


Alfalied
(op „Home on the Range”)

Ach geef me een schup
Dat ik graven kan gaan
Want ik ben toch een echte Alfaan,
Ook de borstel mag mee
En zelfs onder de zee
Zingt men Alfa’s lijflied gedwee:

Refrein:
Schup, schup met ons mee
We vinden Napoleon’s plee
‘t Paard van Troje staat hier
Tussen twee bakken bier
Studeren interesseert ons geen zier!

Ook in de woestijn
In het Tweestromenland
Zitten wij met een zeef in het zand
In een put in de grond
Dat is leuk en gezond
Net als ‘t bier, zo schuimend en blond...

Refrein

Heel vaak op café
Met een pint aan de toog
Dat is zeker een archeoloog
Maar ook soms in de bieb
Op het vierde verdiep
Met de vraag of Lucy reeds liep

Refrein

En steeds weer op zoek
Naar een oud Romeins kamp
Of een vroegchristelijke lamp
Met een hoopvol gemoed
Ja, wij voelen ons goed
Door ons Vlaams studentenbloed
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RedactioneelRedactioneel

Beste opkomende botjesgravers

Nu begint het echt, de beste 
periode uit elk volwassen leven: de 
studententijd. Hopelijk hebben jullie 
jezelf niet direct weer uitgeschreven 
na alle blokken uitleg. Ik kan je 
uit eigen ervaring zeggen dat 
universiteit een grote indruk geeft 
de eerste dag(en). 

Mag ik jullie allereerst feliciteren 
met jullie keuze om archeoloog te 
worden? Jullie willen (hopelijk) een 
avontuurlijk leven en veel nieuwe 
ontdekkingen doen. (Let op: de 
eerste die zegt dat archeologie gaat 
over dinosaurussen heeft met mij 
te doen). In Alfabeltjes 0 staat de 
belangrijkste informatie in die je 
nodig hebt om dit jaar te overleven. 
Een soort survivalgids, zo zou je het 
kunnen beschouwen.

Hopelijk zie ik jullie allemaal in de 
fak of in de lessen! Als er vragen zijn 
over wat dan ook kunnen jullie altijd 
terecht bij de oudere studenten. 

Emma

Beminde vrienden van de 
archeologie

Welkom in dit nieuwe academiejaar, 
welkom in dit nieuwe gedeelte van 
jullie leven. Velen onder jullie zijn 
nieuw en nog groen achter de oren, 
anderen zijn al wat meer ervaren 
en versleten, maar beide groepen 
komt ongetwijfeld een waanzinnig 
spannend jaar tegemoet. Een 
jaar waarin we voor het eerst 
sedert zo lang van de coronavrije 
vrijheid kunnen proeven, maar 
nog belangrijker, waarin we weer 
ten volle van de vruchten van het 
studentenleven kunnen genieten.

Laat daarom dit Alfabeltje jullie 
gids zijn. Een eerste houvast in deze 
nieuwe, vreemde, spannende wereld 
van het student-zijn, speciaal voor de 
nieuwe vrienden van de archeologie. 
Hierin wordt voor jullie het eerste 
tipje van de sluier opgelicht van wat 
Leuven en Alfa jullie te bieden heeft 
als (archeologie-) studenten. 

Ik wens jullie alvast veel lees-, 
ontdek- én studeerplezier.

Max
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Liefste eerstejaars 

Het is tijd. Jouw studententijd. 
Tijd om te studeren. Tijd om te 
feesten. Tijd om nieuwe mensen 
te leren kennen. Tijd om Leuven te 
verkennen. Tijd om je ongelofelijk 
hard te amuseren. En je bent op tijd, 
want hier sta je dan: pas aangekomen 
aan de unief en er al helemaal klaar 
voor met een eerstejaarsgids in je 
handen. 

Ik zal dit jaar als nieuw redactielid 
samen met Emma en Max dit 
kringblad voor jullie bezorgen. Maar 
dat is wel genoeg info over mij, 
want deze editie is voor jullie: de 
eerstejaars. Dit Alfabeltje staat vol 
handige info om goed van start te 
kunnen gaan. Zo is er onder meer een 
wegwijs in Leuven, een voorstelling 
van de proffen, een bucketlist 
voor archeologiestudenten en het 
ALFAbet. In dat laatste kunnen jullie 
lezen wat in godsnaam een Alfabeltje 
nu eigenlijk inhoudt. 

Ik wens jullie alvast heel veel succes 
met jullie studentencarrière. Jullie 
gaan het knallen. En ik zie jullie 
hopelijk snel in de Fak!

Salut en de (Alma)kost

Wannes
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Woordje van de praesesWoordje van de praeses

Lieve archeoloogjes 

Jullie praeses hier. Welkom in een jaar dat voor het eerst terug een schijn 
van normaal met zich meebrengt, daar kijken we toch al anderhalf jaar naar 
uit? Het moet wel heel spannend zijn voor jullie allemaal. Zo toekomen 
in een grote aula vol met mensen die je niet kent, nieuwe intimiderende 
professoren, een praesidium dat zo gek als een achterdeur lijkt. Laat het 
mijn taak zijn jullie daar gerust in te stellen. Ik beloof jullie plechtig dat 
het jaar dat op jullie te wachten staat alles overtreft wat jullie meegemaakt 
hebben. We gaan voor een zot, wild en plezierig jaar. Afgesproken? Voor de 
iets formelere kant, kunnen jullie altijd surfen naar onze website (zie Alfa 
digitaal, p. 16) of mij contacteren via messenger.

Hou jullie goed en tot faks!

Luna



7

KalenderKalender

Wil jij op elk moment weten wat er allemaal gaande is in de wereld? 
Kijk dan zeker naar deze kalender! Kijk voor meer informatie naar de 
Facebookevenementen van de betrokken activiteit, of je Analfabeetje 
dat elke zondag in je mailbox beland.

Maandag 27/09
Openingsreceptie  (perma, 20u)

Dinsdag 28/09
CuDi    (misschien)
Shooting star karaoke  (perma, 20u)

Donderdag 30/09
Eetverkoop   (inkomhal MSI, 11u tot 14u)

Woensdag 6/10
Peter-meteravond  (MSI, 19u, meer info volgt)
Fakbartocht   (na peter-meteravond)

Woensdag 13/10
Filmavond   (perma, tijdstip volgt)

Weekend van 16 en 17/10
Eerstejaarsweekend  (info volgt)
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Het ALFAbetHet ALFAbet

Aan de universiteit gebruikt men graag rijkelijk jargon. Dit 
boekje is daarop geen uitzondering. Maar geen nood! Hier is een 

woordenboek met de belangrijkste termen die je moet kennen om je 
medestudenten te verstaan.

α
Dit is alfa, de mooiste letter uit het Griekse alfabet, helemaal vooraan in deze 
lijst, zoals het hoort. Daarnaast is het de naam van onze studentenvereniging, 
maar daarover zo dadelijk meer.

Acco
In deze winkel vind je een groot deel van je cursussen en handboeken terug. 
Daarnaast verkoopt men er allerlei andere spullen die een (beginnende) 
student van pas kunnen komen: pennen, agenda’s, cursusblokken, etc. Tip: 
koop een Acco-kaart, want je zal in je studententijd wellicht vaker langs de 
Acco passeren en deze klantenkaart is dan zeer voordelig. Tip 2: in het begin 
van het academiejaar zal de Acco erg druk zijn, dus probeer spitsuren te 
vermijden als je niet in de wachtrij je kostbare tijd wil verliezen. 

