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Voorwoord 
Beste commilitones, studenten en toekomstige kinesisten, 
Kinesia Antwerpen is de club van de richting 
revalidatiewetenschappen en kinesitherapie als 
departementsclub binnen de faculteit geneeskunde en 
gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Antwerpen.  

Kinesia is een club die zich inzet voor allerhande activiteiten. 
Ons geëngageerd praesidium zorgt ervoor dat menig student 
zich week in week uit kunnen ontspannen op onze TD’s, 
cantussen, klimaxfeesten en clubavonden. Tevens 
organiseren we veel meer dan louter feestjes. We doen 
geregeld een culturele uitstap naar een bierbrouwerij of 
andere interessante zaken. Al deze (grootse) evenementen 
vinden plaats in het hartje van onze geliefde stad Antwerpen! 

We onderscheiden ons van andere verenigingen door de 
moeite en het succes dat betrokken is bij onze sport teams. 
We doen steevast mee aan de jaarlijkse sportcompetities die 
gehouden worden. Je bent meer dan welkom om onze teams 
te versterken met jouw talent en/of enthousiasme zodat we 
de beker van voetbal, basketbal en zaalvoetbal competitie 
mee naar huis kunnen nemen! 

Spreekt sport je niet echt aan? Ook voor jou is er een plek in 
de club dankzij onze fantastische skireis!  

In mijn ogen het hoogtepunt van het jaar! Hier kan je een 
week lang uit je bol gaan op de piste en/of naast de piste op 
de après-ski! De editie van dit jaar is er eentje die je zeker niet 
wil missen. Klinkt geweldig, toch?! Verzeker nu jouw plek 
door lid te worden van de beste club van ’t stad om te 
genieten van talloze voordelen tijdens het academiejaar  
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waaronder een hechte vriendengroep en immens veel 
plezier! 

Naast onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat 
onze studenten ontspannen. Helpen we ze ook met hun 
studies waar mogelijk. We voorzien workshops en cursussen 
om ze meer te betrekken met de studies alsook om hen voor 
te bereiden op het beroep. Hiernaast hebben we ook een 
webshop waar we allerlei zaken verkopen van skeletten en 
stagepakken tot drinkbussen en de langverwachte 
sportsokken! 

Kinesia is een club met een zeer hechte band en we zijn als 
het ware één grote familie. Dit sterk gevoel vormt zich van de 
moment dat je samen onze studentendoop trotseert. Dankzij 
mijn ervaring als schacht en schachtenmeester heb ik met 
mijn eigen ogen kunnen zien hoe iedereen zich rot heeft 
geamuseerd tijdens de doopactiviteiten. Vertrouw me maar 
wanneer ik zeg dat je deze kans niet wilt missen! 

Dit is Kinesia voor mij, maar dan in het kort. Ik verwelkom 
jullie graag in de club en vertel met alle plezier verhalen over 
Kinesia, want wij zijn nog zoveel meer! Indien je nog met 
vragen zit mag je een van ons sturen en wij helpen je graag 
verder!  

Dixit, 

Jarno Berckmoes  

Praeses ’22-’23 Kinesia Antwerpen 

Ut Vivat, Crescat Floreatque Kinesia! 
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Colofon 
 

 

Praesidium 2022-2023 

Praeses Jarno Berckmoes 

Vice-Praeses Robbe De Muynck 

Vice-Praeses Robbert Arnauw 

Quaestor & Media Sofie Rondags 

Schachtenmeester Zenno Bollen 

Schachtentemmer Elena Vielfont 

Schachtentemmer Max Uhrlaub 

Zedenmeesteres Elke Smeets 

Feest & Scriptor Lasse Van Overloop 

Feest Celine Vrancx 

Cantor Senne De Schepper 

Ab-actis & P.R. Lisa Deceuninck 

P.R. Ischa Meersman 

Cultuur Kristien Huygen 

Cultuur Maxim Homblé 

Sport & Mercator Yunah Verheyen 

Sport Louka Reynaert 

Sport Ruben D’Hulst 

Consul Jan Seghers 

Tante Kaat Francken 

Praegustator Bob Jadoul 
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Voorstelling Praesidium 
Jarno Berckmoes: 

