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4 De praeses spreekt

De Praeses spreekt
op zo’n jobbeurs. Een mens weet direct hoe het 
leven moet zijn als mooie deerne tijdens een 
doorsnee nachtje Overpoort. Met het verschil 
dat ik dit gevoel slechts één keertje per jaar mag 
meemaken. Of wij dan echt de moeite zijn, of 
de schaarste op de arbeidsmarkt gewoon heel 
groot is, laat ik dan even in het midden.

De rakkers van C&D hebben de komende 
weken ook nog enkele development courses 
in petto, en de sporties zijn intussen met hun 
speedteamtrainingen ook volop begonnen aan 
de voorbereiding van de 12urenloop. Trek je 
al graag eens je sportschoenen aan? Heeft een 
Hilokker ooit je lief afgepakt? Meld je dan 
als de bliksem aan! Ze zullen je met heel veel 
liefde belonen, al kan ik me wel voorstellen dat 
je deze niet wenst te ontvangen (altijd welkom 
om ze naar mij door te spelen, btw).

Ook ons fatastisch galabal op feeërieke locatie 
zit eraan te komen. JOEPIE JOEPIE JOEPIE. 
Persoonlijk hoogtepunt van het jaar, jawel! 
We hebben kosten nog moeite gespaard 
om er alweer een topeditie van te maken. 
Hopeloze mannen zonder date mogen me 
steeds contacteren, dan zien we wel of we je 
een van onze bevallige single ladies kunnen 
aanbevelen. Kan je het er toch niet geraken 
(foei!), niet getreurd, ook de lentefuif zit eraan 
te komen. Echt yolo ben je natuurlijk enkel als 
je op beide feestjes helemaal lös geht, u weet 
dus wat u te doen staat!

Cheers,
Sander

Welkom terug! 

Een deugddoende (en al dan niet verdiende) 
vakantie en een spetterende start van het 
tweede semester later mag ik jullie alweer 
begroeten. Dat de tijd snel gaat heb ik intussen 
ook aan den lijve mogen ondervinden, mijn 
teller is inmiddels ook gestegen naar 24 lentes. 
Ik word oud, zegt u? Klopt als een bus. Ik zal 
nog wat meer aan de toog moeten hangen, 
om krachten te sparen. Al zal er tussendoor 
helaas ook wat gethesist moeten worden.

Even terug kwam ik een Blandino tegen. Je 
weet wel, zo’n atypische mens/typische hippie 
(vult u zelf maar in). Die wist me te vertellen 
dat wij, als praeses, vice en penning van VTK, 
betaald zouden worden. Ik viel even van mijn 
stoel en ik ben het gaan uitzoeken! Ik heb 
even alle traktaties die we – in de vorm van 
vloeibaar goud – in onze keel mogen gieten 
samengeteld, en gedeeld door het aantal 
uren dat we met de mooiste hobby ter wereld 
bezig zijn. Als burgie ronden we natuurlijk 
een beetje af, daardoor halen we dan een 
tijdswinst van een factor 5 t.o.v. een doorsnee 
blandino, zalig toch. Soit, laat ons zeggen 
dat het eindresultaat van de berekening 
luidt dat we …tromgeroffel… 20 cent per 
uur verdienen. Diezelfde blandino gokte ons 
maandloon op …houd u vast… 1250 euro. 
Het gerucht blijkt echter niet nieuw te zijn, 4 
jaar geleden ging het de ronde dat het kot van 
de praeses door VTK betaald zou worden. Of 
zoals u ziet, jaloezie is van alle tijden.

