot: 
het sportpraesidium. 
Dat team van vier stoere binken en Wouter van Roeyen zal er het ko-
mende academiejaar alles aan doen om van elke sportactiviteit een 
onvergetelijke gebeurtenis te maken. De keuze van de activiteit en de 
organisatie ervan zijn daarbij een belangrijk aspect, maar minstens 
even belangrijk zijn de vele enthousiaste deelnemers die zich kapot 
amuseren. Daarom nodigen wij bij deze iedereen die zich graag kapot 
amuseert* uit om naar elke sportactiviteit van Geo-spot te komen en 
daarbij ook liefst zoveel mogelijk enthousiaste vrienden en/of vrien-
dinnen verplichten mee te komen.
Enkele activiteiten die zeker aan bod zullen komen, zijn de jaarlijk-
se traditie van het bowlen en het Groot Geografisch Voetbaltornooi, 
de eeuwenoude traditie van het moderne aardballen en de recent 
ontdekte populaire activiteit van het frisbeeën (bij Merkator ook wel 
gekend als frietbee of frisbier). Daarnaast zullen ook sportavonden 
gecombineerd worden aan cultuuractiviteiten, bijvoorbeeld bij het 
schaatsen. Tot slot willen we ook een warme oproep doen aan alle 
geografen en hun vrienden en vriendinnen, broers en zussen, neven 
en nichten, verre kennissen en totale vreemden om massaal op de 
24-urenloop te komen lopen voor Atmosphere. De sportpraesidia van 
Merkator, Chemika, Geos en Bios steken hier enorm veel tijd en moeite 
in en zijn daarom dankbaar voor elk gelopen rondje en elke supporter. 
Iedereen die er al geweest is kan getuigen dat de sfeer er zeer goed zit, 
en zoals reeds gezegd is het kapot amuseren minstens even belangrijk 
als de sport zelf. 
Sportieve groeten van het Geo-spot sportpraesidium 2016-2017!
Wouter, Gunnar, Maxim, Tony & Anton
 *mensen die zich graag vervelen zijn uiteraard ook meer dan welkom                       
      om aan de kant te komen zitten. 

annual conGRes eGea
Annual Congress (AC) EGEA 2016 – Melchtal, Switzerland
WIST JE DAT…
• … Het AC dit jaar plaatsvond op een geweldige locatie:

• … We met 160 geografiestudenten uit heel Europa waren.
• … We getrakteerd werden op een alpenhoorn concert en een 
optreden van de plaatselijke jodelclub:



28 29

• … De cultural fair, een avond waar ieder land zijn plaatselijke 
specialiteiten qua eten en (vooral) drank voorstelt, weer vrij “wazig” 
was, net zoals de bijbehorende foto:

• … Amber met haar eigen ogen een gletsjer heeft zien afkal-
ven!
• … Duitsers naar horen zeggen heel goed kunnen kussen 
• … De Zwitserse kersenlikeur “Röteli” superlekker is.
• … Het volgende congres, het Western Regional Congress, 
plaatsvindt van 21-26 maart in het noorden van Duitsland, in Bad 
Segeberg. See u there!

welkom eeRstejaaRs!
Van harte welkom in deze prachtige studentenstad en de leukste, 
hechtste studentenkring van Leuven!

Hopelijk hebben jullie kunnen genieten van die veel te lange saaie va-
kantie en zijn nu helemaal opgeladen om het nieuwe en jullie eerste 
academiejaar te beginnen. Het belooft een super plezant, avontuurlijk 
jaar te worden met het ontmoeten van vele nieuwe mensen. Kom dus 
zeker maar naar de Merkator activiteiten/feestjes.
Sommige van jullie zullen geen idee hebben wat ze hier doen, of wat 
de bedoeling is dat ze doen. Maar geen zorgen, de meeste van ons 
weten dat ook nog niet. 
Om de weg te vinden naar die paar lessen waarbij tochwel de bedoe-
ling is dat je gaat, op de volgende pagina vind je een plattegrondje van 
campus Arenberg waar ongeveer 90% van jullie lessen zullen door-
gaan. Daarnaast is nog een kaartje met de belangrijkste straten in het 
kleine Leuven. 
Verder wensen we jullie heel erg plezier en vergeet zeker niet om af en 
toe de leerstof wat bij te houden.

Groetjes,
Redactieteam
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kalendeR eXtRa’s
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GaG’s, GeoGRafIsch accu-
Rate GRaPjes
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hoRoscooP
Ram: Er gebeurt een belangrijke overgang in je leven. 
Dit biedt kansen, blijf niet bij de pakken zitten maar 
grijp ze voor het te laat is! Liefde: de sterren staan in jou 
voordeel. Deze week is hét moment om je slag te slaan.

Stier: Je ziet een geliefd persoon lange tijd niet meer. 
Vergeet hem/haar niet, deze persoon opent nieuwe 
deuren voor jou! Liefde: Kruip deze avond eens uit je 
grot, doe eens iets avontuurlijks. Wie niet waagt, niet 
wint!

Tweelingen: Na lange tijd heb je eindelijk gevonden 
wat je echt wil. Geniet er ten volle van! Laat je niet doen 
en geef niet zomaar af wat van jou is. Liefde: Je blijft 
nieuwsgierig naar iets nieuws. Let op dat dit niet ten 
kosten gaat van wat je al hebt.