Alfa
Alfa is de studentenvereniging voor archeologen. Dus proficiat, jij bent vanaf 
heden een rasechte Alfaan! Alfa zorgt ervoor dat de archeologiestudent 
ten volle van zijn tijd hier aan de universiteit kan genieten. Met een heel 
team van mensen die elk een functie uitoefenen (het praesidum) proberen ze 
jullie een zo breed mogelijk aanbod van activiteiten en informatie te geven. 
Ook het kringblad dat je op dit moment vasthebt, is gemaakt voor en door 
Alfanen.

Alfabeltjes
Het kwalitatieve kringblad dat je op dit moment in je handen hebt, noemen 
we een Alfabeltje. Het is zo’n beetje een magazine voor archeologiestudenten 
en andere vrienden van de archeologie. Je leest nu editie 0, een speciale editie 
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die zich toespitst op eerstejaars. Andere edities zijn iets anders opgebouwd 
en bevatten vaak vaste of gelijkaardige rubrieken waaronder (al dan niet 
archeologiegerelateerde) artikels, kortverhalen, gedichten, spelletjes, 
horoscopen, versprekingen en memes. Je kan zelf ook in een Alfabeltje 
verschijnen! Stuur je idee of afgewerkt artikel naar de Facebookpagina van 
de Alfabeltjes, mail het naar alfabeltjes@gmail.com of spreek de redactie 
aan en word een gepubliceerd schrijver! Vergeet ook zeker niet onze 
Facebookpagina te volgen!

Alma
Studeren op een lege maag, dat lukt niet. Daarom is het de missie van het 
studentenrestaurant Alma om goedkope warme maaltijden, broodjes en 
meer voor de studenten te voorzien. Ook heel wat studenten die zelf een 
maaltijd meenemen, zetten zich ‘s middags graag neer aan een tafeltje daar. 
Tip: bij aankoop van een warme maaltijd kan (of tenminste kon - na corona 
geen garanties) je te allen tijde je bord aanvullen met frietjes. Ongelimiteerd. 
Je betaalt in praktijk dus geen €5 voor een bord spaghetti, maar een bord 
spaghetti en drie borden frietjes.

Analfabeetje 
Wanneer er een Analfabeetje in je mailbox op Toledo verschijnt mag je het 
zeker niet aan je voorbij laten gaan. Hierin delen we namelijk belangrijke 
informatie van Alfa mee, zoals aankomende evenementen. 
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Arena
De arena is een rond plein in het hart van de Erasmustuin. Het vormt daardoor 
een ideale plaats om tussen de zware lessen door rustig een versnapering 
binnen te steken of gezellig wat te kletsen. De arena is in het algemeen een 
geschikte ontmoetingsplaats voor studenten. Daarnaast worden er soms 
evenementen georganiseerd door Alfa.

Bieb
De bieb (ook bib) is een ideale plaats om te studeren zonder constant 
afgeleid te worden. De sociale druk van andere zwoegende studenten die 
in stilte rond je heen zitten motiveren je om toch nog even door te zetten. 
Het Erasmushuis is de bieb op onze campus. Op de vierde verdieping vind 
je allerhande archeologische lectuur. Daarnaast kan je langsgaan in een van 
de andere Leuvense bibliotheken, zoals de Universiteitsbibliotheek. Zelf als 
je er niet komt studeren is dat laatstgenoemde gebouw wel echt de moeite 
om te bezoeken. 

Cantus
Cantussen is een echte studentenactiviteit. Samen met je medestudenten 
zing je uit volle borst, terwijl het bier rijkelijk vloeit. Je leert er de 
studentenliederen zingen, die je overigens vaak mag aanvullen met 
tussenwerpsels, eigen versies en bepaalde bewegingen. Je oren zullen het 
kattengejank misschien niet bekoren. Je maag verteert het bier wellicht te 
traag. Maar doe gewoon lekker mee en maak een rijmpje voor je vertrekt 
naar de wc!

Codex
Dit heilige boek neem je mee naar elke cantus. Het staat vol studentenliederen. 
Voel je daarnaast vrij om je codex (of andermans codex) vol te kliederen met 
allerlei krabbels en aantekeningen. Op de laatste (of eerste) pagina kan je de 
cantussen opsommen waar je aanwezig was. En elke codex ziet er natuurlijk 
oh zo veel mooier uit met een prachtige Alfa-sticker op de kaft. 

CuDi
Onze cursusdienst (ook CuDi of cudi) voorziet je van allerlei cursussen of 
syllabi om het academiejaar te doorstaan. Daarnaast zorgen ze ook voor 
prachtige Alfa-merchandise. En dat alles voor een mooie prijs! Tip: koop een 
Alfa-lidkaart aan, dan wordt die prijs nóg mooier. Je haalt doorgaans de prijs 
uit een Alfa-lidkaart na de aankoop van twee à drie cursussen.
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Doop
Een „echte” Alfaan dient gedoopt te worden. Een studentendoop bestaat uit 
allerlei smerigheden die de eerstejaars overwinnen als een soort inwijding. 
Er is veel controverse rond dit studentenfenomeen, maar die van Alfa is zeer 
leuk en niets om (al te veel) schrik van te hebben. Dit wil echter niet zeggen 
dat de doopmeesters geen smerige geheimpjes voor jullie achterhouden. 
(Maar weet dat ongedoopten evenzeer welkom en evenzeer Alfaan zijn. We 
verplichten niets, maar kunnen de doop oprecht van harte aanraden.)

Dayr al-Barsha 
Deze Egyptische site wordt opgegraven onder leiding van de KU Leuven. 
Studenten Egyptologie kunnen tijdens hun opleiding gedurende een zekere 
periode afreizen naar het prachtige gebied om daar hun handen uit de 
mouwen te steken.  

Eerstejaarsweekend
Zestien tot zeventien oktober: zet die data alvast in je agenda. Dan zal je 
namelijk de leukste dagen van het jaar beleven. Op eerstejaarsweekend 
word je volledig ondergedompeld in de wereld van het studentleven, of om 
precies te zijn: het gelukzalige leven van een Alfaan. Zeker komen dus! Meer 
info volgt.
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Erasmushuis
Dit grote gebouw staat tegenover het MSI. De monitoren van onze faculteit 
zijn hier gehuisvest. Bovendien zal je in dit gebouw mogelijks mondelinge 
examens hebben. Neem ook zeker eens een kijkje in de kelder en ontdek 
welk geheim zich dan voor je openbaart! 

Fakbar Letteren
Fakbar Letteren (ook Fak Letteren of simpelweg de fak) is the place to be. 
Zowel tussen de lessen door als op een avondje uit, je bent steeds welkom 
om iets te komen drinken in het meest sfeervolle café van Leuven. Kom 
zeker af op maandagavonden, wanneer Alfa de fak openhoudt! 

Fakspecial
Dé specialiteit van onze geliefde fakbar. Alle barmannen en -vrouwen 
achter de toog hebben jarenlange opleiding gevolgd om je van dit drankje 
te kunnen voorzien. In geen enkele andere drank weten de verschillende 
aroma’s zich zo heerlijk te vermengen tot een smakelijk geheel. Een 
fijnproever merkt misschien enkele toetsen van fristi of de subtiele afdronk 
van Royco-kippensoep op. Absolute aanrader dus! 