Gelukkig houden wij ons meer bezig met 
de werkelijkheid. Wat een topeditie van 
onze Jobfair hebben we weer achter de rug. 
Onmogelijk in te beelden dat het volgend 
jaar nog beter zal zijn! Ik hoop alvast dat ik er 
zelf de job van mijn leven zal vinden. Ergens 
wel een leuk gevoel, als ingenieur rondlopen 
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Voorwoord Pers

Voorwoord pers 

Beste lezers, 

Zoals jullie allemaal gegarandeerd weten 
zijn de examens eindelijk afgelopen! Dit 
betekent: een nieuw semester! Opnieuw 
feesten, sporten, shoppen, eten en 
drinken en er gewoon ten volle voor 
gaan! Intussen hebben jullie zeker en 
vast jullie goede voornemens van lessen 
volgen en bijhouden al opgegegeven, 
en dat kan ook niet anders, want VTK 
organiseert gewoonweg te leuke dingen! 
Wij, Lise en Elke, hebben ons best gedaan 
om een zo goed mogelijk 't Civielke te 
maken voor jullie, met de hulp van onze 
fantastische medewerkers. Normaal 
hoort dit in het dankwoord, maar dit 
't Civielke is goedgekeurd tijdens het 
valentijnskommaneuken, dus spread the 
love... Merci iedereen! 

Te lezen valt het langverwachte vervolg 
op 'zatte sextalk, girls edition', namelijk de 
boys edition. Dames, niet alleen Miekes, 
houd je maar vast aan de takken van de 
bomen, want er is geen cesuur gebruikt. 
Verder zijn er ook de klassiekers: 
courseverhalen van BEST, IAESTE 
verslagen (waarvan ik (Lise) sterk hoop 
dat ik er volgend jaar ook eentje zal mogen 
schrijven), academisch nieuws van FRiS, 
Beats for Burgies en nog veel meer. 

Deze editie zit er ook een 'specialleke' bij, 
helaas zonder mayonaise, curryketchup 
(de enige echte ketchup) en verse ajuintjes, 

maar minstens even voldoeninggevend: 
de VTK-Awards! We moeten toegeven, 
het was spannend. Zoals ze in Komen 
Eten al zeiden: "zo spannend als een te 
klein onderbroek." Tjah, dat is nu eenmaal 
ook spannend hé. Spoiler alert: jullie 
persies zijn ook in de prijzen gevallen. 
Confession: stiekem keek ik (Lise) elke 
dag naar de statistieken in de hoop dat ik 
nog steeds bovenaan stond (maar hé, het 
was ook blok, een mens moet iets doen). 
Maar jullie kunnen er zeker van zijn, we 
hebben niet gefoefeld met de resultaten!

Om de portie gezever in de voorwoorden 
terug te brengen zullen we het even hebben 
over windmolenparken op speciaal 
verzoek van een trouwe lezer. Eigenlijk 
ken ik daar persoonlijk niet zoveel van, 
maar dat zijn parken met windmolens. Nu 
ja, een park is misschien wat optimistisch 
aangezien dat niet noodzakelijk tussen 
gras en gezellige bankjes staat. Je kan best 
naar andere parken gaan om te joggen, 
frisbeeën of je hondje buiten te laten. 
Mijn (Elke) eigen favoriete hond is een 
Franse bulldog. Die zijn echt schattig 
en hebben niet zo'n dikke rimpels als 
Engelse bulldogs. Toch geef ik hierbij een 
waarschuwing: dogsitting is niet iets wat 
Pers doet. Wat wij wel doen is hopen dat 
jullie van ons derde exemplaartje gaan 
genieten!

Lots of love,
Elke en Lise <3

5Voorwoord pers 
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8 sports for studentswaar is ... ons leven8

Liefste lezers,

wij hebben deze jaargang een extra leuk spelletje voor jullie 
voorzien: 'waar is ... ons leven?'! Vanaf nu kunnen jullie elke 
editie op zoek gaan naar deze 7 typerende burgiesymbolen.

- het vtk wapenschild, omdat wij allemaal trots zijn 
op onze fantastische club

- het mooie hoofdje van onze praeses sander

- jullie lieftallige persteam: elke en lise

- een stapeltje boeken, want dit is nu eenmaal niet 
uit ons leven weg te denken

- een pintje, hoogstwaarschijnlijk uit ons eigen 
café 'den delta', want elke burgie heeft af en toe 
ontspanning nodig

- een dildo, want ja, ook elke burgie heeft 
hormonen

- flappen, want later worden wij allemaal rijk met 
ons killerdiploma! 

