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Voorwoord Praeses
Beste commilitones, schachten, leden, sympathisan-
ten en studenten 

De eerste twee maanden van het nieuwe academiejaar 
zijn al voorbij gevlogen. Wij hopen dat jullie al leuke 
lessen en niet al te veel schoolwerk hebben gehad. Dit 
betekent dan ook dat er al een heleboel Media-activi-
teiten gepasseerd zijn. Media is in september gestart 
met een knallende openingsweek. Deze week hebben 
veel studenten zich lid gemaakt van de club van ’t Stad 
en hebben sommigen zich ook ingeschreven voor de 
verkoop en de doop om echt bij de Media-familie te 
horen. De nieuwe lading schachten heeft de doopweek 
en de doop zelf met glans doorstaan. Zij mogen nu met 
trots hun schachtenlintje dragen. Een dikke week later 
was het dan eindelijk zo ver: de When Summer Ends 
TD van Media en Omnes. Hier konden onze nieuwe 
schachten hun beste dancemoves bovenhalen! Heb je 
onze eerste TD gemist, spijtig voor jullie want het was 
een topper van formaat! Maar jullie konden je schade 
inhalen in november op dé TD van het jaar, namelijk de 
befaamde Rood-Wit-Rood TD. Verder zijn we met Me-
dia GRATIS gaan Paintballen, ’s avonds stond iedereen 
vol met blauwe plekken, maar het was een geweldige 
activiteit! Ook onze Duocantus was meer dan geslaagd, 

we hebben die avond heel veel originele duo’s gezien. 

Voor de rest van dit semester moeten jullie twee  
activiteiten zeker noteren: Jeneverklaasje op maandag 
7 december en de 3-daagse kerstmarkt in De Schacht 
op 14, 15 en 16 december.

Hierna zit het eerste semester er alweer op en wensen 
we jullie allemaal heel veel succes met jullie examens. 
Na de examens starten we het 2e semester met een  
geweldige Let’s Go Marvel party op maandag 15 februari 
en diezelfde week zal de 2e editie van de Moordmyste-
riecantus doorgaan. Hiernaast geven we nog een tipje 
van de sluier: noteer vrijdag 26 februari in jullie agenda 
omdat dan het geweldig Lustrumgalabal van Media zal 
plaatsvinden.

Ook niet te vergeten: iedere maandagavond is er onze 
befaamde Media Mondays met Gin Tonic aan €4, 
rosé wijn aan €1,5 en zoveel meer in ons stamcafé De 
Schacht. Heb je de komende weken nood aan ontspan-
ning? Dan is dit the place to be!

                                                 Tekst: Chloë De Weerdt

   
Vrijdag 25 maart is het na lang wachten eindelijk weer zo 
ver. De Skireis van het jaar! Twijfel zeker niet om je snel 
in te schrijven want dit jaar gaan we met verschillende 
clubs van café De Schacht. Voor een zeer lage prijs kan 
je genieten van een week vol sneeuwpret, après-ski en 
onvergetelijke feestjes met veel GRATIS drank !

In deze reis is inbegrepen: busrit heen en terug, verblijf, 
skipas van 7 dagen, gratis après-ski, gratis vaten,  
cantus, gratis T-shirt en skikotparties.

En dit alles voor maar €395. Maar twijfel zeker niet te 
lang, want tot 10 december geniet je van een vroegboek-
korting en betaal je maar €379 voor deze fantastische 
week! 
 
Schrijf je dus snel in via https://goo.gl/6jUMOZ of ga 
naar het Facebook evenement ‘Skireis de Schacht 2016’

                                             Tekst: Laura Francken 
 

Skireis De Schacht!
Geslaagde Praesidiumactiviteit!

Onze Meter en Peter organiseerden eind November de 
“Antwerp Diamond Heist”. Als gangsters en politie trokken 
we door de straten van Antwerpen, op jacht naar de 
bandieten. Zéér leuk, en zeker voor herhaling vatbaar!



