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Lieve EL CID’er,

Welkom in de mooiste studentenstad van Nederland, welkom in Leiden! Je 
staat aan het begin van een van de mooiste periodes van je leven. Tijdens 
je studententijd zal je nieuwe mensen leren kennen, feesten en natuurlijk 
ook studeren en ontdekken wat je later wilt doen met je leven.  Lid 
worden bij een studentenvereniging is voor mij één van de beste 
beslissingen geweest om hier het maximale uit te halen. 

Toen ik zelf El Cid liep had ik dit nog niet serieus overwogen. Toch merkte 
ik tijdens deze week al gauw dat het verenigingsleven zoveel meer was dan 
ik me er van had voorgesteld. Naast de borrels en feestjes heb ik de 
afgelopen jaren vette reizen mogen maken met mijn dispuut en ben ik elk 
jaar gaan wintersporten met een grote groep Quinten. Ik ben terecht 
gekomen in een actief en hecht Quintus huis waar ik het liefst nog heel 
lang zou willen wonen. Waar ik verwachtte een carrière pad te vinden in 
mijn studie, heb ik ontdekt waar mijn talenten en interesses liggen door 
verschillende commissies te doen. Daarnaast heb ik niet alleen een 
netwerk, maar ook vriendschappen opgebouwd die ik voor geen goud had 
willen missen. 

De reden dat ik voor Quintus heb gekozen is omdat ik me hier vanaf 
moment één thuis voelde. Je wordt met open armen én een biertje 
ontvangen en meegenomen door enthousiaste studenten die graag hun 
best doen om jou bij de vereniging te betrekken. Door de 
dispuutsstructuur waarbij er 29 verschillende groepen met ieder hun eigen 
identiteit en kwaliteiten zijn, is het niet moeilijk om een plekje te vinden 
dat perfect bij je past. Samen  met je dispuut sta je wekelijks op de 
maandag of donderdag borrel en zal je enorm veel mooie avonden en 
(brakke) ochtenden in de UB doorbrengen. Ook zijn er genoeg sportteams 
om je bij aan te sluiten en is er veel ruimte om je eigen initiatieven en 
projecten op te zetten. 

Ik hoop dat je, net als ik, enorm veel zal genieten van je komende 
studententijd. Kom deze week vooral langs op ons festivalterrein en spreek 
ons aan! Er staan altijd enthousiaste Quinten klaar om je een rondleiding 
te geven. Of kom ‘s avonds langs om een dixo mee te pakken in ons pas 
verbouwde pand! Volg vooral je eigen weg want dit is jouw moment.

Hester
Voorzitter Quintec 2019

Voorwoord

HESTER LINCKE
VICTOR POSLAVSKY
JASMIJN BECKER
EMMA BODDAERT
LONNEKE BLOM
ROWAN RIP
NOORTJE BLOM
OMAR GHALY
HUGO HULSEBOSCH
JESSE BOSMAN

VOORZITTER
PENNINGMEESTER

LID INTERN
LID EXTERN

PRESIDENT INFOCIE
LID PAND & PROMO 

LID ACQUISITIE I
LID ACQUISITIE II

LID LAY-OUT
LID SJAARS

DE quintec 2019 



Expreszo koffie
Machra burgers
Galopines Tosti’s

Caduta Massi Cocktails
Amigos Krattenkasteel

La Rebelle + Duodecim Rondvaart
La Bohémienne PhotoBOoth

Via Nostra + Sté Amé Beergames
Chloé + Da vinci Gladiatorenspel

Cassis Shots op bar
Jojo + sJAP Get set to get 

wet

MANIFESTATIES

Snelle
00:00-00:30

Team rush 
hour

23:00-00:00 

Maandag

Tomboy Ontbijtjes
Expreszo Koffie

Machra burgers
Galopines Tosti’s

PENELOPE IJSJES
Caduta MASSI Cocktails

MON VÉLI BIERFIETS
Amigos Krattenkasteel

La Rebelle + Duodecim Rondvaart
La Bohémienne PhotoBOoth
VAMPIERELLES Chill station