Enkele details: het figuurtje moet niet volledig zichtbaar zijn 
en zal ongeveer even groot zijn als hierboven weergegeven. 

(grotere of lichtjes andere versies tellen niet)

stuur ons een gedetailleerde beschrijving van waar de  7 
prentjes zich bevinden (+paginanummer) en maak kans op 

een cinematicket! wij loten namelijk twee personen uit alle 
deelnemers!

bingelees het 't civielke dus maar snel uit en stuur een mailtje 
naar waaris@vtk.ugent.be.

Veel succes!

WIN WIN WIN!



De winnaars van vorige editie zijn Rens De Coensel en Jonas Moerenhout.
Jullie kunnen jullie cinematicket komen afhalen in VTK Blauw. Proficiat!



VTK Skireis

VTK Skireis10

Vrijdag 3 februari. Examen tot 
17 uur, bus op om 18u30. Alle 
examenstress vergetende voor deze 
week van het jaar. Het spookt door 
m’n gedachten dat ik honderd-en-
één dingen vergeten ben, maar echt 
deren kan het me niet. Het wordt 
een lange rit richting Saint Sorlin 
D’Arves, gekenmerkt door twee 
Limburgse buschauffeurs. De rit 
werd zomaar drie uren langer omdat 
een domme Nederlander z’n bus had 
klem gereden in een bocht. Bedankt 
kaaskop! 

Eenmaal aangekomen in Saint Sorlin 
ging het relatief snel. Onze skipassen 
werden overhandigd en het materiaal 
werd afgehaald. Reeds om 12 uur 
stonden we bovenop de berg om voor 
de eerste keer de piste af te boarden 
(HAIL THE BOARDERS!). ’t Is pas 
dan dat je beseft hoe hard je hebt 
uitgekeken naar deze ene week! 

Eerste avond, eerste feestje. Dat was 
tenminste het plan tot we ’s avonds 
in ons appartement aankwamen. 
Uitgeput na de lange reis kregen we 
het helaas niet meer voor elkaar om 
de trap af te dalen en naar de ‘Grotte 
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du Yeti’ te glijden. Spoiler: het zal 
de enige avond zijn dat we niet 
wilden glijden. 

De week begon grauw: de sneeuw 
bleef met bakken uit de lucht vallen 
en het uitzicht was triestig. Gelukkig 
hadden we zondagavond reeds een 
eerste geweldig vooruitzicht: de 
skicantus. Met 120 daalden we af 
naar de garage van een residentie, 
waar de security ons al snel tot 
stilte kwam aanmanen. “Tiens, 
da’s nu de eerste keer dat ik het 
meemaak dat een cantus te luid is.” 
hoorde ik aan onze tafel. Afsluiten 
deden we zo luid mogelijk, kwestie 
dat de vakantiegangers boven 
ons het gehoord zouden hebben. 
De afwezigen hadden ongelijk! 
Ook de dagen erna bleven 
somber. Het bleef sneeuwen 
en de omstandigheden waren 
allesbehalve ideaal. Gelukkig 
stond het teerbeminde VTK quasi 
dagelijks klaar met gratis vaten 
om de kelen te blijven smeren. 
De après-ski werd er alleszins niet 
minder op! 

Meerdere dagen verstreken en 
m’n vrienden en ik vonden almaar 
meer goddelijke bergflanken, 
beladen met diepsneeuw. We 
moesten nog veel leren, dus de 

jeneverrodel van donderdagavond 
kwam als geroepen. Wat braaf 
begon met een jenevertje en 
een schopje waarop we de berg 
afgleden, ontaardde al snel in een 
helse race waarbij we met 15 achter 
elkaar gingen zitten of met 3 op 
een snowboard. ’t Was dan kwestie 
van de bomen te ontwijken en op 
tijd af te remmen om niet het asfalt 
op te vliegen. Natuurlijk gingen we 
in de tussentijd af en toe eens langs 
de jeneverstand om bij te tanken.  

