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SALUTATIO
SCRIPTORIS
Jasmine Strynck, Scriptor 2020-2021
Dag lieve leden,
Ik ben meer dan gelukkig om jullie opnieuw via deze weg te mogen
begroeten. Het begin van een nieuw semester vind ik zelf altijd zeer fijn. Het
gevoel dat er eindelijk iets nieuw aan zit te komen is vooral in periodes zoals
deze enorm waar ik en waarschijnlijk ook velen van jullie naar snakken. Ik
ben dan ook zeer blij dat we eindelijk het afgelopen k**semester officieel
achter ons kunnen laten.
Hoewel de lesvrije week naar mijn mening (ook dit jaar) toch iets te kort was,
ben ik zeer tevreden om weer ten minste 1x per week op de Blandijn te
mogen vertoeven. Bij deze wens ik jullie een zeer fijn tweede semester! Ik
hoop van harte dat jullie lessenroosters jullie veel on campus momentjes
gunnen en dat jullie fijne lesjes mogen bijwonen, zowel on- als offline.
Jullie reacties op de vorige Klassikaster deden mijn hartje helemaal
overlopen van geluk. Een dikke merci voor jullie steun! Het deed me een
enorm plezier om te lezen dat jullie er even content van waren als ik! De lat
ligt deze keer weer vrij hoog, maar we hebben ons best gedaan om jullie in
een kortere tijdsperiode een nieuwe en minstens even leuke Klassikaster te
bezorgen, intussen al nummer 4 van dit academiejaar. Zoals reeds
aangekondigd staat ze ditmaal volledig in teken van de liefde. Je zal zien dat
liefde vaak veel meer kan betekenen dan je denkt!
Bij deze stuur ik jullie met veel plezier verder op weg doorheen deze
Klassikaster. Ontdek, lees en geniet!
Tot snel!
Jullie scriptor <3 -J.
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DE PRAESES
SPREEKT...
Florian Debaene, Praeses 2020-2021

Salve beste lid en lezer!
Ziet u ook zo graag sympathische verbanden tussen de typische
meteorologische ommekeer na Maria-Lichtmis en de magische sfeer
waardoor het begin van het tweede semester getypeerd wordt? Naast het
trauma dat vorig jaar voorstelde, laten we ondertussen met plezier die
donkere blok- en examenperiode achter de rug nu we langzaamaan terug
kunnen genieten van de lengende dagen.
Zoals ook de natuur voorzichtig ontluikt en zich koestert in de prille warmte,
wens ik ons allemaal veel vruchtbaarheid toe in komende periode, van
zonnestralen tot bodemmineralen.
Voor onze geliefde Kring wens ik dat ze dit tweede semester mag groeien,
bloeien en leven, naar het voorbeeld der krokussen dezer dagen. Van mijn
part zou nog een vergelijking – hoewel lichtelijk voortijdig – hier trouwens
ook niet misplaatst zijn, en u voelt mij misschien zelfs al komen. Zoals Jezus
bid ik ook dat de Klassieke Kring een materiële of liever fysieke ἀνάστασις
mag beleven.
Tot het anders kan – moge de hernieuwing van de natuur verlichting
brengen! – ontvangen het praesidium en ik u graag online.
Geniet van de komende lente, en geniet van dit boekje dat met zorg, als met
droge puimsteen afgewerkt (uiteraard, een Catullus carmen I verwijzing),
samengesteld werd door onze vlijtige Scriptor, Jasmine.
Vale,
Florian
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DATEN IN
CORONATIJDEN
door Laurens Van Daele
Het is voor weinig mensen een leuke periode, en ook voor zoekende singles is het leven best wat
moeilijker gemaakt door corona. Maar waar we in de beginmaanden van de pandemie echt helemaal
opgesloten waren, is het vandaag toch weer wat meer mogelijk om een lief te vinden of te daten.
Daarom hierbij enkele datingtips. Uiteraard kan je deze tips ook gebruiken om een nieuwe vriendschap
te ontdekken.

Ook in deze Klassikaster:

Digitaal Daten
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WAT IS JOUW LOVE
LANGUAGE? - XVII

mogelijkheden die de digitale wereld ons vandaag bieden op vlak
van daten. Maar zet even jullie vooroordelen en doemdenken over
awkward openingszinnen en ontmoetingen aan de kant: apps zoals
Tinder kunnen best leuk zijn! Het handige aan Tinder is de vrijheid
die je hebt om jouw favoriete personen te kiezen. Kom je iemand
tegen die je rare vibes geeft? Gewoon naar links swipen! Heb je
iemand naar rechts geswipet en daar nu wat spijt van door een rare
openingszin? Gewoon de match opheffen! Was er maar zo een optie
in het echte leven, wanneer we even willen ontsnappen aan
bepaalde mensen... Aangezien tegenwoordig zo veel mensen de app
hebben geïnstalleerd, is de kans groot dat er voor iedereen wel iets
tussen zit. En wanneer je de klik helemaal voelt bij een leuke
digitale babbel, kan je misschien ook de moed pakken om een
echte date te regelen. Straks geef ik enkele tips om dat coronaproof
aan te pakken! Hierbij eerst wat tips om die ideale date te vinden via
Tinder:
- Neem het niet te serieus, een leuke openingszin of grappige bio is
soms aantrekkelijker dan een droge beschrijving van al je hobby’s en interesses.
- Foto’s zeggen soms meer dan duizend woorden: plaats een foto waarop je omringd bent door je
favoriete mensen, je helemaal opgaat in een leuke hobby of je liefste huisdier knuffelt. Niks is zo mooi
als enthousiasme en passie!
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DATEN IN CORONATIJDEN
- Via Tinder kan je ook je favoriete muziek toevoegen en zeg nu zelf: wat is leuker dan met iemand te
matchen die net als jij fan is van dezelfde songs? Daarnaast is het altijd een pluspunt als je even niet
meer weet waarover je moet praten en op zoek bent naar een gespreksstarter: begin gewoon over de
muziekkeuze van je match.
Alhoewel je Tinder ook perfect kan gebruiken om
vrienden te maken, is het merendeel van de
gebruikers natuurlijk wel op zoek naar de liefde.
Een

leuk

alternatief

om

online

vrienden

te

maken, is Klik. Dit is een app voor studenten in
Gent die op zoek zijn naar leuke mensen om
samen dingen te doen of gewoon eens een

"Er zijn ook al mooie
vriendschappen
voortgekomen uit minder
geslaagde dates"

babbeltje te slaan.

