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Voorwoord 
Utopia is een studentenvereniging voor de studenten van 
campus De Nayer. De meeste kennen ons als foefen maar 
onze leden kennen ons als een hechte studentenclub waar 
jaarlijks veel leuke en creatieve activiteitengeorganiseerd 
worden. Natuurlijk altijd aan studentikoze prijzen. Van 
paintball tot leuke cantussen. Zoals velen weten hebben 
we een doop maar deze doop blijft menselijk omdat dit voor 
alle studenten leuk moet blijven. Natuurlijk kan een 
studentenclub niet zonder sponsors waarvoor we hen 
natuurlijk altijd even willen bedanken. Ook krijgen we 
subsidies van Stuvo (ook wel studentenvoorzieningen 
genoemd) die er ook voor zorgen dat we wekelijks wel een 
activiteit op onze agenda kunnen zetten. Ook nemen we 
deel aan de sportcompetitie van Ons Verbond; of de 
overkoepelende kring van campus De Nayer. Jaarlijks 
brengen we 4 keer Den Utopist uit, dit doen we op Outopia, 
het Utopia café, het Utopia weekend en op de BBQ. 

Wilt u graag meer informatie, aarzel dan niet om iemand 
van het praesidium aan te spreken of te contacteren. 

Het preasidium ‘19- ‘20  



 
3 

Redactor Dixit 
Gegroet utopisten en sympathisanten. Het jaar is al weer 
aan zijn einde maar nochtans hebben wij ons in 2019 heel 
hard geamuseerd van airsoften in een binnen speeltuin tot 
een spoedcantus houden en Cora van Mora bezoeken in de 
Moose bar Mechelen om toch in een reclame spot te zitten. 
Tot schaatsen met een klein beetje te veel jenever. 

Als probeersel is deze utopist digitaal dit is voor de natuur 
een klein beetje te besparen, maar ook zeker om het 
makkelijker en toegankelijker te maken voor alle leden om 
den utopist te lezen 

Nog veel plezier met het lezen van den Utopist, editie van 
Utopiacafé, en tot de volgende Dixit, 

Jochem Kuiper, Redactor 2019-2020  



 
4 

Outopia 
Zoals elk jaar had het praesidium op 10 november Outopia 
voorbereid. De schachten kwamen toe om 12 uur en 
begonnen direct met zen allen alles klaar te maken. Onze 

schachtenmeester Wouter was dus druk bezig. De 25 kg 
aardappelen hebben ze geschild in zo’n 30 min. maar om 
er daarna frieten van te maken heeft het toch wel 50 min. 
genomen om al deze aardappelen om te zetten naar frieten. 
Daarna werden de frieten voorgebakken en ondertussen 
werden de tafels gedekt. Daarna werd alles klaargemaakt 
om de gasten te ontvangen. Raven had ondertussen de 
kassa klaar gezet. Toen kwamen de eerste gasten binnen 
en werden de frituursnacks al opgewarmd zodat de gasten 
niet verhongerden. Tijdens dat de frituursnacks rond 
gingen, gingen er ook toastjes rond met verschillende 
toppings. Na het genieten van de verschillende hapjes werd 
de soep geserveerd en tijdens het serveren van de soep 
werden de kaaskroketten klaar gemaakt. 
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Daarna werd het hoofdgerecht geserveerd in plaats van 
stoofvlees was het een stoofpotje van wild geworden. 
Nadien zijn natuurlijk de desserts op tafel gebracht 
iedereen kon genieten van een lekker choco moesje of een 
appelstroedel met ijs. Aan het eind van de avond hebben 
we er nog een redelijk feestje van gemaakt.  

Door Redactor 19’ 20’ 
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Verassingsactiviteit  
Zoals iedereen het wist zouden we een giga activiteit doen 
daarom hadden we met het praesidium besloten om te 
gaan airsoften. Aangezien we dit wel op een super toffe 
locatie wouden hebben moesten we wel even rijden. Maar 
airsoften in een oude indoor speeltuin was toch een 
speciale ervaring. Na het eerste spel waarin we gewoon 
team dead match speelden, hebben we van de eigenaar van 
de zaak allemaal een gratis pintje gekregen omdat hij ook 
ooit in een studentenclub had gezeten. Het 2de spel was 
“capture de flag” waarin elk team een vlag had die door het 
ander team terug naar hun begin plek moest gebracht 
worden. Omdat deze locatie eigenlijk maar 2 gangen had 
tussen beide teams werden deze snel door beide teams vast 
gezet, zodat niemand er nog door kon. Tijdens het 3de spel 
werd ik door Pjotr verrast die ineens achter onze barricade 
stond en dus compleet langs onze vlag gelopen is maar die 
niet heeft gezien. De avond hebben we geëindigd met een 
groepsfoto die je misschien wel al op facebook of op 
Instagram hebt gezien.  Door Redactor 19’ 20’ 
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fakbar 
aangezien met de bierproef fakbar van vorig semester er 
nog wat bieren over waren werden deze op de eerst 
volgende fakbar geserveerd. Aangezien dit wel zonde zou 
zijn om dit zomaar weg te gooien. Het thema van deze 
fakbar was Las Vegas, dus heeft het praesidium er voor 
gezorgd dat er veel verschillende gokspelen aanwezig 
waren daarom dat ook het radje aanwezig was want men 
kon voor 1.5 euro aan het radje draaien en men kon een 
zwaar bier of 2 frisdranken winnen maar ook gewoon 
maar 1 consumptie waardoor men dus of 50 cent kon 
winst maken of verlies maken. Voor de rest heeft iedereen 
zich geamuseerd op de fakbar.  Door Redactor 19’ 20’ 
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Iconische duo cantus 
Aangezien dit normaalgezien de cantus was waarbij er de 