Vrijdag was de beste dag van de 
week. Overladen met zon begaven 
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we ons een laatste keer richting de pistes om het sneeuwgevoel nog eens 
te ervaren. Het werd een lange dag: we bleven gaan tot de liften sloten. 
Afsluiten op een hoogtepunt? Correctie: hoogtepuntje: ik vergeet de 
après-ski… Ook de laatste avond, de twee uren slaap die erop volgden 
en de spoedopkuis wil ik jullie niet onthouden. Het is nu eenmaal part 
of the job. Met je katerkop de baas van de residentie overtuigen dat alles 
proper genoeg is: het is niet altijd even makkelijk. Met een 14 uur lange 
terugrit sloten we ook dit hoofdstuk af. Het was een onwijs coole reis, 
onvergetelijk en geweldig georganiseerd. Big up voor de organisatoren, de 
skicrew, het VTK en alle andere betrokkenen. Het kan niet gemakkelijk 
zijn om zowel de goedkoopste als de beste skireis te organiseren, maar 
keer op keer slaagt VTK hier toch weer in.

Laat het een motivatie zijn voor de afwezigen om je volgend jaar wél in te 
schrijven. See you next year on the slopes!
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Ondernemende burgies

SurrounThings14

Kunnen jullie SurrounThings eens voorstellen? 
SurrounThings is een website die 
het mogelijk maakt om eenvoudig 
spullen te (ver)kopen, te delen of 
gratis weg te geven aan mensen 
in je buurt. Op die manier wil 
SurrounThings het hergebruiken 
van spullen stimuleren.

De troeven van SurrounThings:
Hyperlokaal: de website toont je een 
stratenplan met spullen die binnen 
een straal van 500 m tot max 5 km 
te vinden zijn. Hierdoor kan je met 
de fiets of zelf te voet om je spullen 
en verlies je geen tijd met verre, 
soms onnodige verplaatsingen. 
Sociaal: door in je buurt spullen 
te (ver)kopen/delen leer je nieuwe 
mensen uit je buurt kennen.

Ecologisch: niet meer gebruikte 
spullen verdienen uiteraard een 
tweede leven, en daar vaart – naast 
je buurman/-vrouw of medestudent 
– ook het milieu goed bij.
Snel en makkelijk: De website focust 
op gebruiksvriendelijkheid. Je kan 
heel eenvoudig zoeken naar spullen 
in je buurt en in enkele klikken 
verstuur je berichten naar eigenaars. 
Je kan ook eenvoudig jouw spullen 
aanbieden en beheren.

SurrounThings ging pas vorig jaar 
van start in Gent en telt in korte 
tijd al meer dan 1700 geregistreerde 
gebruikers in Gent en omstreken. 
Honderden spullen werden reeds 
uitgewisseld. 

Beste VTK’ers met ondernemingskriebels, maak kennis 
met  Frederick en Wim, twee ex-burgies die de start-
up SurrounThings opgericht hebben. Wat is dit en hoe 
verloopt hun weg? Kom het hieronder te weten! Zelf 
wat extra uitgaansgeld nodig en nog wat ongewilde 
kerstcadeaus in de kast liggen? Check dan 
http://www.surrounthings.be/
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Het idee is eigenlijk ontstaan vanuit 
de vaststelling dat er momenteel 
heel wat versnipperde platformen 
bestaan met een deels overlappend 
doel. Deze hebben allen toch wat 
tekortkomingen. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan: eenvoudig zoeken 
(snuisteren) van items in de directe 
buurt; kunnen kiezen tussen 
weggeven, (ver)kopen, delen; 
verhandelbaarheid van items met 
weinig waarde (bvb. keukenspullen, 
bouwmateriaal, voedsel,..); 

gebruiksgemak, - sociale aspecten. 
Doel van SurrounThings is om al 
deze tekortkomingen weg te werken 
en te zorgen dat nog meer mensen 
duurzaam omgaan met spullen. Dit 
vormde het uitgangspunt voor de 
ontwikkeling van het basisplatform, 
wat vervolgens voor de eerste keer 
heel lokaal in de buurt van het Sint-
Pietersstation uitgetest werd. Een 
paar maanden later groeide tot reeds 
1700 gebruikers in Gent vandaag.