I’ve got a hangover, woohoo!
We kennen allemaal dat gevoel wel: gisteren 
net iets te hard gefeest, vandaag een net iets 
te harde kater. Gelukkig zijn er enkele dingen 
die je kan doen om een kater te vermijden  
(of op zijn minst hem wat lichter te maken).

1.Eten voor het drinken
Als je eet dan leg je als het ware een [fondke]. 
Het hangt niet af van hoeveel je drinkt, maar ook 
hoe de alcohol geabsorbeerd en gemetaboli-
seerd wordt (Kortweg gezegd: hoeveel alcohol je 
lichaam kan verwerken).
Vooral vettig eten zoals pizza’s, hamburgers 
(FastFood) is zeer goed voor het absorberen van 
alcohol. Je moet jezelf natuurlijk niet volsteken 
met pizza, want als je het niet gewoon bent van 
te drinken, dan ken je het gevolg al. 

2.Ken je eigen grenzen. Als je weet dat je niet 
gegeten hebt of niet goed tegen de drank kunt, 
ga dan niet ineens halve liters bier ad fundum 
binnenkappen.

3.Na een nachtje stappen, drink je best een halve 
liter water. Dat voorkomt het gevoel dat je  
‘s morgens opstaat met een droge mond en een 
vreemd gevoel. Alcohol droogt het lichaam uit en 
zorgt er uiteindelijk voor dat je die duizeligheid, 
dorst en hoofdpijngevoel krijgt.

4.Tequila, whisky en rode wijn zijn vaak grote 
boosdoeners op het vlak van hoofdpijn. Als je 
het nog nooit gedronken hebt, of zo is sumier, ga 
dan niet direct een spelletje 1-2 spelen op wijn of 
tequila. Vodka, witte wijn en gin (denk aan  
Mediamonday GIN gin gin...) zijn betere  
alternatieven. Champagne of cava zijn dan weer 
erger voor katers omdat de bubbels ervoor zorgen 
dat je alcohol sneller opneemt in je bloed en dus 
sneller zat wordt. 

5.Een glas bier wordt op een half uur verwerkt, 
dus als je 2 liter bier naar binnen speelt op min-
der dan een halfuur tijd, dat kan je lichaam wel 
eens raar beginnen te doen na een tijd omdat het 
niet kan volgen met de alcohol te verwerken. 

6.Eentje uit een handboek: drink met mate. Hoe 
meer je drinkt, des te groter de kans op een kater 
en op zwarte gaten in je geheugen.

7.Het ultieme anti-katerfood in de morgend zijn: eieren. 
Een goed gebakken eitje brengt je maag tot rust en 
geeft je sneller het gevoel dat je wat aan het bekomen 
bent van je nachtelijk avontuur. 

8.Slaap! Slaap is zeker eentje om niet te vergeten. Wil 
je er niet bijlopen in de les als een zombie, zie dan dat 
je ook na je zuipfestijn een beetje hebt kunnen slapen. 
Wetenschappelijk is het bewezen dat je minstens 4 uur 
slaap nodig hebt om fysiek inorde te zijn en 6 uur voor 
mentaal te kunnen werken. 

9.Neem een ibuprofen. Paracetamol kan je beter niet 
nemen, want de stoffen die daarin zitten in combinatie 
met alcohol zijn slecht voor je lever en nieren.

10.Drink nooit om iets te vergeten, want uiteindelijk ga 
je er ‘s morgens toch terug over nadenken. Drink  
omdat het leuk is om met je maten/vriendinnen/lads 
een pintje of 1,2,3 te nuttigen. Tenzij je echt zat wil 
worden, maar hou dan bovenstaande regels zeker in 
acht. 

11.Last but not least, dit is voor al jullie durvers:  
mengen met alcohol kan wel degelijk. Ze zeggen altijd:
wijn na bier is plezier, bier na wijn is venijn. 
Als je het aan mij zou vragen is het lariekoek en 
apekool. Het gaat erom wat je zelf kan verzetten en 
hoe stevig jouw maag tegen alcohol kan.