13

Fossielenfuif
De bekendste TD van Alfa is steeds weer een groot succes. Op dit dikke feest 
worden ook de fossielen/proffen uitgenodigd. Wil je graag losgaan met je 
proffen en met hen een wilde vond beleven? Kom dan zeker af!

Geschiedenis 
Is een hulpwetenschap.

Kringenzuip
In deze jaarlijkse drinkwedstrijd proberen alle Letterenstudenten zo 
veel mogelijk te drinken om zo eeuwige roem te verdienen voor hun 
studentenvereniging. Vorig jaar (tijdens de uitzonderlijke corona-
editie) werden we ondanks onze kleine aantallen zelfs tweede van de zes 
Letterenkringen! We verwachten jullie alvast om Alfa te vertegenwoordigen 
en onze eer te verdedigen.

LOKO
De Leuvense Overkoepelende KringOrganisatie is de studentenkoepel 
van de Leuvense studenten. Ze zijn verantwoordelijk voor allerlei grote 
evenementen, bijvoorbeeld de 24-urenloop en de beiaardcantus. 

MSI
In dit gebouw zullen jullie als ijverige studenten vele uren per week of zelfs 
per dag doorbrengen. Hier zullen namelijk het merendeel van jullie lessen 
plaatsvinden. De hallen zijn voorzien van prachtige replica’s van bekende 
beelden. Het oude gebouw is zelf ook best legendarisch. Een zekere professor 
is zo’n fan van de muren in dit gebouw dat hij ze regelmatig gebruikt als 
medium om zijn les te illustreren. 

Oude Markt
De langste toog van de wereld biedt meer dan genoeg keuze voor elke 
terrasjes- en feestjesliefhebber. Het is bekend als uitgaansplaats onder alle 
Leuvense studenten. Het enige nadeel is dat de drankjes er wel wat duurder 
kunnen uitvallen, maar om je portefeuille niet te hard te pijnigen kan je 
natuurlijk ook altijd naar de minstens zo gezellige Fakbar Letteren trekken. 

Perma
In dit gezellige lokaal houdt het praesidium zijn vergaderingen. Daarnaast 
kan je er syllabi verkrijgen bij de CuDi en kan je er wat rusten tussen de 
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lessen door. Je kan het terug vinden op de tweede verdieping boven Fakbar 
Letteren. 

PV
Tijdens de PraesidiumVergadering of PV bespreekt het praesidium de 
werking van alle functies. 

Praesidium
Deze gezellige bende is het bestuursorgaan van Alfa. Ze zorgen ervoor dat de 
mening van de archeologiestudent vertegenwoordigd wordt in allerhande 
vergaderingen. Daarnaast bezorgen ze jullie allemaal leuke activiteiten: 
themafeestjes, eerstejaarsweekend, Alfareis, hoogstaande lectuur, etc. Het 
praesidium staat onder leiding van de praeses. Lees zeker het woordje van 
de praeses vooraan dit kringblad om meer van haar te horen. Daarnaast zal 
je misschien opmerken dat ze in andere kringen (en het woordenboek) deze 
woorden schrijven als ‘presdium’ en ‘preses’. Wij Alfanen blijven echter 
steevast bij de objectief superieure schrijfwijze met ‘ae’. 

PAL-coaches
Deze ijverige ouderejaars helpen je voort met allerhande studieproblemen. 
Ze voorzien namelijk zogenaamde PAL-sessies over zaken als 
samenvattingen, blokplanningen en vooral specifieke informatie en tips 
over jullie vakken. Deze ‘Peer Assisted Learning’-methode kan zeker je 
eerste jaar vergemakkelijken, en daarnaast zijn de coaches ook gewoon 
megavriendelijk. Laat je overtuigen door de boodschap van een PAL-coach, 
verder in dit Alfabeltje.

Quivr
Deze app is gemaakt voor en door studenten, want de KU Leuven was zelf 
niet in staat iets dergelijks te voorzien. Hierop kan je kijken naar je eigen 
lessenrooster en zelfs naar lessenroosters van vrienden zodat je makkelijker 
iets samen kan plannen. Daarnaast kan je ook kijken naar beschikbare 
plaatsen in bibliotheken en naar het menu van de Alma.  

Sagalassos
Deze prachtige Turkse site met rijk gevulde geschiedenis is hét 
opgravingsproject van de KU Leuven, die er al sinds 1990 actief is. 
Geïnteresseerde studenten kunnen er tijdens de zomermaanden mee komen 
werken, na op basis van een motivatiebrief geselecteerd te zijn.
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TD
Een TD (van thé dansant) is een feestje om centjes in het laatje te brengen. De 
eerder genoemde Fossielenfuif is Alfa’s bekendste TD. 

Versprekingen
In elk Alfabeltje verschijnt een opsomming van dubbelzinnige, domme en 
simpelweg hilarische uitspraken die (al dan niet in beschonken toestand) 
uit de mond van een Alfaan verschenen. Als je zo een verspreking hoort kan 
je de redactie contacteren en dan verschijnt die uitspraak misschien wel in 
de volgende editie!

WAC
De Werkgroep Archeologie en Cultuur voorziet allerhande culturele 
activiteiten doorheen het jaar. Ook de peter-meter-activiteiten staan onder 
hun verantwoordelijkheid. Hun magnum opus is echter de jaarlijkse Alfareis. 

Wannes van Daele
Alfabeltjesredacteur
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Het internet is een fantastisch 
stuk gereedschap en een 

geweldig communicatiemiddel 
om in contact te blijven met je 
favoriete studentenkring. Daarom 
heeft Alfa een fantastische 
website, die hieronder beschreven 
wordt door informaticawonder 
Jens Massie.

De Website
Dag, ik ben Jens „Stef” Massie, de 
webmaster van Alfa. Op de website 
vind je informatie over komende 
activiteiten, maar je kan er ook 
cursussen bestellen. Je kan de
website terugvinden op:

www.alfa.student.kuleuven.be

Wanneer je de website opent, kom 
je op de hoofdpagina. Hier vind 
je informatie over alle komende 
activiteiten van Alfa. In het begin 
van het jaar is de belangrijkste 
pagina voor jullie waarschijnlijk 
de Alfa shop. Hier kan jij bepaalde 
cursussen bestellen of Alfamerch 
kopen. Voordat je kan bestellen, 
moet je wel even een account 
aanmaken. Links van de webpagina 
staat een formulier om je in te 

loggen. Als 
je daar onder kijkt heb je een link 
om je te registreren. Als je daarop 
klikt kan je een account aanmaken. 
Om spam te voorkomen, moet je 
account worden goedgekeurd. 
Dus als jouw account niet meteen 
geactiveerd is, geen paniek. Als jouw 
account na twee dagen nog steeds 
niet geactiveerd is, kan je altijd een 
mailtje sturen naar de webmaster.
(webmaster@alfa.student.kuleuven.be)

Alfa digitaalAlfa digitaal
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De wiki is misschien ook belangrijk 
voor jullie. Hier kan je examenvragen 
van vorige jaren raadplegen. Als jij 
jouw vragen op de wiki wilt plaatsen, 
moet je hier nog een apart account
voor aanmaken. 

Op de praesidiumpagina vind je alle 
informatie over het praesidium en 
hun functies. Als je hier op de namen
klikt, word je doorverwezen naar de 
beschrijving van de functie, en een 
beetje informatie over elk lid. 