Van waar kwam het idee? 

Wat ons het meest tevreden stelt 
en drijft, zijn de enorm positieve 
en enthousiaste reacties van 
gebruikers. Veel mensen komen 
ook met suggesties voor nieuwe 
ideeën of aanpassingen. Het is 
een platform dat heel dicht bij de 
gebruikers staat. Het platform is al 
heel erg geëvolueerd, hoofdzakelijk 
op basis van feedback en suggesties 

van gebruikers. Daarnaast waren 
de publicaties in de Gentenaar en 
Het Laatste Nieuws spannende 
momenten. We wisten niet welke 
impact dit ging hebben en of onze 
website alle verkeer ging kunnen 
slikken. We zijn trots op het aantal 
nieuwe leden die we hierdoor 
aangeworven hebben en dat alles 
heel vlot is verlopen.

Is er een bepaald moment dat jullie bijgebleven is?
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Een grote uitdaging zal niet alleen 
zijn om voldoende leden op het 
platform te bekomen maar ook 
voldoende activiteit (aanbod en 
uitwisseling van spullen) te creëren, 
zodat het platform interessant blijft 
voor de gebruiker. Daarvoor dient zo 
snel mogelijk voldoende gebruikers 
en aanbod van spullen bereikt 
te worden. Hiervoor hopen we 
enerzijds op verdere medewerking 
van partners zoals Stad Gent, maar 
hebben we ook veel aandacht voor 
de feedback van de gebruikers om 

stap groeien in Vlaanderen, met de 
medewerking van de steden en/of 
buurtcomités. Met hen willen we 
ook verder kijken of zij specifieke 
noden op gebied van duurzaamheid 
hebben en hoe het platform hiervoor 
ingezet kan worden, dit eventueel 
met de nodige, additionele tools of 

functionaliteit. Anderzijds willen 
we ook mikken op partnering 
met duurzame organisaties om 
SurrounThings eventueel als extra 
feature aan te bieden aan hen, 
zodat we elkaar wederzijds kunnen 
versterken.

Wat zijn de grootste problemen die jullie onderweg tegenkwamen of 
verwachten in de toekomst?

tekortkomingen te identificeren 
en functionaliteit te optimaliseren 
zodat het platform optimaal aan de 
noden en wensen voldoet.

Wat zijn jullie toekomstplannen?

Enerzijds zijn we momenteel 
concreet in gesprek met 
verschillende andere steden om de 
interesse in het platform af te toetsen 
en een lancering te bespreken. Op 
die manier willen we stap voor 
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Kunnen jullie hier een full-time job van maken? 

voor verdere werkingsmiddelen en 
groei van het team.

steeds een heel hechte vriendenkring 
waarbij je (tot ver buiten Europa) 
niet alleen nog steeds terecht kan 
voor een pint, maar bij wie je ook 
professioneel steeds terecht kan voor 
samenwerking of advies. Daarnaast 
is Gent als stad ook een stimulerende 
omgeving voor ondernemers. Het 

is een heel bruisende, levendige 
stad en je vindt er bovendien ook 
toch wel heel wat omkadering voor 
starters. En uiteraard wakkeren de 
grote successen van verschillende 
Gentse start-ups de inspiratie en 
goesting voor ondernemen enkel 
maar aan!

Momenteel heeft SurrounThings 
geen inkomsten en worden alle kosten 
gedragen door ons persoonlijk. 
We zijn beide ook fulltime actief 
als ingenieur en SurrounThings 
vormt dus een intens, maar enorm 
fascinerend zij-project. Recent 

hebben we subsidies aangevraagd 
en willen we op die manier extra 
werkingsmiddelen bekomen om 
het platform verder uit te werken, 
alsook een sustainable business 
model te onderbouwen. Dit zal dan 
de basis vormen en ruimte creëren 

Zijn er mensen/dingen (bv. 
VTK/een specifiek vak of prof/
bekende persoon) die jullie 
geholpen/geïnspireerd hebben om 
SurrounThings op te starten?