Via Nostra + Sté Amé Beergames
Cobra Cantus

DRAEGERSBORREL

MANIFESTATIES

Donnie
01:00-01:30

caza
00:30-01:00

Aap uit de 
mouw

23:30-00:30 

Dinsdag

tomboy Ontbijtjes
Expreszo Koffie

Machra burgers
Galopines Tosti’s

Caduta MASSI Cocktails
Amigos Krattenkasteel

La Rebelle + Duodecim Rondvaart
La Bohémienne PhotoBOoth

Via Nostra + Sté Amé Beergames
Triumph Cirqué du So leip

Ragazze Escape Room
Il Lustra + Delta Apres ski

MANIFESTATIES

Sjaak
01:15-01:45

De kraaien
00:30-01:15 

Lievelings
DJ’s van je

zusje

23:30-00:30 

Woensdag Donderdag

MANIFESTATIES
Expreszo Koffie

Machra burgers
Galopines Tosti’s

Amigos Krattenkasteel
La Rebelle + Duodecim Rondvaart

atalanta + aquavite Baya Beach
Dionysos Dilemma op 

donderdag

DJ PJ
00:00-01:45

foute
Deuntjes

23:30-00:00 

Vrijdag

Amigos 
Krattenkasteel

MANIFESTATIES

Quintus
Huis-DJ’s

HELE AVOND
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Togafeest

Lustrum Gala

CRISIS

Quintersport

OUd & NIEUW

Boekenbal



Festival de Fusie

Lustrum Musiqal

BOotjes en 
gloepjesdag

Subweek

Koningsdag

Playbackshow
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Eerstejaars
Berend vertelt

10:00 – gitaar spelen
11:00 – kopje koffie met jaargenoten
13:00 – werkgroep 
14:00 – lunchen met werkgroep 
16:00 – hoorcollege terugkijken
18:00 – huiseten op de hooigracht 
11/13
20:00 – bonte koe met huize hooi

Dinsdag

09:00 – UB
11:00 – UB pauze (kopje koffie)
13:00 – Lipsius lunch met Delta
15:00 – thuis chillen
17:00 – werkgroep
19:30 – eten met werkgroep
21:30 – hockey training (Quintus)

Woensdag

10:00 – hardlopen
12:00 – boekje lezen
14:00 – studeren
17:30 – jaareten voor borrel
20:00 – Borrel met Delta

Donderdag

12:00 – uitbrakken
13:00 – hoorcollege
16:00 – bestuursvergadering
18:00 – eten met bestuur  
20:00 – studeren

Vrijdag
12:00 – Bootje varen
14:00 – trein richting Zeist 
16:00 – chillen met VVV’tjes 
(vrienden van vroeger)
18:00 – moeders kookkunsten 
20:00 – kroeg met VVV’tjes 

Zaterdag

11:00 – trein terug naar Leiden
13:00 – hockey wedstrijd (Quintus team)
15:00 – derde helft 
20:00 – gitaar spelen
21:00 – filmpje kijken

Zondag

11:00 – werkgroep 
13:00 – lunchen (van der Werf park)
15:00 – hoorcollege terugkijken
17:30 – eten met jaargenoten
21:00 – planten sproeien en water 
geven

Maandag

Ik heb na een tussenjaar de El Cid gelopen en Quintus was de vereniging 
voor mij. Hier ben ik bij het herendispuut Delta gegaan, waarmee we 
elke donderdag borrelen. Naast borrelen drinken we vaak samen koffie 
in de UB en hebben we elk jaar een playbackshow in de 
stadsgehoorzaal. Met veel huis- en dispuutsgenoten eet je bijna nooit 
alleen, wat heel handig is als je niet kan koken, “ik doe de afwas wel”. Ik 
studeer psychologie, heb vroeger in een bandje gespeeld, hou van 
hockeyen en van reizen. Verder lees ik graag een boekje op het dakterras 
van huize hooi. 