Coronaproof Daten
De match van je leven gevonden? Tijd voor de real deal! Met deze coronaproof datingtips vind je
misschien toch nog een lief in deze tijd. En baat het niet, dan schaadt het niet: er zijn ook al mooie
vriendschappen voortgekomen uit minder geslaagde romantische dates.
- We zijn waarschijnlijk allemaal al wat moe gewandeld, dus daarom is het best leuk om samen met je
date een plek te kiezen die je nog niet zo goed kent. Misschien kan je wel jouw date een stad laten
kiezen die je helemaal niet kent: dan is die meteen ook jouw gids en leer jij naast de persoon ook een
nieuwe plaats kennen. Je kan natuurlijk ook altijd zelf je date imponeren met heel wat interessante
weetjes over je hometown tijdens een wandeling. Als je in een stad als Gent gaat wandelen, heb je
bovendien ook de kans om ergens een lekker warme koffie of chocomelk af te halen. Geen excuses dus
als het wat kouder is! En nu het weer wat warmer wordt, is het natuurlijk ook leuk om ergens in een
parkje te zitten met een wijntje.
- Voor de mensen die toch op zoek zijn naar een iets spannendere date zijn er deze dagen ook nog
altijd heel wat opties. Waarom eens niet naar de dierentuin gaan? Er is toch niks romantischer dan
wandelen tussen de stokstaartjes en de zebra’s. En voor wie het nog wat spannender mag: een echte
sportdate is ook altijd tof, zeker als je hiermee je date kan imponeren. Zo denk ik bijvoorbeeld aan een
mountainbiketochtje of een rondje lopen. Op die manier kan je ook meteen de eventuele stress voor
de date wegsporten! En als de date toch niet meevalt, kan je altijd heel snel weglopen of -fietsen… ;)
Natuurlijk ziet niet iedereen meteen een date in real life zitten. Daarom kan het ook leuk zijn om eerst
mekaar eens te leren kennen via video. Tinder heeft onlangs een optie toegevoegd aan de app om met
je match te videochatten, als je dat allebei wilt. Daarnaast kan je ook dit online daten wat leuker
maken, zodat je niet de hele tijd moet op zoek gaan naar gespreksstof. Zo is het altijd leuk om
spelletjes als Cards against humanity of Pictionary te spelen. Net zoals met vrienden, kunnen deze
spelletjes zeker grappige situaties opleveren. En wie weet is het zelfs zo leuk, dat jullie toch beslissen
om eens af te spreken in real life!
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HANNELORE'S
VALENTIJNSDINER
Wie denkt aan Valentijn, denkt in de eerste plaats
waarschijnlijk aan een romantisch dinertje bij kaarslicht,
maar wie zegt dat je ook je bubbelpersoon niet eens
aangenaam kunt verrassen met een culinair cadeau? De
combinatie van een vrolijk roze gekleurde soep,
vegetarische balletjes in tomatensaus die – echt waar – nog
veel lekkerder zijn dan gewone gehakballetjes en een frisse
cheesecake met citroen bezorgt jullie smaakpapillen
ongetwijfeld een memorabele ervaring. De receptjes die je
hieronder vindt zijn helemaal niet moeilijk te maken, en je
kunt bovendien een heleboel dingen op voorhand
klaarmaken, zoals de soep, het deeg voor de balletjes en de
cheesecake. Zo kun je op het moment zelf onbezorgd
Valentijn vieren zonder nog al te veel in de potten te
moeten roeren!

XII

HARTJESROZE BIETENSOEP
Ingrediënten
olijfolie
1 prei
2 à 3 stengels selder
1 teentje knoflook
750 ml groentebouillon
200g (verse) rode biet
40g radijsjes
1 theelepel tomatenpuree
Handjevol verse dille
1 rode appel
Limoensap
Room
Feta
Handjevol hazelnoten (optioneel)
Croutons (optioneel)
Instructies
1. Hak de ui, look, prei en selder fijn en bak een tiental
minuten in een grote kookpot, of tot de uien en de prei
glazig zijn en de selder zacht begint te worden.
2. Voeg de groentebouillon, de tomatenpuree en de grofgehakte rode bietjes toe
en verhoog het vuur totdat de soep begint te koken. Verlaag daarna het vuur en
laat 45 minuten sudderen met het deksel op de pot.
3. Test of je de bietjes makkelijk kunt doorprikken met een vork. Als dat het geval
is, kun je de soep mixen tot één egale massa. Haal de pot hiervoor even van het
vuur.
4. Rasp de radijs, snijd de appel in heel kleine blokjes en hak de dille fijn. Voeg toe
aan de soep, en zet de pot opnieuw op het vuur.
5. Kruid af met peper en zout en breng op smaak met wat limoensap. De soep zou
een warme, diepe aardse smaak moeten hebben door de bietjes, maar met toch
een lichte, frisse hint door de appel en het limoensap. Schep de soep op en
garneer met wat room, een genereuze hoeveelheid verkruimelde feta, eventueel
wat fijngehakte hazelnoten en/of croutons en een extra dilletakje.

VOORGERECHT
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BETTER-THAN-THE-REAL-DEAL
VEGGIE BALLETJES IN TOMATENSAUS
Ingrediënten
Olijfolie
150g champignons
6-tal trostomaten (of 3 blikken tomaat-in-blik van 400g)
2 kleine uien
2 teentjes look
25g havervlokken
20g geraspte Parmezaan
40g paneermeel + extra om de balletjes in te rollen
Kruiden (vers of gedroogd): peterselie, oregano, snuifje cayennepeper
2 eieren + 1 eiwit
Bloem
1 el rode wijnazijn (of gewoon rode wijn)
Zetmeel naar keuze: frietjes, puree, stoemp, kroketjes, …
Instructies
1. Hak één ui fijn en bak hem in olijfolie tot hij glazig is. Hak ook de
champignons en de look fijn en voeg toe. Hoe fijner, hoe beter! Dit
wordt de basis voor de balletjes.
2. Schep de champignons, ui en look in een aparte kom (zonder het
bakvocht) als de champignons goudbruin geworden zijn. Meng de
havervlokken erdoor. Voeg ook de kaas, het paneermeel, een handjevol
fijngehakte peterselie (of iets minder als je gedroogde peterselie
gebruikt), 1 ei en een snuifje cayennepeper toe, alsook peper en zout
naar smaak. Meng alles goed, en dek de kom daarna af met
huishoudfolie. Laat minstens 4 uur rusten in de koelkast. Je kan dit
mengsel zeker ook de dag voordien bereiden en een nachtje in de
koelkast laten staan: dat is zelfs nog beter, en dan heb je de avond zelf
minder werk 😉
HOOFDGERECHT
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3. Terwijl het ‘balletjesdeeg’ opstijft in de koelkast, maken we de saus!
Snijd een ajuin fijn en bak tot hij glazig is. Voeg 1 fijngehakt teentje look
toe, en een snuif oregano. Laat de kruiden een minuutje inwerken en
voeg daarna de fijngehakte tomaten (al dan niet uit blik) toe. Laat
sudderen tot je een mooie saus krijgt, en kruid af naar smaak.
4. Haal het balletjesdeeg uit de koelkast en vorm balletjes ter grootte van
kleine pingpongballen. Zet ook een schaaltje bloem, eiwit en paneermeel
klaar.
5. Rol je balletjes eerst door de bloem, dan door het eiwit en dan door
het paneermeel. Bak ze daarna 10 à 15 minuten op een laag vuurtje in de
pan. Rol ze regelmatig eens op een andere kant, zodat ze egaal
goudbruin gebakken worden.
6. Serveer je overheerlijke balletjes in tomatensaus samen met
bijvoorbeeld kroketjes, maar ook frietjes, puree of een lekkere
zelfgemaakte stoemp zijn een goede keuze. Geniet!