verkiezing zou gebeuren van de nieuwe schachtenmeester 

waren er heel veel mensen. De meeste waren er met hun 

duo partner maar vele begrepen het concept niet, dus gaan 

we dit sowieso volgend jaar nog eens proberen maar dan 

met wat meer regeltjes zoals je drinkt enkel een duo toe als 

je zelf ook een duo partner hebt. Aangezien het best stom 

is dat je constant een duo toe drinkt of nog erger een duo 

jou toe drinkt. Ondanks dat er een kleine inval was door 

de lieve goede vriend de sint was er toch een goeie sfeer 

aanwezig en zijn er 3 grote vaten op deze kort maar 

krachtige cantus doorgegaan. Nadat de schachtenmeester 

Wouter een zeehondje had geweigerd was er toch veel bier 

verspilt dus later op de avond hebben we het nog is 
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geprobeerd en toen hebben Wout, Arne en Wouter toch nog 

een Zeehondje gedaan. Aan het eind van de avond waren 

er nog wat schachten aanwezig die natuurlijk geholpen 

hebben met opruimen waarvoor de leden van het 

praesidium hun natuurlijk heel dankbaar zijn.  

 

Door Redactor 19’ 20’  
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Jenever schaatsen met Den EM 
Nog in de rapte beslist om mee te gaan naar het 
jeneverschaatsen. Ik had wel geen handschoenen mee, dus 
dacht ik wel dat ik kou ging vatten maar dat was niet zo, 
ik had het zelfs warm en het was super plezant. We hebben 
gelachen, gedronken en geschaatst. Maar ik ben vooral op 
mijn bek gegaan. Ik had de dag daarna gezien dat het goed 
blauw stond maar het deed geen zeer, het was zelfs 
grappig. Ik kreeg zelf de eer om “op de bek schacht” te 
worden genoemd, wauw! En ik hoop dat jullie nog weten 
maar team Patrick probeerde om een zeester na te doen 
maar ja hoe je het doet dat moet je zelf tegen team Patrick 
zeggen (maar het is zeker super grappig). En voor sommige 
ging de jenever er te goed in maar het kwam er dan iets 
later weer heel snel uit. Quinten en Jochem hint hint. 

Door Hannes  
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Aangezien de redactor een zwart gat heeft over deze avond 
zijn hier wat foto’s 
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SPOED cantus 
Op 17 december 2019 kwam de harde kern van Utopia 
samen in het zaaltje aan De Loods in Mechelen om te 
oordelen wie de nieuwe functie van Schachtenmeester 
mocht vervullen. Na enkele liederen en wat meer pinten, 
was iedereen in de sfeer en opgewarmd om écht aan de 
cantus te beginnen, maar toen kwamen Dennis en Arne 
binnen, en eisten dat iedereen voor hun ego nog eens een 
Io Vivat zou zingen. 

Vervolgens gingen we over tot de orde van de dag (avond); 
het verkiezen van de schachtenmeester. Eén moedige 
kandidaat kwam naar voor, gevolgd door Michaël en Wout. 
Dat was dan ook meteen het hoogtepunt van de Cantus, 
want Cora van Mora had  de linker Corona weggekaapt en 
meegenomen naar de Moose Bar.  
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Na lang discussiëren, zeveren en bitterballen smijten, is 
Wout tot Schachtenmeester verkozen en heeft met 
onmiddellijke ingang de functie overgenomen en de 
schachtenbak naar zijn hand gezet. 

Dixit, 

de bijna-Schachtenmeester, 

Team Patrick  
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De Playboy 
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Meme ‘war’ tussen de Wesp en Utopia 
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De Playgirl 



 

 

  



 

 

  



 

 

 

Waar iedereen zingt 

En lacht en vriendschap wint 

Daar is de humor te vinden 

Bij Utopia, want daar is het toch zo goed 

Daar zullen wij het vocht wel verslinden 

 

Oh, ik ben een mannetje 

En ik ben een vrouwtje 

Wij zijn hier gezellig tezamen 

Waar de fantasie de grenzen niet meer kent 

Bij die grote, mooie club, 't is Utopia 

 

We gaan samen uit 

En de tijd gaat vooruit 

We weten de kotmadam niet wonen 

En daarna zijn wij weer dolgelukkig blij 

En dan klinken Utopische tonen 

 

Oh, ik ben een mannetje 

En ik ben een vrouwtje 

Wij zijn hier gezellig tezamen 

Waar de fantasie de grenzen niet meer kent 

Bij die grote, mooie club, 't is Utopia 

 