Dit zijn de belangrijkste pagina’s op 
de website, maar voel je vrij om de 
andere pagina’s ook eens te bekijken.
Als je nog vragen hebt over de 
website (of eventueel andere 
ITgerelateerde vragen), mag je deze
altijd naar mij sturen.

Jens „Stef” Massie
Webmaster

Sociale media
Verder is Alfa aanwezig op 
verschillende sociale media. Op 
Facebook is het belangrijk om in 
de Facebookgroep van jouw jaar te 
zitten. Voor de eerstejaars heet die 
1Ba Archeologie 2021-2022. In die groep 
wordt allerlei belangrijke informatie 
gedeeld, zoals: evenementen, de 
planning van de cursusdienst, 
wanneer de Alfabeltjes uit zijn, en 
zaken die ook werkelijk van belang 
zijn voor je studies. Verder is het 
nuttig om de Facebookpagina’s Alfa 
Archeologie en Alfabeltjes te liken, en 
Cursusdienst Alfa te bevrienden.

Daarnaast is Alfa ook actief op 
Instagram (@kringalfa) en zijn heel 
wat Alfanen actief in een onofficiële 
server op Discord. Die kan je joinen 
via deze link: https://discord.gg/
E9BZgYAV.

Max De Schutter
Alfabeltjesredacteur
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Wegwijs in LeuvenWegwijs in Leuven

Voor de archeologiestudent 
is het belangrijk om een 

goed zicht krijgen over de 
interessantste plaatsen die zich 
in de stad bevinden. Om jullie op 
weg te helpen zijn hier de meest 
relevante plaatsen in onze mooie 
universiteitsstad Leuven.

Onze tour begint bij het Ladeuzeplein, 
gekenmerkend door zijn keversaté 
(van Jan Fabre). We kijken uit op 
de Universiteitsbibliotheek van 
Leuven, toch wel een van Leuvens 
mooiste bibliotheken.

Na we de bib bewonderd te hebben, 
wandelen we links omhoog van de 
bib. We komen aan op het domein 
van letteren. Direct rechts is er het 
MSI, Monisieur Sencie Instituut 
(geen idee wie dat is). Hier krijgen 
jullie het grootste deel van jullie 
lessen. 

Als jullie een beetje verder wandelen 
is er een hoog gebouw waar het 
gros van de vegetatie van Leuven 
hangt. Dit is het Erasmushuis, 
hier stationeren zich vooral de 
proffen en monitoren. Het kan ook 
is voorvallen dat je in dit gebouw 

examen hebt. Indien er nood is aan 
een stille plaats om te studeren kan 
je ook de Artesbib eens raadplegen. 
Voor de durvers neem eens een 
kijkje in de kelder, zeker de moeite 
waard.

Voor iedereen die NIET wil studeren 
en de perfecte plaats zoekt om 
het studentenleven aan de tand te 
voelen, is Fak Letteren the place 
to be. Dit zit-en danscafé bevindt 
zich naast het MSI (valt niet te 
missen, ook als je zat bent). De fak 
is niet enkel het tehuis voor de 
feestende student, maar huisvest 
ook alle studentenverenigingen van 
Letteren. De perma (zie ALFAbet) 
van Alfa is deze te vinden op het 
tweede verdiep als je de houten 
trap opgaat. Naast het houden van 
de PV (zie ALFAbet) wordt hier ook 
de cursusdiensten (CuDi) gehouden, 
alles voor de beste cursussen en 
merch.

We vervolgen onze tour langs 
het Erasmushuis naar de Maria 
Theresiastraat. Hier passeren we 
eerst de ACCO. Als je een boek nodig 
hebt dat niet in de Cudi te vinden is, 
dan ligt die hier. 
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Met een kleine omweg langs de 
Tiensestraat komen we terecht bij 
het meest bekende restaurant van 
Leuven (kan door zijn goede naam 
zijn of prijzen), namelijk de Alma. 
Hier kan je aan goedkope prijzen 
(lekker) eten.

Een zestig meter verder van de 
Acco ligt de Vesailusaula. Deze aula 
wordt voornamelijk gebruikt voor 
de vakken die aan grote aantallen 
studenten gegeven worden (vb. 
L-vakken, zie later). Als we verder 
wandelen is er nog het VHI, het 
belangrijkste om te weten hier is dat 
er lessen zoals Griekenland en Rome 
hier gegeven worden. 

Op het einde van de Maria 
Theresiastraat bevindt zich de 
campus Sociale Wetenschappen. Als 
troostprijs is er hier ook een Alma 
om goedkoop de zorgen weg te eten.

Het belangrijkste van het 
studentenleven is de Oude Markt. 
Die bevindt zich op vijf minuten van 
de campus Sociale Wetenschappen. 
Ze is te bereiken door het volgen 
van de Naamsestraat en dan ergens 
een zijstraat in te rijden naast 
de Universiteitshallen. Plezier 
verzekerd!

Tot slot is er ook nog Arenberg. 
Dat is het beste te bereiken door de 
Naamsestraat in de andere richting 
te volgen dan de Oude Markt. Blijf 

de Naamse volgen tot je in Heverlee 
zit. Hier bevinden veel kantoren van 
prehistorici, landschapsarcheologen 
en wetenschappers, zoals Van 
Peer. Het kan voorvallen dat je 
hier les maar ook examen hebt. 
Het gebied is te herkennen door 
zijn wonderbaarlijke kasteel van 
Arenberg.

Emma Yskout
Alfabeltjesredacteur
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Bucketlist voor studentenBucketlist voor studenten

Student zijn overstijgt 
het studeren. Naast de 

kennisverrijking die we allen 
(hopelijk toch) nastreven, 
biedt de studententijd 
prachtige mogelijkheden tot 
zelfontwikkeling en – boven al 
– flink wat vermaak. Om van dit 
alles optimaal te kunnen genieten, 
geeft Alfabeltjes al enkele tips 
mee die je op weg zetten met 
het samenstellen van je eigen 
bucketlist voor je studentenleven.

Allereerst zijn er enkele plaatsen 
in en om Letteren die elke student 
wel eens bezocht moet hebben. 
IJverige studenten kunnen hier 
sociaal studeren in de bib. 
Archeologiestudenten voelen 
zich algemeen het meeste thuis 
op de vierde verdieping van het 
Erasmushuis, maar iedereen moet 
ook toch eens in de Grote Leeszaal 
van de Universiteitsbibliotheek 
gestudeerd hebben. Verder is op nog 
geen minuut wandelafstand van de 
campus de Alma te vinden. Menig 
student slijt hier zijn middagpauze, 
genietend van matige maaltijden 
aan steeds stijgende prijzen.

De kroon op de gebouwen in en 
rond de campus, is toch wel zeker 
Fakbar Letteren. Ook hier zijn 
Letterenstudenten dag en (vooral) 
nacht te vinden. De fak, geroemd 
om haar goudgeel gerstenat aan 
ongezien lage prijzen, vormt 
het epicentrum van heel wat 
studentenactiviteiten. Ga er dus 
zeker eens langs. De durvers onder 
jullie dienen daar zeker ook eens een 
fakspecial te bestellen.