TIP: Er kruipt wel wat tijd in om de balletjes helemaal zelf
te maken, maar je kunt bijvoorbeeld de hoeveelheden
verdubbelen en een deel van de balletjes invriezen. Op
die manier zal het de volgende keer helemaal niet zo lang
duren om dit comforting gerecht klaar te maken.

HOOFDGERECHT
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CHEESY CHEESCAKE
MET CITROEN
Ingrediënten
- Sap van 3 citroenen (± 90 ml)
- Zeste van 1 citroen
- 110g speculooskoekjes
- 50g boter
- 25g lichtbruine suiker
- 350g mascarpone
- 75g basterdsuiker
Instructies
1.

Verpulver

de

speculoos-

koekjes door ze in een plastic
zak of handdoek te steken en
eroverheen te rollen met een
deegrol.

Je

kan

ook

een

foodprocessor gebruiken.
2. Smelt de boter op een heel
xXxxvuurtje. Zet het vuur af als de boter gesmolten is, en meng er de
laag
bruine suiker en de verpulverde speculoos doorheen.
3. Meng de mascarpone, het citroensap, de zeste en de basterdsuiker tot
een egaal en romig mengsel.
4. Bekleed een taartvorm met bakpapier (niet noodzakelijk, maar zo is
het makkelijker om de taart te snijden). Verdeel vervolgens de
speculoosmengeling over de taartvorm. Druk goed aan.
5. Spreid het mascarponemengsel evenredig over de taartbodem. Plaats
in de koelkast voor enkele uren, zodat de taart kan opstijven.

DESSERT
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Wat is jouw LOVE
LANGUAGE?
HOE ZIET JOUW IDEALE DATE ERUIT?
A.
B.
C.
D.
E.

op café gaan, drinken en spelletjes spelen
binnen blijven en gezellig samen naar een film kijken
een fancy diner met kaarsen
samen koken en eten
samen naar een optreden gaan van mijn favo artiest

WAT IS VOLGENS JOUW DE GROOTSTE
AFKNAPPER OP EEN DATE?
A.
B.
C.
D.
E.

als
als
als
als
als

mijn date niet veel praat
mijn date te laat komt
mij date grof is tegen de ober
mijn date constant hun GSM checkt
mijn date een kieskeurige eter is

WAT IS HET BESTE CADEAU DAT IEMAND JOU
KAN GEVEN?
A.
B.
C.
D.
E.

een lief briefje
een rugmassage
mooie juwelen
ontbijt op bed
tickets naar mijn favo artiest

ZELFTEST
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Wat is jouw LOVE LANGUAGE?
WAT IS VOLGENS JOU JOUW GROOTSTE GEBREK
ALS PARTNER IN EEN RELATIE?
A.
B.
C.
D.
E.

je bent vergeetachtig
je bent veeleisend
je raakt snel gefrustreerd
je maakt het jezelf snel te gemakkelijk
communiceren is niet je sterkste punt

WAT VIND JIJ HET BELANGRIJKST IN EEN
PARTNER?
A.
B.
C.
D.
E.

dat
dat
dat
dat
dat

die
die
die
die
die

intelligent is
lief is voor me
een gevoel voor humor heeft
bedachtzaam is
trouw is

WAT ZOU VOLGENS JOU EEN ABSOLUTE
DEALBREAKER ZIJN IN EEN RELATIE?
A. je partner bekritiseert je vaak op een negatieve
manier
B. je partner toont niet graag affectie
C. je partner vergeet vaak belangrijke data (zoals
verjaardagen, jubileums etc.)
D. je partner neemt je niet als hun prioriteit
E. je partner vaak niet zien voor lange periodes

ZELFTEST
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Wat is jouw LOVE LANGUAGE?
ALS JE HET MEEST A HAD, DAN IS JOUW LOVE LANGUAGE:
WORDS OF AFFIRMATION
Jij bent iemand die in een relatie veel nood heeft aan bevestiging. Je voelt je het meest
geliefd wanneer je partner/vrienden je dat aantonen met woorden! Dit kan op veel
manieren, zowel met complimenten en positieve aanmoedigingen als met je geliefden
die je gewoon zeggen dat ze je graag zien. Voor mensen zoals jij zijn beledigingen of
kritiek echter zwaar te verduren.

ALS JE HET MEEST B HAD, DAN IS JOUW LOVE LANGUAGE:
PHYSICAL TOUCH
Mensen met physical touch als love language uitten hun liefde vooral aan de hand van
aanrakingen en fysiek contact. Net zoals de andere love languages kan deze ruim
geïnterpreteerd worden. Mensen zoals jij zijn erg gesteld op knuffels, handen
vasthouden of gewoon samen tegen elkaar aan liggen in de zetel tijdens een goeie film,
zolang het maar binnen je eigen grenzen ligt!

ALS JE HET MEEST C HAD, DAN IS JOUW LOVE LANGUAGE:
GIVING & RECEIVING GIFTS
Wat jij belangrijk vindt in een relatie is niet per se de prijs van een cadeau, het gaat
eerder om de intentie die erachter zit. Een simpel geschenkje kan je al het gevoel geven
dat je geliefd bent. Bovendien geef je zelf ook graag geschenken aan jouw geliefden!
Wanneer een van je geliefden echter een belangrijke datum vergeet, kan je dat wel
zwaar irriteren.