Eerstejaars
Fleur vertelt

11:00 – Brak ontbijtje 
14:00 – Lunchen met jaargenoten 
(park)
16:00 – Trein richting Zeeland
18:00 – Avondeten met familie
21:00 – Bijpraten met ouders

Vrijdag

11:00 – Dagje strand
18:00 – Eten met ouders
21:00 – Afspreken met VVV’tjes

Zaterdag

11:00 – Zondags ontbijtje
14:00 – Chill dagje
18:00 – Eten met ouders
20:00 – Trein terug naar Leiden
23:00 – Vroeg slapen vanwege 
werkgroep om 9:00

Zondag

Na het afronden van mijn HAVO heb ik ervoor gekozen om er nog twee 
jaar VWO achter te plakken. Hierna was het voor mij echt de hoogste tijd 
om op kamers te gaan. Ik heb ervoor gekozen om Psychologie te gaan 
studeren in Leiden en hier heb ik geen moment spijt van gehad. Toen ik 
aan de EL CID begon wist ik nog niet of ik bij een studentenvereniging 
wilde. Toen ik kennis maakte met Quintus wist ik meteen dat dit een 
vereniging voor mij was. Hier ben ik bij het damesdispuut La ReBelle 
gegaan, waarmee ik elke donderdagavond op de borrel sta. Buiten de 
donderdag zien wij elkaar regelmatig zoals op een terras of in het park. 
Maar naast het studentenleven moet er ook gestudeerd worden. 
Daarom zijn wij vaak te vinden in de UB waarbij de koffiepauzes je door 
de lange dagen heen helpen. Naast mijn studie en Quintus vind ik het 
erg leuk om een aantal keer per week te sporten.

09:00 – Werkgroep
11:30 – Sporten
13:00 – Lunchen
14:00 – Werkgroep voorbereiden
16:00 – Hoorcollege terugkijken
18:00 – Bestuurseten + vergadering
20:00 – Borrel met jaargenoten
00:00 – Maandagavond borrel

Maandag
11:00 – Werkgroep
13:00 – Lunchen 
13:30 – Sporten
15:00 – Hoorcollege terugkijken
16:30 – Werkgroep voorbereiden
18:00 – Huiseten
20:00 – Huisavond

Dinsdag

11:00 – Werkgroep
13:00 – Lunchen
14:00 – UB
15:30 – Koffiepauze (UB)
18:30 – Commissie eten op Quintus
21:00 – Avondje rust

Woensdag

09:00 – Sporten
11:00 – Kamer opruimen + huistaak
13:00 – Lunchen
13:30 – Studeren in de UB of thuis
17:30 – Jaareten voor de borrel
20:00 – Borrel met La ReBelle

Donderdag



Afgelopen zomer zijn wij, La ReBelle, op lustrumreis geweest ter ere 
van ons allereerste lustrum. Het was een reis om nooit te vergeten! In 
totaal zijn wij met 28 ReBellen op reis gegaan en deze reis bestond uit 
verschillende onderdelen. De eerste week hebben wij doorgebracht 
op Bali waar wij verschillende hele gave activiteiten hebben gedaan, 
waaronder een surfles, raften, buggyrijden door de bergen van Bali, 
bezoeken van tempels en koffie- en theeplantages en een echte 
Balinese kookcursus. Hierna hebben wij ons een aantal daagjes flink 
vertoefd op het prachtige eiland Nusa Lembongan, gelegen naast Bali. 
De witte stranden, lichtblauwe zee en palmbomen zoals je ze in films 
voorbij ziet komen, waren hier werkelijkheid geworden. Als afsluiter 
van de reis zijn wij nog een aantal dagen in Singapore geweest waar 
wij een avond zijn gaan stappen in de hoogstgelegen club van 
Singapore waar je 360 graden uitzicht had over Singapore zelf: 
Altitude 1. Al met al was dit een geweldige reis die wij nooit zullen 
vergeten!