De beste studentenbelevingen 
worden georganiseerd door 
de studentenkringen. Alfa 
voorziet tal van activiteiten 
voor beginnende en gevorderde 
studenten, zowel in academische 
als in ontspannende trant. Speciaal 
voor de nieuwe studenten worden 
er eerstejaarsactiviteiten 
georganiseerd, die je 
meteen meesleuren in het 
studentengebeuren. Die 
bestaan voornamelijk uit peter-
meteractiviteiten, waarbij 
eerstejaars aan ouderejaars 
gekoppeld worden en ze samen 
leuke dingen doen, en het 
eerstejaarsweekend, waar je 
tijdens een meerdaagse uitstap je 
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medestudenten en praesidium leert 
kennen. 

Indien die activiteiten je bevallen, 
kan je het nog een stap verder 
nemen en je laten dopen. De 
doop is hét bondingsmoment bij 
uitstek voor eerstejaars. Daarnaast 
organiseert Alfa doorheen het 
jaar tal van feestjes in de fak en 
cantussen op verplaatsing, die je 
zeker eens beleefd moet hebben. Het 
hoogtepunt van de feestkalender 
is de Fossielenfuif in het tweede 
semester, die we nu al twee jaar 
hebben moeten missen. Spannend 
voor elke archeologiestudent, dus.

Vergeet doorheen het jaar ook niet 
alle zes Alfabeltjes te lezen, of nog 
beter, zelf een artikel te schrijven 
voor je favoriete studentenblad. 
Alfa organiseert doorheen het jaar 
ook culturele activiteiten, zoals 
museumuitstappen. In de lesvrije 
week organiseert Alfa jaarlijks 
een Alfareis, naar een exotische 
en archeologisch verantwoorde 
bestemming. Een unieke beleving, 
een echte aanrader.

Indien je van dit alles genoten 
hebt en je wilt inzetten om 
andere studenten van een even 
onvergetelijke studentenbeleving 
wilt voorzien, kan ik je van harte 
aanraden om in het praesidium te 
stappen. Of je nu bedreven bent met 
onderwijskwaliteit, goede ideeën 

hebt voor uitstappen en activiteiten, 
of je medestudenten gewoon van 
een goed feestje wilt voorzien, er 
zijn tal van rollen die gevuld moeten 
worden, en dat lukt enkel met 
behulp van enthousiaste studenten.

Max De Schutter
Alfabeltjesredacteur
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ArcheogamesArcheogames

Alfabeltjes’ grote „welke prof ben jij?”-quiz: na groot succes vorig jaar is 
Alfabeltjes weer terug met de quiz om te bepalen wie jouw spiritprof is. Dit 
maal met (grotendeels) échte antwoorden van échte proffen!

Vraag 1: met welke historische figuur 
zou je eens willen discussiëren?
A. Leonardo da Vinci
B. Grote namen zijn 

overgewaardeerd, geef mij maar 
een doorsnee persoon.

C. Alexander von Humboldt
D. Peter Ustinov

Vraag 2: welk archeologisch artefact 
zou je wel eens willen vinden?
A. Vooral de context is van belang, 

niet het object zelf.
B. Een inscriptie met de vermelding 

„pottenbakkersgilde”. 
C. De Rechtvaardige Rechters, het 

verloren paneel van het Lam 
Gods.

D. Sb-erts in de context van een 
late-Bronstijd glaswerkplaats.

Vraag 3: wat is jouw favoriete film?
A. Ice Age
B. Gladiator
C. Raiders of the Lost Ark
D. School of Rock

Vraag 4: wat is jouw favoriete site?
A. Blombos Cave

B. Het is antiek en ligt op een berg.
C. Ostia
D. Aswan

Vraag 5: welk Bordes-type ben jij?
A. Nr. 62
B. En nu voor niet-prehistorici?
C. Die types hebben allemaal 

scherpe kanten; die passen niet 
bij mijn persoonlijkheid.

D. Huh?

Vraag 6: wat vind je van dit 
Alfabeltje?
A. Niet spectaculair.
B. Ongeëvenaarde redactionele 

kwaliteit op niet ter zake doende 
inhoud.

C. Erg informatief.
D. Fantastisch, ik zal zeker nog 

toekomstige Alfabeltjes lezen.

Tel nu welke letter je het vaakst 
hebt geantwoord en haast je naar 
de volgende pagina om erachter te 
komen wie jouw spiritprof is!
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Meeste A?
Dan is Philip Van Peer jouw spiritprof! Deze 
prehistorie-expert is veruit een van de meest 
iconische proffen aan de opleiding. Voor hem 
kennen zowel Harris-matrices als de muren van 
het MSI geen geheimen. Zijn lessen zijn het best 
te volgen vanop de eerste rij.

Meeste B?
Professor Jeroen Poblome is dan jouw man! Deze 
theorieverrukte Sagalassosfanaat staat bekend 
om zijn hoge standaarden, passie voor de antieke 
wereld en de ongeziene kwantiteit aan woorden 
die hij in een les weet te proppen.

Meer weten over jouw spiritprof en ook andere proffen? Lees dan zeker het 
artikel De proffen van archeologie op de volgende pagina’s!

Meeste C?
Marianne Toonen is in dat geval jouw spiritprof. 
Als monitor biedt zij de student broodnodige 
ondersteuning, een rol die haar dankzij haar 
goede karakter op haar lijft geschreven staat. 
Ze functioneert op koffie, positieve vibes, en 
dinokoeken.

Meeste D?
Dan heeft Patrick Degryse het voorrecht jouw 
spiritprof te zijn. Als man van de wetenschap 
streeft hij ernaar de archeologen in spe te 
wapenen met kennis over archeometrie, 
datering, en nog veel belangrijker: stenen.
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De Stoel: Alfabeltjes introduceert een nieuwe wederkerende archeogame, 
regelrecht van de VRT gepikt! Elke editie verschijnt er een foto van een locatie 
in en om Leuven, en een object. De eerste persoon die een foto van zichzelf 
met het gevraagde object op de juiste locatie naar een redacteur doorstuurt, 
wint eeuwige roem door in het volgende Alfabeltje te verschijnen, en nog een 
andere prijs! (Uitzonderlijk is deelname enkel mogelijk voor eerstejaars.)
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De proffen van archeologieDe proffen van archeologie

Alfabeltjes voorziet jaarlijks een kort overzicht van de proffen die 
de eerstejaarsstudenten te zien zullen krijgen tijdens de lessen. Zie 

het als een voorproefje, een eerste kennismaking, of als waarschuwing. 
Dit jaar is er zelfs een beperkt overzicht van proffen in andere jaren.

Frank Carpentier brengt de vakken Inleiding tot de 
archeologie van de protohistorie en Inleiding tot de 
materiële beeldcultuur. Daardoor zullen jullie hem 
nog goed leren kennen in het tweede semester. 
Wanneer hij online les geeft, valt de prachtige 
en imposante schouw in zijn achtergrond op. 
Wanneer je hem in levende lijve ziet, is deze grote 
man zelf ook best imposant, maar laat je zeker niet 
afschrikken: Carpentier is erg vriendelijk en zal je 
tijdens mondelinge examens rustig verder helpen. 