ALS JE HET MEEST D HAD, DAN IS JOUW LOVE LANGUAGE:
ACTS OF SERVICE
Jouw love language bestaat er grotendeels uit dat jij en je partner/vrienden dinge doen
voor elkaar die zeer bedachtzaam zijn. Je vindt het belangrijk dat jullie behulpzaam zijn
voor elkaar en ook in praktische zijn elkaar te hulp kunnen schieten wanneer nodig.
Mensen met acts of service als love language vinden het fijn wanneer hun
partner/vrienden iets doen wat hun dagje wat verlicht en gemakkelijker maakt.

ALS JE HET MEEST E HAD, DAN IS JOUW LOVE LANGUAGE:
QUALITY TIME
Jij hecht enorm veel belang aan het besteden van tijd en aandacht aan elkaar. Jij uit je
liefde het best door tijd te spenderen met je partner/vrienden en voelt je ook het meest
geliefd wanneer jullie regelmatig afspreken om samen leuke dingen te doen. Wat je dan
precies doet is van weinig belang, zolang jullie maar tijd doorbrengen bmet elkaar!

ZELFTEST
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PREMISSE
Jolien Van Roy

Ik denk dat je chocolade bent
omdat mijn lippen niet meer mogen weten dan
de ronding van je naam
En ze zeggen dat endorfine gelukkig maakt
maar ook niet teveel want
logge dikkigheid is niet iets wat ik me voorstel ’s morgens bij de thee
met een elegant pinkje omhoog dus
nee
Ik denk dat je bent zoáls chocolade.
Woorden breek je uit hun wikkel
en biedt ze op een stolpje aan
bijna vrijgevig die naaktheid, waarheid, dit-ben-ik-helemaal-dus-kijknu-maar
heid
en hoe je uitnodigend open nooit dicht slaat
Ik stel me je voor als chocolade
omdat ik je niet altijd hebben kan, niet altijd hebben kan dat ik je wil
dus waarom dan
slecht verslaafd
wachten terwijl jij wacht op
andere handen, lippen en tanden
Conclusie: dat je wel chocolade moet zijn
soms alles, nooit helemaal onverdeeld

LOCUS AMOENUS
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CARMEN II
Catullus
Passer, deliciae meae puellae,
quicum ludere, quem in sinu tenere,
cui primum digitum dare appetenti
et acris solet incitare morsus,
cum desiderio meo nitenti
carum nescio quid lubet iocari
et solaciolum sui doloris,
credo ut tum gravis acquiescat ardor:
tecum ludere sicut ipsa possem
et tristis animi levare curas!

Jolien Van Roy
Hoe het voelt om een zandkasteel te vernielen?
Niet
Je ebt en je vloedt en zo zachtjes
kijkt het kind het zand ineen.
Tijding, sluipmoordenaar
stroomt de slootjes weg.
Slechts later, veel later misschien
keren hielen op hun stappen terug
Ten midden de fundamenten
steken wij vingers in de grond
en boetseren erosie:
hier uitgerekte warmte
daar oeverloos plezier
verder kreten die stuiteren op de golven van het licht

LOCUS AMOENUS
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HYMN TO APHRODITE
Sappho

Ποικιλόθρον᾽ ὰθάνατ᾽ ᾽Αφροδιτα,

κὤττι μοι μάλιστα θέλω γένεσθαι

παῖ Δίοσ, δολόπλοκε, λίσσομαί

μαινόλᾳ θύμῳ, τίνα δηὖτε πείθω

σε

μαῖσ ἄγην ἐσ σὰν φιλότατα τίσ τ, ὦ

μή μ᾽ἄσαισι μήτ᾽ ὀνίαισι δάμνα,

Πσάπφ᾽, ἀδίκηει;

πότνια, θῦμον.
καὶ γάρ αἰ φεύγει, ταχέωσ διώξει,
ἀλλά τυίδ᾽ ἔλθ᾽, αἴποτα κἀτέρωτα

αἰ δὲ δῶρα μὴ δέκετ ἀλλά δώσει,

τᾶσ ἔμασ αύδωσ αἴοισα πήλγι

αἰ δὲ μὴ φίλει ταχέωσ φιλήσει,

ἔκλυεσ πάτροσ δὲ δόμον

κωὐκ ἐθέλοισα.

λίποισα
χρύσιον ἦλθεσ

ἔλθε μοι καὶ νῦν, χαλεπᾶν δὲ λῦσον

ἄρμ᾽ὐποζεύξαια, κάλοι δέ σ᾽

ἐκ μερίμναν ὄσσα δέ μοι τέλεσσαι
θῦμοσ ἰμμέρρει τέλεσον, σὐ δ᾽ αὔτα

ἆγον

σύμμαχοσ ἔσσο.

ὤκεεσ στροῦθοι περὶ γᾶσ
μελαίνασ
πύκνα δινεῦντεσ πτέῤ ἀπ᾽ ὠράνω
αἴθεροσ διὰ μέσσω.
αῖψα δ᾽ ἐχίκοντο, σὺ δ᾽, ὦ
μάσαιρα
μειδιάσαισ᾽ ἀθάνατῳ προσώπῳ,
ἤρἐ ὄττι δηὖτε πέπονθα κὤττι
δἦγτε κάλημι
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A THOUSAND SHIPS
Arne Van de Sande
The wet, black cobblestones were reflecting the image of the moon,
flooding the harbour with a soft white haze. It made her shadow even
more mysterious than it already appeared. In my mind the image of her
was accompanied by the plucking of harp-strings, piercing through the
silence gliding slowly along the sleeping creatures, alternating the
drowsy sounds of the rippling waves around me. Soothing, almost
enchanting. The mere presence of her being in me—in my heart, as I
knew it to be there—was more calming than anything I’d known.
That was all there was left now: a shadow, an image, the hopeful
mirage of a person whose touch I would never feel again, whose warmth
would not embrace me any longer. The formless figure of a friend
whose life was so deeply interwoven with mine there was no use trying
to untangle it. At least not while both of us were alive. For some reason it
still felt like she was here. Everybody else made it seem like that was the
case, anyway. Nonetheless I knew that what once was strong was
becoming more threadbare, the knots which tied us together no longer
fulfilling their purpose.
My coat, almost bleeding together with the surroundings, grazed the
low wall separating me from what lay beyond it. A vastness which
swallowed everything that dared to defy it. There were ways that
enabled us to defy it, though, and I would use anything in my ability to
do so. In that sense, there was no keelless defiance.
I walked onto the ramp, my heels heavy on the uneven planks of the
oak. Stepping onto the deck, underneath me I heard the hollow sound of
the hull, echoing over the briny breeze, which in turn carried
the creaking of the body further and further through the misty
alleyways leading towards the hills beyond the port. But as the
winds
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winds started to blow a little mightier, headed inland, my eyes were set
on the faded light opposite, the seaward view dotted with countless
beasts like these, breaking up the horizon.
At dawn we would set sail, everyone having readied themselves for
what could be their last voyage. The people left behind looking on as still
and quiet as the cobblestones lining the harbour streets, nobody daring
to take a breath, afraid of what a sudden material move could entail.
There was a sense of purpose in me now, all moves calculated. I knew
that at the end of all this it would be me checking all other shifts that
were taking place. And as I ran my hand across the smooth surface of the
lacquered railing, my eyes followed the length of the bowsprit, reaching.
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GENTSE HORECA IN DE KIJKER!
door Maria Kamei