                                                      Tekst: Pablo Gyesbreghs
Hopelijk helpen deze tips! Je kan ze alvast eens  
komen uitproberen op een Media Mondays!
Nog een tip die voor mezelf (en enkele anderen) ook
vaak werkt: drink de ochtend na een stevig nachtje
uit een flesje Sprite. Dit kan soms wonderen doen!

                                                      Tekst: Laurenz Mignolet



Frambozen Martini Receptje
Halloween is voorbij (boeh!) maar niet getreurd 
want dat wil zeggen dat Kerstmis voor de deur 
staat! Weer een excuus om te drinken woehoew  
Nu rond deze tijd zijn we wat decadenter dan  
anders, maar we zitten nog altijd op kot... 
Daarom deze easy-to-make-maar-toch-wel-fancy-
cocktail!

Wat heb je nodig?

- 6 takjes rozemarijn 
- 6 verse frambozen 
- 200 milliliter Martini Rosso 
- 50 milliliter siroop 
- 50 milliliter cranberrysap

Hoe maak je het? 
Strip twee takjes rozemarijn en doe ze in een  
cocktailshaker (of voor op kot gewoon iets waar 
een dekseltje op kan) samen met de Martini, 
siroop en cranberrysap. Schud de ingrediënten 
goed en verdeel het vervolgens over vier glazen. 
Rijg twee frambozen aan een takje rozemarijn en 
steek deze in het glas 
Werk af met een ijsblokje.

                                     Tekst: Freya Dhooghe

 Buffalo Chicken Wings
Bij zo’n lekkere cocktail hoort een even lekker 
gerechtje. Hieronder wordt uitgelegd hoe je zelf
thuis of op kot overheerlijke chicken wings kan 
maken.

Ingrediënten voor 2 personen: 
- 6 kippenvleugels of meer 
- 1/4 dl ketchup 
- 1/4 dl olijfolie 
- 1 eetlepel honing 
- een flinke snuif kippenkruiden 
- een snuifje currypoeder, cayennepeper, lookpoeder,  
  gedroogde tijm, barbecuekruiden, zout

Materiaal: 
- een keukenpincet 
- een vel bakpapier of een siliconenmatje 
- een vel aluminiumfolie

Recept: 
Controleer de kippenvleugeltjes op achtergebleven fijne 
pennen. Gebruik een pincet om ze te verwijderen.

Hou de ovenschaal bij de hand en verwarm de oven voor 
op 140°C. Maak intussen een pittig glazuur klaar voor de 
kippenvleugels.

Neem een mengschaal en doe er de ketchup, de honing, 
de olijfolie en alle gedroogde kruiden in, samen met een 
snuifje zout. Experimenteer gerust met je persoonlijke  
kruidenmix. Roer, proef het mengsel en controleer of er  
voldoende pit in zit.

Leg een vel bakpapier of een siliconenmatje op de  
ovenschaal. Schik de kippenvleugels erop en schep er de 
kruidige saus over. Zorg ervoor dat de elke vleugel een jas-
je saus krijgt. Gebruik je (propere) handen om alles even 
te mengen.

Dek de ovenschaal af met een vel aluminiumfolie en schuif 
de ovenschaal in de oven van 140°C. Laat de chicken 
wings 2 uur garen tot het kippenvlees botermals is.

                                             Tekst: Lauranne Wouters

Een feest met onze feest!
Maandag, één van de meest gehate dagen ter
wereld, is voor veel Media-leden de dag
geworden waar ze het meest naar uitkijken. 
En dat allemaal dankzij de geweldige Media
Monday feestjes die we al hebben gezien.