Kreeft: Hey kreeft! Jij zit overduidelijk vol met nieuwe 
energie! Het lijkt wel of je batterijen opnieuw zijn opge-
laden. Deel dit met de mensen om je heen. Sommigen 
hebben het moeilijker en zullen dit enorm waarderen. 
Liefde: Zet gewoon de stap! Je zal het je alleen maar 
beklagen als je het niet doet.

Leeuw: Niet iedereen denkt zoals jij en verwacht dit 
ook niet van anderen. Stel je verdraagzaam op en je zal 
beloond worden! Liefde: wees zelfzeker, dat maakt je 
alleen maar aantrekkelijker. Scoren gegarandeerd!

Maagd: Mars geeft je de kracht om door te gaan. Maak 
er gebruik van en stel orde op zaken. Sommige mensen 
zorgen voor wrijving. Jij staat hier boven. Liefde: Impul-
sieve beslissingen zijn nu even niet goed. Denk eerst na 
voor je iets doet. Better safe then sorry!

Weegschaal: Wat ongrijpbaar lijkt komt plots binnen 
handbereik! Heb geen schrik om hulp te vragen en zet 
je beste beentje voor. Liefde: staar je niet blind op één 
persoon. Zet je geld op meerdere paarden en je hebt 
meer kans om te winnen.

Schorpioen: De excentriciteit van de zon heeft een 
goede invloed op jouw uitstraling! Zorg ervoor dat je 
gezien wordt. Een goede eerste indruk maak je maar 
één keer. Liefde: Dit is een bijzondere week. Zonder dat 
je het weet kom je de liefde van je leven tegen. Let dus 
goed op!

Boogschutter: De emoties deze maand gaan alle kan-
ten uit, neem ze vast, stop ze in een potje en bewaar ze 
voor later, blijf gefocust en hou je doel in zicht. Liefde: 
Neem een beetje opwinding en energie uit dat doos-
je en zet het in op het eerst volgende feest! Geloof de 
sterren maar, ze liegen niet.

Steenbok: De keerkringen staan onder de juiste hoek 
deze maand. Je hebt zin om te verkennen en nieuwe 
dingen te ontdekken. Liefde: Communicatie is de sleu-
tel! Maar hou wel rekening met anderen hun gevoelens.

Waterman: Als de kaarten niet liegen heb je het even 
moeilijk gehad. Maar na regen komt altijd zonneschijn. 
Afhankelijk van het type wolk kan dat wat langer duren 
maar wees geduldig. Liefde: Ook hier is geduld belang-
rijk, want haast en spoed, is zelden goed.

Vissen: Zet een filmpje op, leg je comfortabel, want al-
les komt uiteindelijk in orde. Probeer niet alles te con-
troleren, meestal gaat alles wel vanzelf. Liefde: Venus 
zorgt voor romantische en vruchtbare avonden. Vrij 
dus zeker veilig!
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Kleurplaat van een mooie stratovulkaan

Je bent je fiets gisteren vergeten aan de albatros na een feestje. Zag de 
grote markt er toen niet anders uit? Zoek de 7 verschillen.
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Verbind de persoon met de juiste beschrijving

Dronken heeft hij misschien iets weg van onze 
goede vriend Gert-Jan, maar vergis je niet, door 
zijn twee koppen kleiner, bril en effectief een 
plan, zou je je nuchter niet mogen vergissen 
met deze man.

Zij voelt zich al als een vis in het water bij Mer-
kator. Erover zingen kon The Police heel goed, 
ze is als de lijm die het stro samenhoudt in een 
strohoed.

Onze eerste geldmusketier ziet er misschien 
liefelijk uit, maar vergis je niet, deze vurige Pipi 
Langkous houdt elke piraat weg van de buit. 
Pas maar op dat ze jouw niet neerschiet!

Één voor allen, allen voor een flan-taartje! Dit 
klein meisje is tot veel in staat, door haar groeit 
de clubkas sneller dan een Syrisch kalifaat.

Met een hoed en een musket gaat de koningin 
iedere kostenmaker te lijf, maar zolang je niet 
aan haar geld komt, is het een topwijf!

“Aan allen die gekomen zijn, proficiat” was haar 
favoriete zin. Toen de burgemeester haar ont-
slagen had, vond ze bij Merkator een nieuw 

He took your badjas maar die koffiekoeken wil 
hij wel delen. Jouw badjas heeft hij echter nog 
wel even nodig voor die zwemmedaille op de 
Olympische Spelen.

Japan, Korea of Vietnam? Oordeel niet te vlug. 
Maar als het moet, loopt hij wel even naar 
Shanghai en terug.

Na hevig feesten, klinkt haar stem soms schuur. 
Maar zelfs door de muur geraakt haar kotbuur 
overstuur omdat ze om drie uur, met een passie 
oh zo puur nog altijd niet kan zwijgen over cul-
tuur. (Wat een lectuur)

Als hij huizen kan maken met Wendy, Scoop, 
Dizzie en Rollie, dan mag een feestje bouwen 
geen probleem zijn. Vraag hem na midder-
nacht wel niet meer hoeveel pintjes er zitten in 
een dozijn.

Deze persoon is een kruising van een hamster 
en een vos. Hij kan dus feesten als de beesten. 
Door hem gaan de Merkatorianen elke avond 
total los en van de assistent van de burgemees-
ter houdt hij het allermeeste.

Hij staat misschien niet vroeger op voor de bak-
ker, maar als de website het ‘s nachts begeeft, is 
hij onmiddellijk wakker.
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VU: Matthias Mesotten Celestijnenlaan 200E, 3001 Heverlee