In door corona overschaduwde tijden is lekker eten of een goeie koffie
een grote troost. Daarom geef ik jullie drie take-away tips mee die
écht

de

moeite

zijn,

zodat

jullie

kunnen

genieten

van

culinaire

geneugten. Zo steken we samen ook de Gentse horeca een hart onder
de

riem

en

geen

zorgen:

ze

zijn

alledrie

geschikt

voor

een

studentenbudget en hebben genoeg vegetarische en veganistische
opties.

GOYA COFFEE
Wanneer je deze gezellige
koffiezaak
waan

binnenstapt,

je

je

Argentinië.
namelijk
waar

naar

de

direct

Goya

in

verwijst

het

stadje

uitbater

Martin

Retamozo van afkomstig is.
Samen

met

zijn

vriendin

Keri Bastiaenssens opende
hij de zaak in het beruchte
jaar 2020. Naast heerlijke
koffie

kan

smullen

PRAKTISCH:
Verlorenkost 5,
9000 GENT
di-vrij: 08:00-17:00
za & zo: 09:00-17:00
ma: gesloten

je

van

hier

ook

zelfgemaakte

Argentijnse gebakjes, uniek
in

Gent.

gebakje

Mijn
Santa

persoonlijke
Fe

met

favoriet

dulce

de

is

het

leche

en

citroenglazuur, echt verrukkelijk. Je kunt er ook
chipas vinden: een hartige Argentijnse snack
met

kaas.

Bovendien

zijn

de

baristas

enorm

vriendelijk en gepassioneerd door hun job.

GENTSE HORECA
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CHASSE PATAT
Misschien is deze roze gevel
je

wel

al

tijdens

het

Vergeet
Sergio

eens

opgevallen

voorbijfietsen.

Frites

Atelier

Herman

van

maar,

Chasse Patat is een nieuwe
frituur
een

waar

je

andere

krijgen

kreunt.

planeet

en

portemonnee

frietjes

kunt

waar
minder

Naast

de

van

je
onder

unieke

zelfgemaakte sausjes zijn er

PRAKTISCH:
IJzerlaan 9,
9000 GENT
ma-vrij: 11:30-14:00 &
17:00-22:00
di, za & zo: gesloten

ook talloze vegetarische en
vega
veganistische snacks te verkrijgen die zeker niet zullen
teleurstellen. Mijn vaste bestelling is een puntzak met
vegan stoofsaus en een bamischijf. Nog een voordeel
is dat de zaak nog relatief onbekend is in Gent dus is
de rij - zeker over de middag - veel minder lang dan bij
andere frituren, maar shhht vertel het niet te veel door ;)

#FALAFEL
Bij

Hashtag

Falafel

kan

je

aan

zeer

democratische prijzen de lekkerste falafel
van

Gent

krijgen.

vegetarisch

of

Alles

op

het

veganistisch

menu

en

is

wordt

vergezeld door een lekker slaatje. Zelf ga
ik altijd voor de falafel 9000, want die is
gewoon

onweerstaanbaar.

Ideaal

wanneer je iets meer wil dan dat broodje,
maar

PRAKTISCH:
Ottergemsesteenweg 1, 9000 GENT
ma-do & zo: 12:00-15:00 & 17:00-22:00
vrij: 12:00-14:00 & 17:00-22:00
za: gesloten
GENTSE HORECA

maar je ook niet
blauw wil betalen. Allen
daarheen!

XXVII

#FOREVERALONE?

14/02/2021

XXVIII

#FOREVERALONE ?
HET LEVEN ALS EEUWIGE SINGLE
Als mensen me vragen hoe het komt

onderhouden. Je hebt geen lief nodig

dat

om

ik

nog

nooit

een

romantische

te

kunnen

groeien

als

persoon.

relatie heb gehad, dan zijn ze meestal

Mijn punt is dat die hele “zonder lief

verbaasd. Ik ben zelfs al op het punt

ben je niet compleet” en “I need my

gekomen dat een sommige vrienden

other half”-cultus eigenlijk niets meer

beginnen

is

denken

dat

ik

die

ene

dan

het

product

een

geromantiseerde

hebben.

dit

versie van liefde die we al van jongs

lijken

af aan voorgeschoteld krijgen in films

zo’n

Hoe

big

komt

deal

het

is?

toch

dat

Waarom

mensen altijd zo geobsedeerd met het

en

liefdesleven

tonen

van

anderen?

Kan

ik

boeken.
is

Wat

al

het

ons

harde

je

enkel omdat de buitenwereld het doet

hebben is één ding, die onderhouden

lijken alsof ik het zou moeten missen?

is echter iets helemaal anders, wat te

Een paar weken geleden zag ik een

vaak nog onderschat wordt.

aflevering van een comedy show van

Ze

Daniel Sloss, een Schotse acteur en

verwachten dat mensen van je gaan

komiek, en dat heeft mijn standpunt

houden vooraleer je eerst van jezelf

over

leert houden, en hoe cliché dat ook

en

relaties

(al

dan

niet

door

zeggen

moet.

altijd

dat

Een

moet

doordat ik het zelf echt mis? Of is het

liefde

samen

relatie

de

steken. De moeilijkere momenten waar

dit

een

niet

en

Waarschijnlijk

komt

in

echter
werk

moeite

Maar

je

ze

geïdealiseerde

toegeven dat ik het nooit echt mis?
niet.

die

en

van

vriendin ben die nooit een relatie zal

je

relatie

niet

kan

romantisch) toch wel wat beïnvloed.

mag klinken (I know, übercringe) spijt

Je

het me te zeggen dat er wel degelijk

hebt

eigenlijk

helemaal

geen

romantische relatie nodig om te leren

iets

wat liefde is en wat er belangrijk is om

dingen

je

relaties

onderhouden.

met

andere

te

van

waarheid
die

aflevering
volgen/de/

inzit.