Lustrumreis La Rebelle

Ieder jaar vertrekken een paar bussen vol met Quinten naar een 
wintersport bestemming om daar een week lang te genieten van de 
sneeuw, zon, alcohol en après-ski. Dit jaar werd alles groter aangepakt 
omdat het het lustrumjaar van Quintus was. Dus stapten er maar 
liefst 240 Quinten in de bus! Na een nachtje rijden zouden we de 
week doorbrengen in het Italiaanse Alpen dorpje Bardonecchia. Het 
dorpje was vooral geschikt voor beginnende skiërs waardoor een grote 
groep Quinten elke ochtend naar hun ski- of snowboard-les vertrok. 
Voor de ervaren skiërs hebben we twee dagen geskied in externe 
gebieden in zowel Italië als Frankrijk.
 
Het hoogtepunt van de week was de après-ski. Om vier uur knalde de 
muziek buiten aan en later op de avond ging het feest binnen verder. 
Na een lange nacht konden we rollend naar huis aangezien ons 
appartementencomplex op een steenworp afstand lag. Lekker ons 
bed in om de volgende dag weer brak op de piste te staan. Ben jij er 
ook bij volgend jaar?

Quintersport

Reizen



Ter ere van het zevende lustrum van het L.S.D. Da Vinci is het dispuut 
afgereisd naar het verre Kenia om daar iets van het land en diens 
bevolking te leren, om wat boeken te lezen en om luttele goudgele 
pretcilinders te nuttigen. In totaal hebben we 15 dagen rondgereisd 
door dit prachtige land.

Onze lustrumreis had een zeer gevarieerd programma. We zijn op 
motors door Nairobi gereden, zijn naar een van de gaafste wildparken 
van Afrika geweest en verbleven in een
rangerkamp in een omgeving met heel veel olifanten. Het hoogtepunt 
van de reis was echter de ‘Tribal Trek’. 3 dagen lang hebben we samen 
met de Masai door een dik tropisch regenwoud gehiked en geslapen 
onder de sterrenhemel. Overdag kon je genieten van de prachtige 
natuur, flora en fauna. ’s Nachts hoorde je vanuit je tentje hyena’s, wat 
het vertrouwen in de mannen met speren belangrijk maakte. Zo ook 
toen we overdag een leeuw hoorde die achter een groep buffels aan 
zat.

Een lustrumreis is echt een reis die je je leven lang bij zal blijven door 
de fantastische herinneringen die je maakt met je dispuutsgenoten!

Lustrumreis Da Vinci

Afgelopen zomer zijn wij vanwege ons 35-jarige bestaan met 42 
meiden op Lustrumreis geweest naar Guatemala &amp; Belize. Onze 
reis begon met een klim naar de top van de vulkaan Acatenango. De 
klim was voor velen nog verrassend zwaar, maar het uitzicht bij de 
zonsopgang was het 100% waard! Vervolgens trokken we met onze 
eigen bus rond door Guatemala en hebben we prachtige dorpjes 
gezien, de jungle getrotseerd, overnacht bij de plaatselijke bevolking 
en gepartyd in Antigua. Nadat we de Maya-tempels gingen bezoeken 
in Tikal en daar zowel de jungle als een brulaap zagen ontwaken, 
gingen we de grens over naar Belize. Hier brachten we de laatste 
dagen van onze reis al snorkelend, zonnend of zwemmend met 
zeekoeien door op het tropische backpackerseilandje Caye Caulker. 
Het was een geweldige reis die we niet snel zullen vergeten!

Liefs Il Lustra

Lustrumreis il lustra



Huizen Wij zijn De Grot. We zijn een actief huis met 10 meiden van 
verschillende Quintus disputen. Naast huisavond, -weekend, -
vakantie, -sinterklaas, -diners en -dixo’s, drinken we vanaf de eerste 
lentezon cocktails op ons dakterras, bezoeken we samen festivals of 
brakken we uit op de bank met pizza, ijsjes en Fristi. Daarnaast gaan 
we regelmatig langs bij oud-huisgenoten en organiseren we 
binnenkort zelfs een reünie voor iedereen die ooit in ons huis 
gewoond heeft. Het liefst zitten we de hele zomer met ons huiskonijn 
Parmaham op het dakterras, maar deze zomer hebben we het 
dakterras omgeruild voor het Quintus lustrumterrein. Zien we jou 
binnenkort ook op Quintus?