Dankzij de inspanningen van onze feestleidster 
Freya Dhooghe, geweldige beats van Billy Billuga 
en de vele aanwezige commilitones en schachten is 
elke maandag een feest.
We hebben ook al veel leuke en originele feestjes 
gezien, zoals het Mediarmy feestje waar de Schacht 
gevuld werd met groene en zwarte tinten. Ook de 
Tropical Night, waarin palmbomen en bloemen de 
Schacht domineerden of het Halloween feestje waar 
de shotjesbar werd vergezeld door een heks waren 
geweldig! Zoals vorig jaar dook ook weer Dirty  
Disney op, en ondanks het feit dat velen al bezig 
waren met examens, was het nog steeds een  
geweldig feest met heel wat Disney figuren.
Ook is iedereen zeer tevreden over de shotjes en 
cocktails die steeds in thema zijn. Ze zijn de kater
de dag erna zeker waard!
Kortom, maandag is niet langer een dag waarop we
slecht gezind wakker worden. Het is een dag  
geworden waarop we ‘s ochtends al beginnen  
aftellen naar de Media Monday.
Heb je de Media Mondays tot nu toe allemaal  
gemist, of heb je er een paar niet kunnen mee-
doen? Niet getreurd! Onze feestleidster heeft nog 
heel wat leuke feestjes gepland voor in de toekomst, 
dus kom zeker en vast eens een kijkje nemen!

                                     Tekst: Laurenz Mignolet



Media Goes Masked
Een gemaskerd bal in het MAS, wie wil daar nu 
niet naartoe? Net zoals andere jaren was het weer 
een goed feestje met goede muziek en tof gezel-
schap. Deze keer was ik jammer genoeg te laat 
om de tentoonstellingen nog te bekijken. Als je 
op MASked naar de tentoonstellingen gaat kijken 
krijg je altijd leuke opdrachtjes. Zo heb ik eens de 
opdracht gekregen om te tellen hoeveel blote  
borsten ik kon vinden in de expozaal  
(het antwoord was 54).

Dit jaar hebben ze onder andere de live band KARDYNAL laten spelen in één van de expozalen. 
Vanaf 23 uur begon het feestje, op bijna elk verdiep stond er een podium met DJ of live band. Ze spelen 
ook allemaal andere muziek, dus als je het op verdiep 5 niet leuk vond kon je gewoon naar verdiep 8. 
Daar kon je ons allemaal terugvinden. Sommigen al dansend, sommigen op hakken, sommigen op blote 
voeten… Het was al bij al een topper van formaat!
                                                                                                                     Tekst: Evelyn De Zeeuw

They Survived!
Het is ondertussen bijna twee maand geleden, maar 
toch vinden we het de moeite waard om het hier ook nog
even te vermelden: de schachten en porren van Media
zijn officieel gedoopt!
Het was een vermoeiende dag voor onze schachtjes, die verkleed 
als smurf een hele dag door ‘t Stad hebben gelopen.  
Ze werden gedrild, hun kennis van het clublied, Io Vivat en  
Gaudeamus werden getest en ze kregen nog een leuk half
uurtje met hun kopers.
Maar op het einde van de doop, tijdens het plechtige gedeelte,
namen ze één voor één trots hun lintje aan. Nu zijn ze  
officieel schachten en porren van Media, en ik kijk alvast uit naar 
een topjaar met deze toppers! 
                                                       Tekst: Laurenz Mignolet                 

Concurrentie voor FC Barcelona?
Media is meer dan een paar sterke drinkers bij  
elkaar. Er zitten ook enkele sportievelingen  
tussen en ook zij zijn weer klaar voor een sportief
jaar.

Zo is ook het voetbalteam van Media weer klaar om er
een sportief jaar van te maken. Dit jaar hebben we enkele
sterke spelers in ons team (waaronder zelfs enkele 
voetballers en een professionele keeper), dus we hopen
dit jaar enkele wedstrijden te winnen.
Natuurlijk zijn niet enkel de spelers belangrijk, ook de 
supporters spelen een grote rol. Al een geluk staan er 
elke wedstijd voldoende supporters aan de zijlijn.