Daniel

Een

Sloss

vertelde

van
in

was

de
die
het
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volgende: “If you only love yourself at
20% that means somebody can come
along and love you 30%. Making you
feel like that’s so much — it’s less than
half”. Pas als je jezelf graag genoeg
leert zien, kan je weten hoeveel liefde
je werkelijk verdient, en vanaf dan zou
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"Je hebt nog tijd zat om
iemand te ontmoeten. Er
is absoluut geen nood
om je daarin te haasten."

je nooit meer tevreden mogen zijn met
minder.

Geef

eerst

je

liefde

aan

jezelf vooraleer die te spenderen aan
mensen die het niet echt verdienen.
Kies ervoor om jezelf te omringen met
mensen die je daarin aanmoedigen en
je steunen. Je hebt nog tijd zat om
iemand te ontmoeten. Er is absoluut

Love is great, dat hoor je mij alleszins
tegenspreken,

zoveel

meer

romantische
enorm

veel

maar

dingen

halen

relatie.
uit

mijn

kan

dan

Ikzelf
band

je

uit
een

leerde

met

mijn

dichtste vriendenkring. Zij zijn al jaren
diegenen die mij elke dag motiveren
om de beste versie van mezelf te zijn.
Zowel

de

beste

als

de

geen

betere

wensen.

Wat

supporters
ik

dus

kunnen

eigenlijk

wil

zeggen, is dat liefde, hoewel het iets
zeer mooi is, eigenlijk veel meer is dan
je crush die jou ook leuk vindt. Je hebt
geen “liefdesleven” nodig om liefde te

geen nood om je daarin te haasten.

niet

persoon gegroeid ben en ik heb me

slechtste

momenten in mijn leven maakte ik mee
met hen aan mijn zijde en op geen

vinden. Haal liefde uit jezelf. Omring
jezelf

met

mensen

die

je

de

liefde

geven die je verdient en je toelaten
om jezelf ook graag te zien. Investeer
in

relaties

waarin

je

evenveel

liefde

terugverdient als je er zelf geeft. Je
zal zien dat een romantische relatie
helemaal niet je prioriteit moet zijn om
liefde te kunnen beleven, want liefde
kan je overal uithalen, waar je het zelf
ook in investeert!

enkel moment heb ik oprecht moeten
twijfelen aan hun steun. De voorbije
jaren waren zij diegenen die vanop de
eerste rij mogen toekijken hoe ik als
persoon

Voor

diegenen

aflevering
bekijken:

van
Daniel

die
Daniel
Sloss:

graag

de

Sloss

willen

Live

Shows

S01E02 “Jigsaw” op Netflix

KKUPIDO - inzendingen
1) Ik drink graag alcohol (een wijntje of
whisky'tje kan er altijd in), maar ik kan ook
het nut van water inzien (hydrate
yourself!).
2) Qua muziek luister ik naar vanalles en
nog wat: jazz, soundtracks (simp voor
Ramin Djawadi skflsdjfk), pop (Arlo
Parks>>>), en meer recent ook rock (The
Strokes, Mötley Crüe: aaaaaah wat moet
ik kiezen???!!!).
3) Lezen doe ik ook zeer graag (en zonder
specifieke voorkeur) (toegegeven: de term
"klassieker" heeft voor mij vrij weinig
betekenis gekregen).
4) Het eerste uur dat ik wakker ben drink
ik 3 koffies/3 earl greys.
5) Dit is exact 100 woorden.

Een 22-jarige student LatijnGrieks zoekt verpozing van de
chaos die de UGent op ons legt
in de vorm van een nieuwe
vriendschap. Wat moet je over
mij weten? In de omgang vind ik
geluk in fijne gesprekken, actieve
doch subtiele efforts om een
aangename sfeer te creëren, en
een lieve en ontvankelijke
uitstraling.

KKUPIDO

XXX

KKUPIDO <3
Gotta admit, als ik een klik heb met
iemand ben ik een spraakwaterval. Ik
adoreer romcoms, omdat ze ver van de
realiteit liggen. Oeps, ben ik nu super
mainstream? Ja op dat vlak wel.
Jukeboxopenbaringen en weddingcrashers;
gotta love it. Ik sta op en ga slapen met
muziek, omdat het gevoelens voedt op zo
een coole manier. Ik neem een pilletje
tegen moodswings; bij deze is het taboe
van
mentale
gezondheid
alweer
doorbroken! Prefereer ik filosofische
gesprekken boven een fuifzaal als ik zat
ben? Absoluut. Ik houd van mediteren,
tijd spenderen met familie en vrienden en
het platteland. Ja, ik vind het cool om een
loopwedstrijdje te doen met koeien!
Liefs

Je kan me altijd uit de zetel krijgen
om een dansje te placeren, maar ik
blijf even graag in die zetel zitten om
films te kijken of me te verdiepen in
een goed boek. Ik ben dus een echte
boekenwurm en af en toe waag ik me
ook aan eigen schrijfsels. In andere
tijden vind je mij regelmatig op een
Boombal, maar nu moeten we ons
beperken tot wandelingen of dansjes
in de woonkamer. Iemand opvrolijken
of een luisterend oor bieden doe ik
met veel plezier. Koekjes bakken kan
ik als de beste en ik deel ze graag
met jou!

KKUPIDO
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KKUPIDO <3
Mijn mama noemt me soms ook wel
anoniempje maar dat heb ik niet zo graag.
Ik weet dat ik niet een van de grootste ben
maar dat hoeft niet benadrukt te worden!
Samen met mijn vriendinnen ga naar de
feestjes en op café en ik ben er overal graag
bij! Als ik niet bij mijn vriendinnen ben kan je
mij ofwel zien wandelen op de weg met mijn
hond of in mijn bed, beetje chillen, goed boek
bij de hand. Ik zit niet graag stil maar af en
toe heb ik er nood aan dat iemand zegt: “X
(niet Xje!), het is genoeg geweest voor
vandaag, tijd om te ontspannen.” Ik ben dol
op de Vampire Diaries hoewel ik ook graag
naar drama’s kijk en een goeie blètefilm (ik
was vroeger een huilbaby vandaar). “Xje, tijd
om af te wassen!” Ohnee, nie weer hé.