De grot

Hallo!

Wij zijn de VL13T en met zijn dertigen wonen wij aan de mooiste 
gracht van Leiden. Ons huis is dubbelgemengd, wat betekent dat we 
met zowel jongens als meisjes wonen en dat de bewoners van de 
VL13T bij zowel Quintus als Augustinus kunnen zitten. Dit zorgt ervoor 
dat we kunnen genieten van een dubbel aantal huizendixo’s en dat we 
ook mensen buiten onze eigen vereniging leren kennen. Naast al deze 
gekkigheid vieren we samen kerst met een episch kerstdiner, 
verkleden we onszelf tijdens Verkleed Je Als Je Huisgenoot of Tour 
des Chambres en gaan we elk jaar op een episch huisweekend. 
Daarnaast hoeven we ons nooit te vervelend omdat er met dertig 
man altijd wel iemand is om mee te chillen. Klinkt goed toch? 

En we zingen met z’n allen voor de VLIET 13!

Vliet 13T



Lieve El Cid’er,

Wie je ook bent en waar je ook vandaan komt, een ding hebben jullie 
gemeen: jullie hebben allemaal Leiden als bestemming gekozen voor 
jullie studententijd. Terwijl jullie op reis waren naar de juiste 
bestemming, hebben wij ook niet stilgezeten.

Dit jaar van 6 mei TM 10 mei was het eindelijk zover. Het was weer tijd 
voor de subweek. In een week zijn we figuurlijk de wereld 
rondgevlogen met het thema ‘ Grenzeloos, helemaal van de 
wereldkaart’. Volgens menig Quint dé week van het jaar. Een week lang 
nemen alle disputen het tegen elkaar op in verschillende 
(kroeg)sporten en onderdelen als muziek, kunst, foto en bakken. 
Vrouwen tegen de vrouwen, mannen tegen de mannen. Hoewel 
disputen tegen elkaar sporten en het hierbij fanatiek aan toe kan 
gaan, is het ook een week waar heel Quintus met elkaar drinkt, feest 
en juicht. Om een beeld te schetsen van hoe zo’n subweek er nou 
uitziet neem ik je graag even mee naar onze reis.

Maandag stond in het teken van Amerika. Hierbij is er overdag 
gehockeyd en getennist om in de avond je klaar te maken voor een 
beerpong toernooi, een adtwedstrijd en een hiphop dans wedstrijd. 
Ook vonden er van maandag t/m donderdag in de avond iedere dag 
kroegsporten plaats: darten, poolen, pokeren en schaken. 

subweek



Donderdag, volgende bestemming Afrika. Een dag met onwijs veel 
sporten en de finales van alle kroegsporten. We begonnen op de 
atletiekbaan voor verschillende atletiek disciplines. Verder vond er die 
dag bowlen, fifa/just dance plaats en werden de verschillende 
kunstwerken voor de kunsttentoonstelling ingenomen. In de avond 
werd er nog even druk gewerkt aan de biermeter en toonden 
disputen hun beste stijldans pasjes, om vervolgens de dag af te 
sluiten met een eetwedstrijd. 

Na het intensieve sporten en feesten staat er ieder jaar op vrijdag een 
externe dag te wachten. Na vier dagen van de wereldkaart te zijn gaan 
landden we op het Katwijkse strand. Hier werden verschillende 
strandspellen gedaan en werd er gesurfd, geraft en ge-megasupt. 

Hopelijk heb je nu een beetje een beeld bij wat de subweek is. Spreek 
vooral wat Quinten aan en vraag ze over hun ervaringen in de 
subweek: een garantie voor legendarische verhalen. Wie weet sta jij 
volgend jaar wel met je sportkleding op het veld! 

Woensdag was de dag van Zuid-Amerika. In de ochtend begonnen we 
met mattentrefbal, frisbeeën, limbodansen en easyfiets (een parcour 
afleggen met een tandem), om ons in de avond te begeven naar 
Quintus waar er een fototentoonstelling was van ieders gemaakte foto 
en te debatteren over hedendaagse maatschappelijke kwesties. 
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