We hopen dat deze combinatie van gemotiveerde spelers en voldoende supporters voldoende zal zijn om 
Media dit jaar zo hoog mogelijk in de competitie te laten eindigen.
Leuk detail: elke wedstrijd is zeer plezant en er is altijd veel sfeer, zeker als we na de wedstrijd nog even op
café eentje gaan drinken, dus kom zeker ook eens supporteren! Of nog beter: koop een sportsticker en speel 
met ons team mee! (Sportsticker te koop op: www.sportsticker.be)
                                                                                                                  Tekst: Laurenz Mignolet



Onze Scha(ch)tjes!
We gaven aan onze schachten en porren de opdracht zichzelf voor te 
stellen in twintig woorden. Dit zijn de resultaten:
Arno van den Veyver
Groene ogen, vodka redbull, films, dubstep, drum and bass, lang uitslapen, scouts, nike, axe, Edegem, Jeugdhuis Het Varken, aiki 
noodles, ice tea, jupiler, uitsteller, creatief, fuck politiek, duuzend allergieën, tattoos (vind ik wel cool).
Britt de Schutter
Communicatiemanagement, muziek, gitaar, Oppuurs, geen alcohol (nog ni), happy single, KLJ, feesten, eigenzinnig, chaoot, ge-
structureerde wanorde, idealist, sociaal, enthousiast, besluiteloos, perfectionistisch, “ijzeren wil”, stille genieter, nood aan harmonie, 
innemend 
Cato Peeters
Avondmens, Doorzettingsvermogen, Journalistiek, Brunette, Dierenvriend, Lindemans kriek, Nooit op tijd,  
Perfectionist, Betrouwbaar, Hechte vriendengroep, Muziek, Competitief, Eigenwijs, Tv-verslaafd, Kieskeurig, Rosé/cava, Immense 
uitsteller, Friet van de frituur/kebab, Shoppen, Verantwoordelijk.
Céline De Schutter
Zot, enthousiast, danser, koppig, goedlachs, feestbeest, eten, vrolijk, boeken, vodka, hardwerkende, Spanje,   
gevoelig, verlegen, behulpzaam, Communicatie, ongeduldig, Oostmalle, assertief, tekenen
Dario van Camp
Jong, onbezonnen, rechtspraktijk, zatlap, gin tonic, veel te sociaal, behulpzaam, flapuit, bruingroenogen, Basketbal, Willebroek City, 
house every weekend, T-shirtloos, groten eter, tamzak, Netflix, grote mens, swek is belangrijk, sportfreak, paljaske. 
Freya Uldal
Nieuwsgierig, pietje precies, leider, babbelkous, Limburg, Denemarken, Hongarije, behulpzaam, spontaan,  
temperament, zangeres, eten, smal, blind, grote mond, groot hart, gevoelig, familiemens, extreem sociaal, lief
Glenn Goovaerts
Lui, loco, opt gemakske, gin, booze, feesten, communicatie, chaotisch, eten, sociaal, nooit boos, dansskillz,  
behulpzaam, blauwe ogen, blond haar, groot, discotheek, flessen!, verkeersaggressie.
Hélène Misselyn
Avontuur, Competitief, Communicatiemanagment, Natuur, Vrolijk, Loyaal, Zee, Empatisch, Wijn, Ongeduldig,  
Brazilië, Fotografie, Flexibel, Sociaal, Optimistisch, Scouts for life, Reizen, Wortels.
Janne Aerts
Klein, fijn, wittekop, danseres, feestbeest, babbelaar, blij, creatief, modieus, lui, moeilijk, sociaal, alcohol, katjes, house,  
communicatiemanagement, lesskipper, gek leventje, pasta, doener.
Jérémy Keusters
Hockey, ToegepasteInformatica, Hove, EnigKind, InRelatie, Piloot, AdBlock, Apple, Perfectionist, Spontaan, 
Moeilijke beslisser, Eerlijk, Kieskeurig, Bescheiden, Desperados, Behulpzaam, Babbelaar, Dierenvriend, OchtendHumeur, Zorgzaam
Jessica Naumczyk
Pools, Office management, tattoo, gek, grootste twijfelaar, feestbeest, reizen, liever lui dan moe, lachebek, 
verlegen, wegpiraat, verantwoordelijk, harde werker, open-mind, wodka, iPhone-verslaafd, dierenvriend, dancing queen, 3-taalig, 
serie-verslaafd
Lauranna Teunissen
Brunette, Ajax, Sportfanaat, reizen, Amsterdam, Sociaal, spraakwaterval, Bio-levensstijl, Leidersfiguur, Feestbeest, Spontaan, 
Open-minded, Competitief, Kieskeurig, Indo, Marketing, perfectionist, koken, Shotjes, Energierijk. 
Lennart Schelfhout
Muziek, (soms) Ochtendhumeurig, Koken, Eten, Serie-freak, Bastille, Romantisch, Sportliefhebber, Reizen, Thee, Nieuwsgierig, 
Informatica, Kaarslicht, Rode wijn, Duvel, Competitief, Verlegen, Beveren, Gamer, Luisterend oor
Lissa Smeuninx
Sociaal, kerstboom, avondmens, slaap graag, drankjes, feestjes, Zingen, lesgeven, Frans en engels, behulpzaam, koppig,  
codexkenner, cantusfreak, Cantor, Schachtenmeester, prosenior, Greg, huis
Maarten Oliviers
Judo, Snowboarden, Feesten, Duvel, Communicatiemanagement, Hove, Eten, Competitief, Vakanties, Gamer, Vriendelijk, Hulpvaar-
dig, Chips, Boeken, Creatief, Relativist, Ambitieus, Betrouwbaar, Jägermeister, Amusement.
Natasha Smet
Basketten, voetbal, nieuwsgierig, koppig, lui, impulsief, muziek, vriendelijk, behulpzaam, ongeduldig, eten, films, uitsteller, uislaper, 
reizen, Antwerpen, Hotelmanagement, schorpioen, kieskeurig, tof
Pauline Verelst
Impulsief, Uitbundig, Boeken, Nieuwsgierig, Journalistiek, Gek, Shopverslaafd, Ongeduldig, Opgewekt, Chaotisch, Speculaas, Kokos, 
Lippenbalsem, Winter, Loyaal, Romantisch, Reizen, Koffie, Rechtuit, Sociaal
Sandrine Tensen
Goedlachse grammar nazi met sporadische blonde momentjes, koe- en leesverslaafd en een fervent taartenbakster (Torticious op 
facebook!), kattenmens & big dreamer. 
Vincent Hakeboom
kalm, vriendelijk, sociaal, eigenwijs, muziek, lezen, koken, stoner, series, open-minded, links (politiek),  
HOLLANDER, uitgaan, chillen, perfectionist, romanticus, empathisch, poëtisch, ochtendhumeurig, voetbal.
Amber Adams
Eten, spontaan, hongerig, sociaal, dorst, plezant, sarcasme, positief, actief, pizza, eerlijk, actief, fixer, raar, lacherig,
feestjeuuh, zot, kortom: wat vanalles