Zoals jullie kunnen zien, sta ik open voor
alles! Dit niet enkel op vlak van liefde en
vriendschap, maar ook in het dagelijkse
leven. Ik ben heel open minded en probeer
altijd out of the box te denken. Ik ben
heel nieuwsgierig en hou er dan ook van
om nieuwe dingen te ontdekken. Die
nieuwe dingen uiten zich in normale tijden
vooral in avontuurlijke reisjes en gezellige
feestjes. In coronatijden probeer ik mijn
geest vooral te prikkelen door te
sporten, mooie fictie te lezen en de
nieuwste films en series te ontdekken.
Dus heb je zin in een loopje door Gent of
toch
eerder
een
romantische
koffiewandeling doorheen de stad, hit me
up!

KKUPIDO
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KKUPIDO <3
Hey ik ben een kleurrijke jongen die het
meest houdt van wijn drinken met mijn
vrienden, samen koken en leuk filmpjes
kijken, en lekker hard gaan (rip). Ik zou
mezelf omschrijven als een beetje
chaotisch, perfectionistisch, niet erg
sociaal maar wel altijd klaar voor een
feestje, gepassioneerd met wat ik doe en
best optimistisch. Mensen zeggen vaak
dat ik eerlijk, loyaal, een beetje
afstandelijk ben maar wel erg vriendelijk.
Daarnaast hou van kunst, mode, films en
dansen. Mijn sterrenbeeld is tweeling met
virgo moon en mijn persoonlijkheid is INTP
dus ik ben eigenlijk wispelturig, instabiel,
gay en heb 0 sociale skills enjoyy. xxxx

Benieuwd naar de persoon achter een van deze verzoekjes?
Stuur dan als de bliksem een berichtje naar Lisa Pollentier,
onze KKupido van dit jaar, en misschien regelt zij dan wel
een leuke date voor jou (coronaproof uiteraard)!
Bij deze geven we graag alle credit aan Eline Daveloose, die
vorig jaar de allereerste originele KKupido was!

KKUPIDO

XXXIII

D
I
X
I
T
S

KK

14:02

Zondag 14 Februari
MESSAGES

now

Florian Debaene
"4G? It's just not for me"

MESSAGES

3m ago

Jasmine Strynck
"Ah, Klazina staat daar!"
Rune Vermeulen
"Klazina Staat?"

MESSAGES

8m ago

Florian Debaene
"Ge kunt niet iedereen zijn gat afvegen"

MESSAGES

13m ago

Dr. Wylin
"Dat krijtje durf ik niet pakken, daar
hangen waarschijnlijk allemaal virussen
aan"

SPELLETJES
Archeologen hebben onlangs een drieduizend jaar oude
liefdesbrief teruggevonden. Helaas is het geschreven in het
nog niet ontcijferde Lineair E. Kan jij het lezen?

met dank aan David De Ceuster!

SPELLETJES
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SPELLETJES
Woordzoeker!

SPELLETJES
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MEMES
(Stuur deze memes naar je crush voor gegarandeerd succes!)

MEMES

XXXVII

MEMES

MEMES
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HorosKKoop: Love Edition
Ram (21 maart tot 20 april): Passionele Panter
Als eerste sterrenbeeld van de dierenriem staat de Ram voor
leiderschap en avontuur. De Ram is niet bang om je een
drankje aan te bieden, even met je te komen dansen en zelfs
naar je Instagram te vragen! Daarnaast smacht de Ram naar
avontuur; hij is steeds op zoek naar iets nieuws en wil je maar
al te graag meenemen op zijn heuse ontdekkingstocht- en ja,
dat is ook zo op fysiek vlak. Als sterrenbeeld onder het
element vuur is de Ram bovendien één en al passie; van een
romantische picknick of etentje bij kaarslicht tot intiem
contact, de Ram weet heel goed wat hij doet.
De ideale match kan de Ram vinden in: Weegschaal, Tweelingen en Boogschutter.

Stier (21 april tot 20 mei): Trouwe Tijger
Als sterrenbeeld onder het element aarde, is de Stier het
perfecte voorbeeld voor een standvastige relatie. Zijn loyale
karakter en geduld zijn de Stiers grootste sterktes. Dat maakt
dat ze niet voor one-night-stands kiezen, maar voor sterke,
langdurige relaties. Stieren zijn zeker niet saai, maar als je
hunkert naar avontuur en opwinding, ben je bij de Stier niet
aan het juiste adres. Wat hij wel biedt: stabiliteit en comfort.
De ideale match kan de Stier vinden in: Schorpioen,
Kreeft en Maagd.

Tweelingen (21 mei tot 21 juni): Flirterige Fazant
Hoewel ze sterk op elkaar lijken, zijn de Tweelingen altijd
zichzelf, zonder meer. Dat betekent enerzijds dat je hun
zachte kant leert kennen, maar ook hun onvoorspelbaarheid.
Tweelingen zijn namelijk geduchte flirters en liggen over het
algemeen wel goed in de markt. Maak je borst dus maar nat,
want er staat je misschien wel concurrentie te wachten.
Tweelingen zijn namelijk heel charmant: het zijn grappig, slim,
creatief én vlotte babbelaars. Een vaste relatie is zeker
mogelijk met Tweelingen, maar je ze doen het niet bepaald
goed met regeltjes.
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De ideale match kan Tweelingen vinden in: Boogschutter, Ram, Leeuw en soms ook
Weegschaal.

Kreeft (22 juni tot 22 juli): Schuchter Stekelvarken
De Kreeft is het toonbeeld van zachtaardigheid en aandacht
voor familie. Jammer genoeg vindt de Kreeft het soms
moeilijk om uit te drukken wat ze voelen en trekt ze zich soms
wat te snel terug. Dat maakt dat ze niet snel een eerste stap
zet: wil je met een Kreeft op date? Trek je stoute schoenen aan
en vraag gewoon. De Kreeft is artistiek en creatief, wat maakt
dat ze de meest originele romantische trucjes bovenhaalt om
je hart te veroveren, eenmaal ze er voldoende zelfvertrouwen
voor heeft. Daarnaast houdt de kreeft van fysiek contact. Ze
kan een tikkeltje jaloers zijn, maar dat is vooral uit angst je te
verliezen.
De ideale match kan de Kreeft vinden in: Steenbok, Stier en Leeuw.