Onze opleiding als ingenieur heeft 
ons uiteraard heel wat technische 
skills gegeven om zo’n platform uit 
te bouwen, maar daarnaast ervaar 
ik het netwerk opgebouwd tijdens 
de VTK tijd van ongelooflijk grote 
waarde. Wij hebben uit die tijd nog 



Zatte Sekstalk
Boys-edition

Zatte sekstalk18

Meest sexy aan een man/vrouw?

Benen, bovenbenen, kontje, tetten, gezicht, het lichaam. Dat hangt af van vrouw tot 
vrouw. Ik ben een grootse fan van kontje. Als ze mooi danst of zelfzeker is, misschien 
zelfs met een beetje arrogantie. Ik heb de appeljenever nog eens nodig. De V lijn bij 
jongens en de kuiten. Kuiten? Was dat niet bij ‘how I met your mother’. En wat vind 
je van … zijn kuiten? Da’s echt een klomp dat je op de barbecue smijt. Ik wil wel geen 
kenkels, ken je dat? Zo dat je de enkels niet ziet, maar gewoon van been direct naar 
voet. De ogen. Vrouwen kunnen ook op een bepaalde manier kijken dat je weet dat ze 
echt willen. Als een vrouw op haar lip bijt. Taille, die verhoudingen.

Wat is een afknapper?

Het omgekeerde van wat we daarnet hebben gezegd. Te onzeker of als ze zo iets hebben 
van ‘kbent al’. Slechte adem. Poepen met vrienden vind ik niet kunnen, uit principe. 
Da’s geen afknapper, want ge wilt die nog altijd mega hard kapotneuken. Paardewijven 
zijn niet per se bitches. Het komt erop neer alst een paardewijf is dan moet het al hard 
de moeite zijn. Die profielfotos alleen al. Piercings in gezicht.

Hoe was je eerste keer?

Zat. Niet goed. Ik was zat. Na een vooruitfuif.
Dat was zesde middelbaar, zomer overgang, heel mijn liefde verklaard, dan werd het 
wat moeilijk, maar op een zatte avond dan toch gebeurd en na een lange wandeling 
en even bezinnen heb ik dan besloten om het toch gedaan te maken. Dat was dan wel 
wat moeilijk “soppen en droppen”. Uiteindelijk heb ik dan de dag erna het toch gedaan 
gemaakt en dat voelde echt niet goed. 
Na geneeskunde, twee jaar geleden. Wist hij dat het jou eerste keer was? Nee, maar dat 
boeit toch niet.

Jaja, hier zijn we weer! Jullie favoriete artikel in een 
nieuw jasje. Zelfde concept, ander geslacht. Geniet 
ervan!
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Hoeveel mensen heb je zelf ontmaagd?
0, 2, 3

Hoe reageer je daar dan op? 
Beetje raar. Ik ken iemand die daar echt op kikte op dat ontmaagden. Da’s toch een 
speciaal moment, ik vind het jammer dat ik toen zat was.
Ik ging van het eerste naar tweede of tweede naar derde middelbaar. ‘k was 14 en zes 
maand samen met een griet. Das vroeg maar niet extreem. Da’s vrij vroeg inderdaad, 
maar ik was er zes maanden mee samen, tot in het unief zelfs ook. Daar heb ik wel nooit 
spijt van gehad, omdat dat een serieuze relatie was. En die moeder had zelf condooms 
gekocht.
Dat was vrij saai bij mij, gewoon normaal. Het moment was goed, seks was kak. Bij ons 
was ‘t alletwee eerste keer dan paar weken wat basics geëxplored en daarna was het van 
dat.
Dat was wel leuk. We wisten beide niet hoe het moest.

De slechtste keer?

Er was een meisje en die stond zot van mij, maar niet wederzijds. Ze had haar zat 
gezopen. Die heeft proberen seks te hebben en was mij aan ‘t pijpen. Maar ik voelde 
mij daar niet echt goed bij want dat was niet wederzijds.
Honestly, ik ben nog nooit klaargekomen als een meisje mij aan ‘t pijpen was. De 



was echt de alcohol.