Bijnaam: El capitan 

Jezelf in 3 woorden: Bier, plezier, pionier 

Waar iemand je mee kan plezieren: Goeie 
dieptalk 

Raarste in uw slaapkamer: Onbegrijpelijk 
veel cara 

Nummer waar je hard op gaat: Beat of my heart - deluxe edition (lost 
frequencies) 

Robbe De Muynck: 

Bijnaam: Robke, Roberto 

Jezelf in 3 woorden: Enthousiast, sportief, 
gedisciplineerd 

Waar iemand je mee kan plezieren: Een 
gezellig etentje 

Raarste in uw slaapkamer: Winnie The Pooh 

Nummer waar je hard op gaat:Over-Tsuki 

Robbert Arnauw:  

Bijnaam: Robbie 

Jezelf in 3 woorden: Knap, slim, knap 

Waar iemand je mee kan plezieren: Fritje 
met stoofvleessaus van de Jean met nen 
bicky burger en boulet special 

Raarste in uw slaapkamer: Mijn vriendin 

Nummer waar je hard op gaat: Skumic, 

Point.blank - project ravy 2.0 
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Sofie Rondags:  

Bijnaam: Sof 

Jezelf in 3 woorden: Energiek, Sportief, 
Liefdevol 

Waar iemand je mee kan plezieren: Eten 

Raarste in uw slaapkamer: Satisfyer 

Nummer waar je hard op gaat: Someone 

You Loved 

 

Zenno Bollen: 

Bijnaam: Bolle 

Jezelf in 3 woorden: Sfeermaker, Sportief, 
Lief 

Waar iemand je mee kan plezieren: Ne 
goeie lauwe carapils 

Raarste in uw slaapkamer: Satisfyer pro 2.0 

Nummer waar je hard op gaat: Sorry joel 

corry (james hype remix) 

 

Elena Vielfont:  

Bijnaam: / 

Jezelf in 3 woorden: No fucks given 

Waar iemand je mee kan plezieren: Eten 

Raarste in uw slaapkamer: Een bench press 

Nummer waar je hard op gaat: Unwritten-

Natasha Bedingfield 
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Max Uhrlaub:  

Bijnaam: De Duitser 

Jezelf in 3 woorden: Bratwurst, Sauerkraut, 
Kartoffel 

Waar iemand je mee kan plezieren: Bellen 
iplv. 1000 berichten sturen 

Raarste in uw slaapkamer: Ik 

Nummer waar je hard op gaat: Memories- David Guetta 

 

Elke Smeets: 

Bijnaam: L (El) 

Jezelf in 3 woorden: Actief, rommelig, klein 

Waar iemand je mee kan plezieren: Eten en 
een goeie knuffel 

Raarste in uw slaapkamer: Ik ben een 
doodnormaal persoon 

Nummer waar je hard op gaat: 

Temperature-Sean Paul 

Lasse Van Overloop: 

Bijnaam: Mister grellig 

Jezelf in 3 woorden: Ambitieus, Sportief, 
Grappig  

Waar iemand je mee kan plezieren: Samen 
naar den Antwerp zien 

Raarste in uw slaapkamer: Massagetafel 

Nummer waar je hard op gaat: Freed from desire- Gala 
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Celine Vrancx: 

Bijnaam: Cece 

Jezelf in 3 woorden: Waterrat, feestbeest, 
levensgenieter 

Waar iemand je mee kan plezieren: Ben & 
Jerry cookie dough 

Raarste in uw slaapkamer: Knuffel van 
1meter 

Nummer waar je hard op gaat: Baby-Justin Bieber 

                                                        Senne De Schepper: 

Bijnaam: Scheppie 

Jezelf in 3 woorden: Decadente 
Brasschaatse nek 

Waar iemand je mee kan plezieren: Een 
goei dineke 

Raarste in uw slaapkamer: Mijzelf 

Nummer waar je hard op gaat: Billie-Fred 

Again 

Lisa Deceuninck: 

Bijnaam: Bolleke Junior 

Jezelf in 3 woorden: Sociaal, Enthousiast, 
Zat 

Waar iemand je mee kan plezieren: 
Chocola!!! 