Onze web: wie is hij, wat doet hij, waar komt hij vandaan?
Dit jaar is onze web niemand minder dan Jeffrey Rosselle. Hieronder stelt hij zichzelf voor.  
Zonder woorden, zonder foto’s van zichzelf,... Enkel met foto’s die hij op het internet vond.

Onze schachtenbak
De schachtenbak van dit jaar zijn echte feestbeesten! Is er een podium? Dan vind je ze daar! Is er 
een paal? Dan hangen ze er rond! Is er een vat? Dan drinken ze het leeg! Buiten dat zijn het ook stuk 
voor stuk schatjes! Ze zorgen goed voor elkaar en zijn een hechte groep. Natuurlijk zijn er hier en daar 
wel eens akkefietjes, maar deze komen altijd weer goed. Hoewel ze het een beetje moeilijk hebben 
met de opdrachten van dit jaar, zijn wij, temmer en meesteres, blij dat ze toch zo goed mogelijk hun 
best doen. We hebben er alle vertrouwen in dat het dit jaar goed komt met hun. Ik kan niet anders dan 
lof uiten voor de schachten van dit jaar. Ik weet zeker het voor Raf ook zo is. Het zal een topjaar wor-
den, ik voel het aan mijn pink! Schachtjes, doe jullie best en probeer te doen wat jullie kunnen doen.
Onthoud dat we jullie stiekem toch wel een beetje graag hebben!
                                                                                                                  Tekst: Layla van der Wal
Ook ik heb er het volste vertrouwen in dat de schachten dit jaar de opdrachten goed zullen volbrengen.
Onthoud, liefste schachtjes, dat de opdrachten er niet zijn om jullie te pesten, maar om jullie te helpen! 
Jullie leren elkaar beter kennen, doen aan teambuilding en volbrengen samen als één team de
opdrachten. Het gevoel dat je krijgt als je samen een opracht volbrengt is geweldig. Alvast veel succes!
                                                                                                                     