Johan Claeys brengt voor jullie een belangrijk 
aspect van de archeologische discipline die niet in 
alle vakken aan bod komt: de praktijk. De theorie 
van de praktijk (hoe ironisch dat ook klinkt) geeft 
hij in TMP I. Daarnaast organiseert hij de fieldschool 
in het tweede semester, waarin jullie écht de 
praktijk leren. Bovendien is Claeys verbonden met 
het Sagalassosproject. Hij is het type professor 
dat wanneer je tijdens het opgraven vraagt of een 
bepaald artefact waardevol is het dergelijke object 
aanneemt, het op de grond legt, het met zijn schup 
aanvalt tot het in stukken uiteenvalt, rustig zegt 
„nee” en vervolgens casual wegloopt. 
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Hou je van Egypte, mooie sfeerfoto’s en goede 
powerpoints, dan hou je ook INSTANT van Marleen 
De Meyer. Ze is een Egyptologe en spendeert 
de helft van het jaar in Egypte waar ze werkt als 
adjunct-directeur Archeologie en Egyptologie aan 
het Nederlands-Vlaams Instituut in Caïro, en de 
andere helft geeft ze les aan onze faculteit. Ze werkt 
in Egypte onder meer aan een van de projecten van 
KU Leuven in Dayr al-Bersha. In haar lessen kan je 
je onmogelijk vervelen dus!

Patrick Degryse brengt het deel archeometrie 
van het vak Natuurwetenschappen en archeologie. 
Dit vak is berucht onder eerstejaars archeologie, 
maar Degryse weet zijn kennis wel steeds met 
veel enthousiasme over te dragen. Hij gaat vaak 
in interactie met zijn studenten. Dit is voor 
sommigen een interessante leerervaring, voor 
anderen is het dan weer een nachtmerrie. Zowat 
alle studenten kunnen het er wel over eens zijn dat 
Degryse prachtige vergelijkingen op zak heeft. De 
vergelijking tussen chromatografie en onze fakbar 
is misschien niet vanzelfsprekend, maar het blijft 
wel hangen.

Na haar sabbatjaar is de knappe Kretaspecialiste 
Ilse Schoep terug van weggeweest. In het vak 
Inleiding in de archeologie van de protohistorie zal ze 
(misschien?) samen met Carpentier vertellen over 
de bronstijd in het Middellandse Zeegebied, zij 
vooral over Italië. Verder geeft ze ook Inleiding tot 
de materiële beeldcultuur. Het is belangrijk om te 
onthouden dat Schoep graag slechts anderhalf uur 
lesgeeft. Weet dus goed wanneer dat wel en niet het 
geval is, om te voorkomen dat je voor de les een 
half uur kan duimendraaien.
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In dit rubriek van de Alfabeltjes bespreken we niet 
enkel de proffen van archeologie, maar ook de 
begeleiders van deze richting. Marianne Toonen 
is vooral de trajectbegeleider van de tweede, derde 
bachelor en de masters. Als je ooit nood hebt aan 
een goed gesprek, dan is Marianne the place to be. 
Ze geeft Heuristiek aan de eerstejaars. In dat vak 
worden de regels voor het refereren aangeleerd. 
Voor de tweedejaars geeft ze het vak Archeologische 
schrijfoefeningen. Dit vak geeft alles mee om een 
goede paper te schrijven. Ze zet archeologie in de 
kijker en is in het algemeen een topvrouw!

Neanderthalerexpert Philip Van Peer is een van 
de opvallendste figuren binnen onze richting. 
Op chaotische wijze brengt de professor jullie 
allerlei info bij over de prehistorische mens en 
de archeologische discipline, respectievelijk in de 
vakken Inleiding tot de archeologie van de prehistorie 
en TMP I. Zorg wel dat je steeds notities neemt 
tijdens zijn lessen, want als je enkel met zijn 
beknopte powerpoints de examens tegemoet gaat, 
zal je wellicht tekort komen. En te kort komen wil 
je niet bij Van Peer. Letterlijk: de eerste rij is geen 
veilige plaats.  

Het vak TMP 1 wordt deels geleid door de altijd 
even sympathieke Ralf Van Dam. Ralf voert 
vooral studie in de mediterrane wereld naar 
landschapsarcheologie, specifiek de mens-
omgevingrelaties. Dit geeft de mogelijkheid om 
het vakonderdeel Inleiding tot prospectiemethoden 
te geven. Van Dam is iemand die lesgeeft op een 
gestructureerde manier.  Zijn lessen zijn heel 
interessant en geven je een drang om in het veld te 
gaan werken.
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Papyrologe Katelijn Vandorpe geeft jullie het vak 
Geschiedenis van Griekenland en Rome. De hoeveelheid 
leerstof die ze voorlegt lijkt misschien eerst wat 
afschrikwekkend, maar haar duidelijke en volledige 
cursus zal jullie ongetwijfeld verder helpen. Deze 
vriendelijke dame is overigens erg fan van reizen. 
Vele foto’s die jullie tijdens haar powerpoints zien, 
zijn dan ook door haarzelf getrokken tijdens een van 
haar vele reizen naar archeologisch interessante 
locaties. 

Bart Vanmonfort is een van de toparcheologen van 
de KU Leuven. Hij is voornamelijk gespecialiseerd in 
het gebied van de Lage Landen, van het neolithicum 
tot de middeleeuwen. Door deze expertise is hij dé 
persoon om het vak Inleiding in de archeologie van 
Noordwest-Europa te geven. In de toekomst zal je nog 
met hem in contact komen, door het verdiepende 
vak Archeologie van de Lage Landen. Je kan hem ook 
ontmoeten op stage (zowel de in bachelor als in 
de master). Hij zal je contactpersoon zijn om je te 
leiden door de praktische kant van archeologie. 
Zijn lessen zijn gevuld met de onderzoeken die hij 
gevoerd heeft en neemt je helemaal mee in de tijd 
van toen.

Gert Verstraeten vervolledigt het vak 
Natuurwetenschappen en archeologie met zijn kennis 
over milieureconstructie. Bij online lessen haalt 
deze professor zijn allerbeste tekenkunsten 
boven om zijn dia’s te beschilderen met kleurrijke 
taferelen en zo de les te verduidelijken. Daarnaast 
mag je hem er gerust op attent maken dat hij haast 
zijn microfoon aan het opeten is, want anders kan 
je Verstraeten niet goed horen praten. Ook tijdens 
fysieke lessen slaagt hij erin tot zijn bord tot een 
waar meesterwerk om te zetten.
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L-vakken:

L-Informatievaardigheden wordt gegeven door 
Koenraad Brosens en de Lieve De Wachter. 
Het vak wordt gegeven aan alle studenten aan 
de faculteit Letteren (vandaar de L). Brosens 
naast het bestuderen van wandtapijten, geeft 
hij het deel rond de verschillende stappen in het 
informatielandschap. De Wachter geeft meer 
informatie rond de verschillende teksttypes en 
betrouwbaarheid.
Op het eerste gezicht lijkt het vak een beetje 
onbruikbaar, het inzicht achter deze vakken komt 
vaak wanneer je later begint met taken en papers 
te schrijven. Eenmaal je hiermee bezig bent zal 
je dankbaar zijn voor deze lessen. Het vak heeft 
permanente evaluatie. Er wordt verwacht dat je 
testen invult die niet op punten staan om te tonen 
dat je de leerstof beheerst.