Raarste in uw slaapkamer: Chocolade 
voorraad 

Nummer waar je hard op gaat: Don’t stop 

me now- Queen 
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Ischa Meersman: 

Bijnaam: Mankepoot 

Jezelf in 3 woorden: Sociaal, Klungelig, 
Familiaal 

Waar iemand je mee kan plezieren: 
Eten/Drank 

Raarste in uw slaapkamer: Drankvoorraad 
in kast 

Nummer waar je hard op gaat: Niks specifieks gewoon kunnen 

meeschreeuwen 

Kristien Huygen: 

Bijnaam: Krissie 

Jezelf in 3 woorden: Gezellig, Hollander, Lief 

Waar iemand je mee kan plezieren: Warme 
koffiekoek met krenten 

Raarste in uw slaapkamer: Mijn Efteling 
verzameling 

Nummer waar je hard op gaat: Boy in the 

picture 

Maxim Homblé: 

Bijnaam: Homblé 

Jezelf in 3 woorden: Sportief, Doelbewust, 
Moe 

Waar iemand je mee kan plezieren: Biertje 
of twee 

Raarste in uw slaapkamer: Halfnaakte man 
op een jetski 

Nummer waar je hard op gaat: Big city life- Luude 
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Yunah Verheyen:  

Bijnaam: Yuun 

Jezelf in 3 woorden: Goedlachs, Sportief, 
Avontuurlijk 

Waar iemand je mee kan plezieren: Lekker 
eten 

Raarste in uw slaapkamer: Skeletio 

Nummer waar je hard op gaat: Dj Neyt storm and fire retro 

 

                                                        Louka Reynaert: 

Bijnaam: Muilqueen 

Jezelf in 3 woorden: Competitief, direct, 
plagerig 

Waar iemand je mee kan plezieren: Witte 
manons van Leonidas 

Raarste in uw slaapkamer: Ski botten 

Nummer waar je hard op gaat: Laat mij 

gerust-Babs 

Ruben D’Hulst: 

Bijnaam: Leo, Johan, Sonja 

Jezelf in 3 woorden: Zat, Impulsief, 
hartenbreker 

Waar iemand je mee kan plezieren: Een 
toezuip of een kasteel rouge 

Raarste in uw slaapkamer: Poster van 
Swakke zijn driewieler 

Nummer waar je hard op gaat: get out of my head return of the mack 
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Jan Seghers: 

Bijnaam: DJJanSeghersIsSingle 

Jezelf in 3 woorden: Zatte kloot, 
Probleemoplosser, levensgenieter 

Waar iemand je mee kan plezieren: Ne 
lekker lauwe shotgun 

Raarste in uw slaapkamer: Mijn 
Muntenverzameling 

Nummer waar je hard op gaat: Cooler as ikke – Jack Parrow 

 

   Kaat Francken: 

Bijnaam: Kaatje 

Jezelf in 3 woorden: Losgeslagen wild wijf 

Waar iemand je mee kan plezieren: 
Mantelzorg bij katers 

Raarste in uw slaapkamer: Mijn vriendje 

Nummer waar je hard op gaat: Crazy Frog - 

Axel F 

Bob Jadoul: 

Bijnaam: Bob 

Jezelf in 3 woorden: Cara, Shotgun, Meters 

Waar iemand je mee kan plezieren:  Cara 

Raarste in uw slaapkamer: Geronimo Stilton 
boeken 

Nummer waar je hard op gaat: Verover mij-

Niels De Stadsbader 
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De nieuwe student in Antwerpen 
Je bent net klaar met de middelbare school en klaar voor een 

nieuw hoofdstuk in je leven. Het leven als een echte student 

in onze oh zo schone koekestad Antwerpen. Heel beknopt 

bestaat het student zijn natuurlijk uit hard werken en 

studeren maar daarnaast kunnen feesten en 

studentenverenigingen ook zeker niet worden vergeten. De 

laatste twee zijn net zo belangrijk want het zijn deze die echt 

vorm gaan geven aan het leven als student. En welke 

vereniging kan dit als geen ander? De beste club van ’t land, 

Kinesia, natuurlijk.  