Ultieme fantasie?

Een trio met twee grieten, ‘k heb al twee relaties gehad en aan alletwee al voorgesteld. 
Da’s mega moeilijk, echt een emotioneel mijnenveld waar je niet wil aan beginnen. Bij 
vrouwen lukt dat niet. Het is tricky maar iedereen wil dat toch eens gedaan hebben. Ik 
zou daar zelf geen probleem mee
hebben om daar zelfs gewoon naar te kijken.
Da kan toch niet als u vriendin met een ander aan ‘t poepen is voor u neus?
Mijn ultieme fantasie, ‘k zou het echt niet weten eigenlijk. Ik ook niet. Misschien m’n 
leerkracht poepen. Oudere vrouw. Trio is niet echt een fantasie, ge wilt da gewoon. 
Bij mij wel, ‘k heb daar wel degelijk over gefantaseerd. Hoe werkt dat zelf? Ik heb dat 
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v

anderen: whaaaat
Als voorspel is dat nice, maar dan stop 
ik altijd want dan zou het al gedaan 
zijn.Als je samen bent moet dat niet 
lang duren. ‘k heb nog nooit twee keer 
achter mekaar gedaan.
Ja, ne marathon day. Wakker worden, 
poepen, slapen en dan weer enzo, 
mega nice.
Het meeste dak heb gehad was 3 keer 
en dan had ik zoiets van das genoeg, ‘t 
hoeft niet meer.
Twee jaar geleden, super zat ik kwam 
iemand tegen van ‘t VEK. Zij was ook 
super zat en dan hebben we de hele 
avond gemuild. Dan had zij heel haar 
liefde verklaard en ik heb uiteindelijk 
daar dan toch seks mee gehad. ‘k had 
gewoon keiveel goesting en dan twee 
keer en dan ben ik weggegaan. Dat 

al gedaan, ik was 17 toen. Met één man 
en twee vrouwen, aan het strand. Strand 
suckt, der gaat overal zand kruipen. ‘k 
was laat aan het werken en al mijn maten 
waren strontzat als ik gedaan had. Twee 
grieten tegengekomen en dan predrink 
gehouden, want mijn maten waren al 
allemaal zat dan. Dan zaten we daar 



v
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gaan ruiken. ‘k zeg eigenlijk altijd wat ik denk.
Ofwel iemand die na 5 minuten al muilt, zo puur op aantrekking.
Of het ander uiterste, meerdere avonden flirten, die tension dat je weet het gaat 
gebeuren maar je weet nog niet wanneer.
Of zo semi je avond plannen in de hoop da je die tegenkomt. Zo speciaal ergens naartoe 
gaan. Ik had dat met mijn vriendin en da’s nice, want bij haar was dat blijkbaar ook zo.
Mega veel flirten. Dat de ander initiatief neemt.
Wat is flirten? Voor mij is dat dat je beiden dingen zegt en dat je beiden ook weet dat 
je iets anders bedoelt. Ik heb nog nooit bewust geflirt. Ge kunt ook flirten zonder da 
jet door hebt. Als ge echt scheef zijt. Maar dan ben je niet aan het flirten. Flirten is 
doelbewust.
Wat ook nice is, is dat je met iemand gaat slapen, nog niet doordat er iets gaat gebeuren, 
zo lichtjes meer en meer aanraking.
Dat was de opbouw bij mijn vriendin, da’s niet zo random meestal.
Zo stillekes aan, in mekaars armen in slaap vallen.
Tijdens de Gentse feesten lag ik te slapen en mijn lief kwam toen met iemand anders 
binnen, dan lagen we alle drie naast elkaar. Dan lichtjes aftasten en dan is er niets 
gebeurd. Maar dat was op zich supergeil.

beneden bij de EHBO, mega 
nice bij het strand, op de beton. 
Aan het zuipen en ‘k zag die 
blonde wel zitten, muilen met de 
blonde. Toen kwam de brunette 
ook af, ze had koud, muilde ook. 
En dan wast van da.
Binnenwandelen in een 
hollywoodgala en dan twee 
actrices kiezen en tsjakka.