De KU Leuven verwacht dat alle richtingen 
een vak hebben rond filosofie. Dit wordt op de 
faculteit gegeven door Pieter d’Hoine, een prof die 
gepassioneerd is door zijn materie, in de vorm van 
L-filosofische grondslagen van de geesteswetenschappen. 
Het is een lesgever die graag in conversatie treedt 
met zijn studenten. Om bepaalde blunders te 
voorkomen is  het van belang om op tijd te komen in 
zijn lessen. Als dit niet zo is, moet je verwachten aan 
een filosofisch conversatie waar alle levensvragen 
naar je hoofd worden gegooid. In dit vak wordt 
er ingegaan op verschillende stromingen van de 
filosofie. Voor sommige is dit vak zo makkelijk dat 
er geslaagd wordt in eerste zit. Andere studenten 
hebben moeite met dit vak doordat het geen 
letterlijke stof is. Opletten is van belang om zeker 
te zijn dat je dit vak niet moet meenemen in de 
herexamens.
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Zorgen voor morgen: proffen van het tweede jaar en verder.

Het vak Inleiding tot de ecologie en evolutie wordt 
gegeven door het Steven Declerck. Het is een 
vak dat bestemd is voor zowel de archeologen 
als de biologen. Misschien zou je denken dat het 
eigenlijk niet echt bij archeologie hoort, maar 
dat is niet waar. Er zijn veel aspecten die in de 
verschillende lessen voorkomen die ervoor zorgen 
dat de archeoloog een duidelijk beeld heeft over de 
omgeving waar we mens in leefde. Declerck vraagt 
naast een schriftelijk examen, ook nog om een 
excursieverslag en essay te maken. Dit maakt ook 
deel uit van je eindresultaat!

Als archeoloog moet je ook verstand hebben 
over het reilen en zeilen van musea. Zowel 
over depotwerking als over conservatie. Om de 
archeologen en kunstwetenschappers hier wegwijs 
in te maken, wordt het vak Musea: historiek, concepten 
en functies één keer om de twee jaar gegeven. Het 
vak wordt gegeven door de prof Brigitte Dekeyzer. 
Het nieuwe vak werkt met permanente evaluatie. 
Dit zorgt ervoor dat aanwezigheid tijdens de lessen 
essentieel wordt. Het vak houdt vooral lezen van 
teksten, groepsopdrachten, discussie… in. Wees 
actief in de lessen en laat zien dat je de stof kent.

Naast het gebruik van GIS in Topografie en 
cartografie, heb je in je derde bachelor nog een 
laatste vak dat handelt over deze theoretische 
materie. De docent Sam Ottoy geeft voornamelijk 
deze lessen Geographic Information Systems en het 
meest interessantste aan dit vak is dat hij lijkt op 
de acteur Iain De Caestecker (voornamelijk gekend 
uit de serie Agents of S.H.I.EL.D.). 
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Jeroen Poblome is een van de meest geduchte 
professoren aan de opleiding. Hij wilt steeds 
het beste uit zijn studenten halen, al maakt zijn 
ingewikkelde, theoriedoorspekte uitleg dat niet 
altijd even gemakkelijk. Hij doceert voornamelijk 
TMP II, maar is als Sagalassosexpert natuurlijk 
onmisbaar tijdens de lessen Klassiek archeologische 
thema’s. Bereid je maar alvast voor om wat bij 
te leren over Sagalassos: de site is namelijk zijn 
persoonlijke doos om voorbeelden en illustraties 
uit te grijpen.

Je kan als het ware René Preys de mannelijke 
tegenhanger van Marleen noemen, ze praten met 
evenveel passie over de geschiedenis van Egypte, 
enkel zijn de powerpoints van René net wat meer 
chaotisch, maar ja, het is dan ook moeilijk om 
beter te doen dan the queen herself. Vanaf dit jaar 
geeft René voornamelijk vakken die dieper ingaan 
op de Egyptische literatuur en dan ook het vak 
wetenschapsgeschiedenis van de egyptologie.

Statistiek voor humane wetenschappen is, zoals de 
naam doet vermoeden, geen populair vak. Gelukkig 
vult Dirk Speelman het vak zo in dat het de pijn 
verlicht. Ik spreek hier niet over zijn fantastische 
manier van lesgeven (in tegendeel!), maar over 
zijn evaluatievorm. Het gaat hier namelijk over 
wellicht het enige verplichte openboekexamen in 
de opleiding! Ik zou je niet mogen aanraden lessen 
te skippen, maar ik kan zijn lessen eerlijkwaar niet 
aanraden. Zorg ervoor dat je de cursus goed kent, 
de oefeningen maakt, en het examen zal gesmeerd 
lopen.
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Yann Tristant is de nieuwe aanwinst van 
Egyptologie: hij vervangt vanaf dit jaar Harco 
Willems. Veel kan ik er nog niet over zeggen, het is 
spannend voor iedereen en waarschijnlijk ook voor 
hem. Wel heeft hij al zeer veel ervaring, zowel in het 
veld als in het lesgeven. Voordat hij onze faculteit 
binnenwandelde, doceerde hij in Australië, hij is 
afkomstig uit Frankrijk, waar hij Egyptologie en 
Prehistorie heeft gestudeerd aan École du Louvre 
en ook aan de universiteit van La Sorbonne. Hij zag 
er alleszins een heel joviale prof uit!

Een Griekse naam voor een Egyptologe, het moet 
kunnen. Bij Athena Van der Perre kom je terecht 
voor een inleiding tot het Middelegyptisch, hierbij 
wordt de basisgrammatica aangeleerd van het 
hiërogliefenschrift! (Ik noem het basis, maar 
eigenlijk leer je op sneltempo praktisch ALLE 
mogelijke grammatica en alle vogeltjes, mannetjes, 
potjes en andere soorten spulletjes en diertjes 
leren tekenen en herkennen) Zelf heeft ze ook nog 
uitgebreid onderzoek gevoerd rondom de rol van 
Nefertiti en ligt haar interessegebied voornamelijk 
in de Amarna-periode. 

Als archeoloog is het van belang om een goed zicht 
te krijgen van het gebied zowel in het heden als 
verleden. Het vak Topografie en cartografie zal je 
hier in begeleiden. Kaarten maken is een belangrijk 
onderdeel binnen de archeologie, zoals bijvoorbeeld 
in  de bureaustudie. Het onderdeel cartografie 
wordt gegeven door Anton Van Rompaey. Zijn 
lessen kunnen vaak wat chaotisch verlopen, 
maar dit wordt volledig vergeven wanneer je zijn 
enthousiaste manier van lesgeven ziet.  Je moet 
hem vergeven voor zijn sec powerpoint en het feit 
dat zijn dochter de show stelde tijdens de online 
lessen. Hij is wel een van de vriendelijke proffen die 
iedereen er wil door helpen en je de leerstof wilt 
laten begrijpen. Tip van de eeuw: leer de cursus van 
buiten en zie dat je een kaart kan maken in GIS. 
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De infame ingenieur Maarten Vergauwen is in 
Topografie en cartografie de wederhelft van Van 
Rompaey. Ben je naar archeologie gekomen, 
met een opluchting dat je voor eens en altijd 
van wiskunde af bent? Wel, in het vakonderdeel 
topografie mag je je cosinussen en tangensen weer 
afstoffen. Daarnaast leer je heel wat over allerlei 
nuttige technologieën en theorie voor het opmeten 
van terreinen. Deze kennis wordt tijdens de 
terreindagen ook in praktijk omgezet. Zorg ervoor 
dat je je driehoeksmeetkunde een beetje kent, 
anders sla je een flater op het veld en op je examen!