Bij het horen van het woord studentenvereniging denken 

velen direct aan negatieve dingen. We staan vandaag de dag 

nu eenmaal in een slecht daglicht waar we verandering in 

proberen en moeten brengen. Wat velen vergeten is dat je bij 

een vereniging nieuwe mensen leert kennen, je vrienden voor 

het leven ontmoet, omringt wordt door medestudenten die 

elkaar helpen en je wegwijs gemaakt wordt in het 

studentenleven. Het is tenslotte wel een grote stap.  

Ook dopen hoort erbij, maar hoe zit dat nu juist?  
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Je kan je aansluiten bij Kinesia maar dan hoef je jezelf nog 

niet te laten dopen. Wel raad ik het aan want wij binnen 

Kinesia zien dopen als een verwelkomingsritueel waar onze 

schachten samen opdrachten/uitdagingen succesvol 

volbrengen om een groepsband te scheppen. Het is voor ons 

leuk om te zien hoe snel jongeren die elkaar nog niet kende 

op een paar weken tijd zo hecht kunnen worden. En dit is 

waar het bij ons omdraait: vrienden voor het leven maken en 

kunnen genieten van u studententijd want deze maak je maar 

1 keer mee.  

Ikzelf heb tot nu toe al een onvergetelijke tijd beleefd binnen 

de Kinesia familie en vrienden voor het leven eraan over 

gehouden.  

Hopelijk kan ik jullie allemaal verwelkomen in de beste club 

van ’t stad voor een magistrale studententijd te beleven! 

Dixit, 

Schachtenteam ’22-’23 Kinesia Antwerpen 

Ut vivat, Crescat Florreatque Kinesia! 
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Sporten bij Kinesia 
Beste sportieve studenten!  

Het is zover: jullie staan aan het begin van een brand-new 

sportseizoen. Koop je MOVE aan voor 35 euro (je kan een 

groot deel terug krijgen van de ziekenkas) en geniet met ons 

van een heel jaar aan sportactiviteiten: 

https://sportuantwerpen.be/aankoop-move/  

Wij doen mee aan de Antwerps Students Leagues. Dit zijn 

competities over heel Antwerpen! Kinesia gaat deelnemen 

aan veldvoetbal, basketbal (dames en heren), volleybal 

(dames), zaalvoetbal (heren). 

Zodra je bent ingeschreven nodigen wij jullie uit voor de 

Facebookgroepen, waarin wij de wedstrijden aan jullie 

voorstellen. Als je een keertje niet kan, is dat geen probleem. 

De wedstrijden zullen plaatsvinden op maandagavond (voor 

de veldvoetbal), dinsdagavond (voor de zaalsporten) of 

woensdagavond (voor de zaalsporten).  

Ook doet Kinesia mee aan super leuke interfacs! Dit zijn mini 

spel en sport-toernooitjes met elke week iets anders. Hou 

hiervoor zeker onze Facebookpagina in de gaten om up to 

date te blijven. Ook hier is een MOVE pas vereist. 

https://sportuantwerpen.be/aankoop-move/?fbclid=IwAR0YBPChxgtY31bKD4vB-lYLKVUQzHdHaw9r8RTXjunZv3SIB_4Q8N-v2do
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Met de MOVE-pas kan je ook echter veel meer dingen doen! 

Zo zijn er nog andere competities, je kan zalen huren, events 

en een recreatief sportaanbod waaraan je kan deelnemen. 

Ook krijg je hiermee korting om bijvoorbeeld een 

fitnessabonnement van de Basic-Fit. 

Wij hopen jullie snel te zien op het veld of in de zaal om 

samen met ons de bekers te pakken! 

Twijfel niet om Louka Reynaert of Ruben D’hulst of Yunah 

Verheyen een bericht te sturen als je met eventuele vragen 

zit! 

Sportieve groeten! 

Sportteam ‘22-’23 Kinesia Antwerpen 
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Sponsors 
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