                                                                                                                     Tekst: Laurenz Mignolet



Paintballen met Media!
11 november was een glorieuze dag. Een feestdag 
en later op de dag op het schema: paintball met 
Media! Het begon allemaal heel onschuldig met de 
administratie in orde te brengen, toen kwam er  
echter de vraag welk pakket je wou gebruiken tij-
dens de paintball. Light, Normal, Extreme of  
Ultimate. Er waren dan uiteraard een aantal meisjes 
die het light pakket namen, maar ook onze geliefde 
S.O.C. koos voorspelbaar genoeg voor het Ulti-
mate pakket. Wij waren ondertussen plannen aan 
het maken om allemaal onze S.O.C. te bekogelen. 
Dit was echter niet het geval, want we moesten 
met een ander team samen tegen andere teams 
spelen. Niet dat dit echt iets veranderde aan ons 
plan., maar tijdens het spel zelf zijn we dit helemaal 
vergeten, we gingen helemaal op in het spel. Eerst 
een paar team deathmatches die geweldig waren, 
zeker als je voor de eerste keer paintballt. 

Daarna was het tijd voor capture the flag, wat naar 
mijn mening het meest uitputtende was. Hier was 
er sprake van een core-team dat constant over en 
weer liep voor de vlag steeds terug te brengen naar 
het kamp. Ik denk dat ik hier wel kan zeggen dat er 
veel afhing van de mannen van het team. Daarna 
was het een heel leuk onderdeeltje: the bunny run. 
Waar we mochten schieten op 2 van de mensen 
die meegingen, terwijl zijn in een konijnenpakje 
rondhuppelden. Daarna was er nog een rondje free-
for-all waar Media dan Media tegen al de rest van 
maakte. Zoals altijd zorgt Media voor Media.  
In het algemeen was het een geweldige activiteit 
die zeker voor herhaling vatbaar is. Je kan er vuil 
worden, met verf op elkaar schieten en “per onge-
luk” je teammaten raken. Niets is leuker om te doen 
met een studentenvereniging zoals Media! 
                                            
                                            Tekst: Raf Vangheluwe

Pic & Quotes of the month + Review When Summer Ends 
De afgelopen twee maanden is er weer heel wat gebeurt binnen Media. Schachten en porren die aan  
elkaar plakken, een scriptor die een Duvel glas omstoot (nog eens sorry Pablo!), een 5-3 overwinning 
van Media op Dyonisis bij de voetbal, enz. Natuurlijk zijn er ook een paar geweldige foto’s genomen, 
waarvan ik mijn persoonlijke favoriet heb geselecteerd en ook Raf stond weer paraat om elke  
dubbelzinnige opmerking te noteren. Hieronder volgt een geweldige foto en enkele foute quotes:

Sfeerfoto tijdens een geweldige Media Monday.
Wij? Zat? Pff... Een klein beetje maar!

When Summer Ends TD
Voor het eerst in de geschiedenis van Media  
organiseerden we een OpeningsTD met Omnes. En 
wát voor een TD! De When Summer Ends TD was 
een schot in de roos! Wanneer de deuren openden, 
was het al aanschuiven geblazen. Antwerpen- en 
Kempenaren vonden al snel hun weg naar Publik 
en de beats van Dj Sound Sickness brachten de 
feestgangers helemaal in partymodus! Maar ook 
Double U, onder andere bekend van op Tomorrow-
land, maakte het publiek helemaal  gek! De drank 
vloeide rijkelijk en iedereen feestte tot in de late  
uurtjes. Want ook de RP Bastards lieten hun  
muzikale talenten horen en sloten deze TD waardig 
af. Goodbye summer, see you soon!

                                       Tekst: Carolien Van Houdt
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