Leeuw (23 juli tot 23 augustus): Fiere Fuut
De Leeuw is dé koning van de dierenwereld en hét centrum
van aandacht. Leeuwen hebben een warm hart en ze houden
van actie. Het is voor hen enorm belangrijk om bemind en
bewonderd te worden; ze staan graag in de belangstelling. De
Leeuw zal zijn emoties niet snel prijsgeven, maar is in
werkelijkheid heel gevoelig. Het is soms meer dan genoeg om
de Leeuw af en toe te vragen hoe het nu werkelijk met hem
gaat. Ze kunnen een tikkeltje egocentrisch zijn, maar zijn in
staat om heel veel liefde te geven.
De ideale match kan de Leeuw vinden in: Schorpioen, Weegschaal, Ram en
Boogschutter.

Maagd (24 augustus tot 22 september): Aandachtige Albatros
De Maagd is bijzonder analytisch en opmerkzaam. Dit betekent dat zelf de kleinste mood
swing haar niet ontglipt. De mannelijke maagd heeft een gevoelig hart. Hij heeft
ontzettend veel respect voor vrouwen en zal deze altijd als zijn gelijke behandelen. Hij is
niet erg romantisch, maar blijft aan je zijde en is loyaal. Je zal hem dus zelf een klein zetje
moeten geven… Hij houdt van voorspelbaarheid en wil een partner die weet wat ie wilt,
zodat ze samen aan een sterke relatie en stabiele toekomst kunnen bouwen.

HOROSKKOOP
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De ideale match kan de Maagd vinden in: Vissen, Stier,
Weegschaal.

Weegschaal (23 september tot 23 oktober): Diplomatieke Das
Zoals je wel al kan vermoeden, is de Weegschaal een echte
diplomaat: ze kan de dingen vanuit andermans perspectief
zien en is het ideale luisterende oor. Maar de Weegschaal
verwacht wél dat ze bewonderd wordt; ze is behoorlijk ijdel.
Een complimentje is echter meer dan genoeg om de
Weegschaal een top dag te bezorgen. Weegschalen zijn op
zoek naar de perfecte partner, helaas bestaat die niet. Jaloezie
kent de Weegschaal overigens niet!
De ideale match kan de Weegschaal
Tweelingen, Leeuw, Waterman.

vinden

in:

Schorpioen (24 oktober tot 2 november): Ambitieuze Alligator
De Schorpioen is zoals zijn element water: evenwichtig.
Vergis je echter niet, de Schorpioen heeft een sterke en
uitgesproken mening. De Schorpioen is vermoedelijk de
meest ambitieuze van alle sterrenbeelden, maar is soms wat
te egoïstisch. Steun hem en het zal overwaaien. Ze zijn erg
beschermend, bij een mannelijke schorpioen voel je je altijd
veilig.
De ideale match kan de Schorpioen vinden in: Stier,
Leeuw en Maagd.
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Boogschutter (23 november tot 21 december): Positieve Patrijs
Het derde sterrenbeeld onder het element vuur is
optimistisch en houdt wel van de rooskleurige bril. De
Boogschutter heeft een brede belangstelling en is vrijgevig,
maar soms misschien wat té vrijgevig: hij kan soms té rechtuit
zijn en dat kan anderen kwetsen. De Boogschutter is dol op
spanning en schiet maar zelden naast zijn doel: hij heeft zijn
aandeel partners zeker gehad. Hij is niet romantisch ingesteld,
wil je hem veroveren, dan ben je best ingetogen wat liefde
betreft. De boogschutter wil nl. geen verplichtingen en vindt
de relatie al snel te verstikkend. Forceer hem dus niet. Ben jij
een
een avontuurlijk en angstloos type? Dan is de Boogschutter de perfecte match.
De ideale match kan de Boogschutter vinden in: Tweelingen, Leeuw, Ram en
Weegschaal.

Steenbok (22 december tot 20 januari): Naarstige Nachtvlinder
Als sterrenbeeld onder Saturnus, is de Steenbok praktisch,
intelligent en logisch. Als ze iets wil bereiken, heeft ze daar
alles voor over en ze spoort ook anderen aan hun dromen na
te leven. Aan de andere kant ziet ze het leven vaak wat
somber in, en kan ze behoorlijk koppig zijn. Maar dit valt
makkelijk op te lossen door een match met een vrolijk
sterrenbeeld! De mannelijke Steenbok is erg passioneel, al
toont hij niet graag emoties. De Steenbok smacht naar liefde,
maar het duurt even voor ze er durft voor gaan. Bovendien
vertrouwt hij niet snel mensen, maar laat haar zien dat je van
haar houdt en je zult haar vertrouwen gaandeweg winnen.
De ideale match kan de Steenbok vinden in: Kreeft, Stier en Vissen.

Waterman (21 januari tot 19 februari): Onafhankelijke Otter
Als beschermer van de zee is de Waterman erg onafhankelijk,
origineel en bijzonder populair. Bij hem draait het niet alleen
om schoonheid, maar vooral om intellectuele stimulatie én
communicatie. Bovendien wil hij genieten van het leven,
gezellig op de sofa met een film, is zelden voldoende voor de
Waterman. Omdat hij zo onafhankelijk is, past hij zich niet
graag aan. Hij eist respect en begrip en verwacht dat een
partner zich aanpast. Daarnaast is hij erg loyaal, je hoeft je
geen
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absoluut geen zorgen te maken als de Waterman alleen op stap gaat. Jaloezie is trouwens
nooit een goed idee bij de Waterman, het duwt hem weg.
De ideale match kan de Waterman vinden in: Leeuw, Tweelingen en Weegschaal.

Vissen (20 februari tot 20 maart): Romantisch Roodborstje
Hou je van romantiek? Dan zit je bij de Vissen aan het juiste
adres. Vissen zijn vriendelijk en meelevend en voelen erg
goed aan wat anderen voelen. Jammer genoeg zijn ze soms
wat overgevoelig en niet bepaald praktisch; ze zijn aan de
mysterieuze en dromerige kant. Wat maakt dat je hen soms
met de voetjes op de grond moet houden. Daarnaast zijn ze
erg vrijgevig en zorgen goed voor je.
De ideale match kan
Schorpioen en Kreeft

Vissen

vinden

in:

Maagd,

Wederom met dank aan Brian Cluyse, het orakel van Spiere
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