L-Dataverwerking wordt gegeven door het trio 
Dirk Speelman, Frederik „Fred” Truyen en 
Joachim Bovin. Je leert bij hen werken met Excel, 
websites programmeren die recht uit 2003 komen, 
en jongleren met terminologie die je daarna 
nooit meer gebruikt. Er is weer wat permanente 
evaluatie, met daarbovenop een van de weinige 
meerkeuzevraagexamens in de opleiding. Tip: het 
is verleidelijk, maar wat je ook doet, laat je tijdens 
de les niet afleiden door Freds snor. Voordat je het 
weet is er weer een kwartier voorbij!

Als onderdeel van één van de vier L-vakken 
wordt L-Interculturaliteit gedoceerd door Marzo 
Stefania, Defoort Carine, Goddeeris Idesbald, 
Lie Nadia en Ryad Umar. In deze colleges wordt 
interculturaliteit in het licht geworpen van drie 
grote thema’s: grenzen, beelden en taal.

L-Digital reason. EINDELIJK het laatste L-vak van 
deze opleiding. Na drie jaar L-vakken te hebben 
gehad, is deze echt net eentje te veel. Net zoals 
L-Interculturaliteit wordt dit vak gegeven door een 
heel leger aan docenten, omdat ze waarschijnlijk 
niet eens weten hoe ze het vak deftig moeten 
aanpakken: Mandolessi Silvana, Baetens Jan, De 
Graaf Ortwin.
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PAL-praatPAL-praat

Joepie een nieuw academiejaar 
en dat betekent een heuse 

hoop nieuwe gezichten die de PAL-
coaches kunnen verwelkomen. De 
PAL-coaches Archeologie zijn dit 
jaar: Kirsten Uyttersprot, Julian 
Prickel, Klaus Van den Broeck 
en ik (Noor Van Roy). Dit wordt 
mijn derde jaar als PAL-coach dus 
ik mag mij stilaan bij de oudjes 
rekenen aan de universiteit. 
Desalniettemin heb ik veel zin om 
mij opnieuw een jaar in te zetten 
voor onze nieuwe lading jonkies, 
de eerstejaars. In dit artikel richt 
ik mij dus tot jullie! 

Jullie weten misschien nog niet goed 
wat een PAL-coach juist is dus sta me 
toe om het even kort uit te leggen. We 
beginnen simpel, PAL staat voor Peer 
Assisted Learning dus een PAL-coach 
is net zoals jij een student. Wij zijn 
net zoals jij een eerstejaars geweest 
aan de opleiding Archeologie. Je 
kan het een beetje zien als een 
„persoonlijke” assistent die voor je 
klaar staat wanneer nodig. Door onze 
eigen (recente) ervaringen weten we 
wat er leeft onder de studenten. Ja, 
ook wij hebben reeds memorabele 
momenten meegemaakt in onze 

studententijd, maar vertel dit zeker 
niet verder. ;) 

We weten ook waar de moeilijkheden 
zijn in bepaalde vakken of welke 
stress de bekendmaking van de 
punten na de examens met zich 
meebrengt. Doordat we al wat 
enkele jaren hebben overleefd aan 
de universiteit, delen we dus onze 
levenswijsheid met jullie door het 
organiseren van PAL-sessies. Dit zijn 
informele momenten waarbij we 
uitleg geven over allerlei zaken zoals 
noteren, studeren, samenvatten, 
plannen, extra uitleg over de 
leerstof, enzovoort en enzovoort. 
We geven jullie hierbij ook steeds 
inspraak wat er in deze PAL-sessies 
zeker aan bod moet komen. Hoe 
we dit allemaal organiseren, horen 
jullie in de loop van de eerste week 
van het academiejaar. 

Daarnaast zijn we er ook steeds 
voor jullie naast de PAL-sessies. 
Je mag ons (of een van ons) altijd 
contacteren als je vragen hebt, 
de weg kwijt bent of gewoon eens 
wil babbelen. Die babbel kunnen 
we zelfs op café doen (het nuttige 
aan het aangename koppelen). 
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We zijn ons ervan bewust dat de 
laatste anderhalf jaar ontzettend 
veel energie heeft gevraagd van 
ons mentaal welzijn. Zit je ergens 
mee, dan mag je een van ons zeker 
contacteren want daar dienen de 
PAL-coaches voor. Een luisterend 
oor staat voor je klaar en we zoeken 
samen naar een oplossing. 

Kortom, jullie zijn bij ons in veilige 
handen!

Vele groetjes en tot snel,

Noor Van Roy
PAL-coach
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Berichtje van de fakBerichtje van de fak

Het is eindelijk zover: de tijd van 
het jaar dat de Fak heropent 

is wedergekeerd en dit jaar doet 
dat nog extra veel deugd omdat 
we deze bijna een heel jaar hebben 
moeten missen door corona. 
Hierdoor kan de Fak dan dit 
jaar dubbel zoveel nieuwkomers 
verwelkomen, al zullen sommigen 
wat nieuwer zijn dan anderen. 
Voor de allernieuwsten wordt de 
prachtige plek die de fak is hier 
even uitgelegd. 

In Fakbar Letteren kan je steeds 
terecht als letteren-, en natuurlijk 
ook als niet-letterenstudent, 
terecht. Hier kan je steeds terecht 
voor een babbel en een drankje aan 
zeer voordelige prijzen. Overdag is 
de fak een extreem gezellig zitcafé, 
waar je rustig kan herstellen van 
lessen of voor de dapperen onder 
ons zelfs leren of paperen. Hoe 
gezellig het overdag ook is, 's avonds 
komt dit prachtige café pas echt tot 
leven. Hier vinden dan levendige 
feestjes plaats, die dit jaar door 
de lange afwezigheid nog beter 
zullen zijn. Op deze feestjes kan je 
leuke promococktails, fantastische 
thema’s en nog beter gezelschap 

verwachten. Dus aarzel geen 
moment om binnen te springen in 
onze ongelofelijk leuke fakbar. Je 
moet ook absoluut niet bang zijn dat 
er geen bekende gezichten in de fak 
te zien zijn, want je kan erop rekenen 
dat hier altijd een handjevol Alfanen 
aanwezig is. 

Kort samengevat is het dus ten 
zeerste aangeraden om hier minstens 
een keer (het wordt aangeraden om 
dit meerdere keren te doen) binnen 
te springen om te genieten van de 
legendarische faksfeer. We kijken 
ernaar uit om jullie Alfantastische 
hoofden daar te zien.

Ya boii 
Mel Peeters

FakV 

P.S.
Het is ten zeerste aangeraden om 
eens een fakspecial te bestellen, 
aangezien dit leidt tot een extreem 
avontuur voor de smaakpapillen. Dit 
is absoluut op eigen risico. 
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ZONDAG 20 SEPTEMBER
THE RETURN OF THE FAK
FAK LETTEREN OPENT ZIJN DEUREN ALS ZITCAFÉ!
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In the meme timeIn the meme time



Heb je een mening die je met de wereld wilt delen?
Tips voor een beter leven?

Een talent dat iedereen moet leren kennen?
Of kom je gewoon graag in de krant?

Alfabeltjes zoekt columnistenAlfabeltjes zoekt columnisten

Stuur je idee of afgewerkt artikel naar de Facebookpagina van de Alfabeltjes, 
mail het naar alfabeltjes@gmail.com of spreek de redactie aan en word een 
gepubliceerd schrijver.


