
Mini Socrantje 
  

Dag vriendjes, vriendinnetjes en medestudentjes.  

Vandaag starten we dit leuke lectuurstukje met het nieuwe cliché van deze eeuw. Hoe 

is het met jullie? Dankzij het stomme Corona virus kunnen we ons wel eens 

eenzaam en verdrietig voelen. Jaja, ook ik heb hier de laatste tijd last van. Eenzaamheid 

lijkt een vervelend, bijkomend virus dat met Covid meereist. Als je dus geïnfecteerd bent 

geweest met deze eenzaamheid of je hebt er nog steeds last van, aarzel niet om hier met 

vrienden over te babbelen. Ook bij ons kan je terecht voor een babbel wat iedereen nu en 

dan eens nodig heeft.  

Wij als SocA proberen dit bijkomend virus zo goed mogelijk te bestrijden door 

verschillende activiteiten te organiseren. Zo hebben we iedere woensdag onze wekelijkse 

online activiteit op Discord. De afgelopen weken hebben we bijvoorbeeld weerwolven 

gedaan, een leuk kerstfeestje gehad en natuurlijk ook gebattled in Among Us. (eigenlijk 

draait elke avond uit op een dikke strijd in Among Us, ge zijt dus ook direct sus als ge dit 

leest xx). Houd ook zeker onze gezichtsboekpagina in de gaten voor bijkomende 

activiteiten. (gezichtsboekpagina = facebookpagina, leuk mopje he hihi)  

Buiten dat stomme virus is dit een nog moeilijkere tijd voor ons, want we moeten 

studeren  Om elkaar daarin te motiveren, want studeren is altijd moeilijk als de rest 

vakantie heeft, hebben we een pagina op Discord waarin je samen met andere studenten 

kan studeren. Je kan hier lachten met anderen hun concentratiegezicht, vragen aan 

elkaar stellen moest ge te laat zijn begonnen met samenvatten, en nog veel meer. De link 

van deze online bijeenkomstplaats kan je ook op onze gezichtsboekpagina vinden.  

Verder vind je in dit boekje tips om te studeren, leuke memes van dit jaar want 2020 zit 

er weer bijna op en motivatietips.  

 

Ik wil jullie allemaal veel succes wensen met de examens, jullie gaan dat knallen!!! En 

echt letterlijk knallen, want nu je geen vuurwerk meer mag afsteken kan je deze beter in 

je … steken om zo hard te gaan en iedereen eens een poepje te laten ruiken.  

 

Ik wens jullie allemaal fijne feestdagen en op een beter 2021, schol !! 

 

 



‘PFF ik heb geen zin om te studeren’ 

Dat zinnetje speelt zich zowat elke dag in mijn hoofd af en ik denk dat ik niet de enige 

ben? Daarom hier wat motivaties om te studeren en te slagen op je examens: 

De zomer gaat waarschijnlijk zo goed als vrij zijn van maatregelen, dus er gaan veeeuulll 

feestjes zijn  niet leuk als je wel herexamens hebt 

 

Een of andere professional heeft gezegd dat de feestje na het opheffen van de 

maatregelen epic gaan zijn, die kunt ge toch eeecht nie missen 

 niet leuk als je wel herexamens hebt 

 

Voor al de melkflessen onder ons, in de zomer is er veel zon en kan je bruiner worden. 

Daar heb je geen tijd voor als je moet studeren  

 niet leuk als je wel herexamens hebt 

 

We hebben een kei schoon leventje, buiten in de blok, maar voor de rest heb je alle 

vrijheid die je kan hebben. We hebben zelfs een langere zomervakantie dan alle andere 

mensen in België, deze wordt korter als je dan moet studeren  

 niet leuk als je wel herexamens hebt 

 

Ge kunt kei hard stoefen en trots zijn op jezelf als je geen herexamens hebt  

 niet leuk als je wel herexamens hebt 

 

Kortom, gewoon hard studeren en zorgen dat je slaagt op je examens  

PS. Het is natuurlijk geen schande om wel herexamens te hebben ;) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tips om te studeren 

Leg je gsm ergens ver weg van de plaats waar je studeert zodat al je virtuele vriendjes je 

niet lastig kunnen vallen. 

 

Als je toch nood hebt aan virtuele vriendjes en steun dan kan je altijd samen studeren op 

Discord met SocA (heel leuk en het geeft je steun ;)). 

 

Leg wat gezonde snacks langs je tijdens het studeren zoals groenten, fruit of noten (zo 

gaan de corona kilootjes er ook wat sneller af). 

 

Drink voldoende anti alcoholische dranken. 

 

Neem genoeg pauze door bijvoorbeeld een powernap te nemen of even iets lekker te 

koken. 

 

Probeer gemotiveerd te zijn door leuke foto’s op te hangen in je kot of studeerplaats. 

 

Neem voldoende frisse lucht door bijvoorbeeld een wandeling te nemen of een rondje te 

lopen. 

 

Grootste tip: dans de stress van je af en doe even gek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020 memes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zo, ik zit door al mijn studietips heen. Als het nog niet lukt na het toepassen van deze 

tips, aarzel niet en stuur gerust iemand van ons praesidium.  

Succes allemaal en hopelijk tot snel (met een pintje of watertje in de hand).  

Doei  

 

 