Hoe word je graag verleid?

Ogen en woorden, Ogen, 
Oogcontact, en ‘t gesprek 
waarover het gaat.
Geur, als iemand lekker ruikt. 
En dan zeg ik dat ook. Maar 
dan moet ik nog eerst in die nek 
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Hoe denk je dat een man/ vrouw graag verleid wordt?

Iets wat vaak werkt. Zo niet dominant, maar zelfzeker en onschuldig. Dat bouwt 
onzekerheid op. Ik denk subtiele aanrakingen. Beetje hard to get. Subtiele of heel 
rechtstreekse complimentjes. Meisjes nemen niet zo vaak het initiatief. ‘k vind dat 
persoonlijk niet oké dat de man altijd initiatief moet nemen.

Grootste sexblunder van jou/ sexpartner?

Ik heb ne hele mooien. Verkeerde naam, Condoom uitgevallen tijdens de seks en pas 
op ‘t einde doorhebben., Condoom in de foute richting aandoen.
‘k was keihard aant geven, ma ik kwam niet klaar en zij zei stopstop anders kom ik 
klaar en dat mag niet anders moet ik lakens vervangen want spuit ik alles onder. 
Kheb haar afgeblokt, want fuckbuddy wou ik nie, en dan gewoon daar geslapen.

Welke kwaliteiten moet een goed lief 
hebben?

Je moet er alles tegen kunnen zeggen. No 
shame. Volledig mee eens. Vertrouwen en het 
gebrek aan jaloezie vind ik belangrijk. Dat je 
kan flirten als je wil..

Hoeveel sekspartners vind je 
aanvaardbaar?

Dat maakt mij niet echt uit. Dat hangt er van 
af. Daar kan ik niet op antwoorden, dat hangt 
van het meisje af, hoe verliefd je bent - 15- niet 
meer dan 10 laatste semester-10- 30-30 - 5 per 
jaar dat je over 18 bent “Ge vraagt een getal en 
je krijgt een functie.”

Hoeveel heb je er zelf al gehad?

4-5- 19-16- 8
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Friends with benefits

Top – top – kan Da’s leuk, maar dat is het dan ook.

Hebben jullie tijdens de seks ooit al aan een ander meisje gedacht?

Ja-ja- ja-ja- moet ik over nadenken, ik niet. Iemand dat je kent wel, zo van “daar wil 
ik ooit wel seks mee”. Het moment dat je weet dat het niet gaat lukken, denk je aan je 
ultieme fantasie.

Geloven jullie in ware liefde?

Ja, absoluut-ja- Als je iets hebt dat al de rest niet boeit.
Als je met anderen kunt poepen en het boeit niet meer.
Als de seks niet meer boeit. Als je een goede relatie hebt hoef je geen sorry te zeggen, 
de ander weet dat, al kan het nooit kwaad. Ik heb het gevoel dat je iemand heel graag 
kunt zien, maar ik geloof wel niet in het feit dat er nooit iemand beter komt.
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Schorpioen (23/10 - 22/11)
Durf wat meer aan jezelf te denken. Je staat steeds klaar voor 
anderen en hun problemen, waardoor je eigen leven verloren 
lijkt te gaan in dat van hen. Durf op je strepen te staan en 
leer “neen” zeggen als je om een gunst gevraagd wordt. Gun 
jezelf wat quality time om tot rust te komen en jezelf in de 
watten te leggen. Ga op zoek naar wie jij bent als individu 
en niet enkel als een deel van je vriendengroep. Eens je jezelf 
herontdekt hebt zal je veel sterker in je schoenen staan en 
zullen je inspanningen ook veel meer gewaardeerd worden. 
Voor hem/haar: “Zullen we voor 10 euro wedden dat je me 
afwijst?”

Boogschutter (23/11 - 21/12)
Oude ruzies beginnen steeds meer aan je te knagen. Zet 
je trots even opzij en durf het hand boven eigen hoofd te 
houden en je fouten te erkennen. Maak voor jezelf uit welk 
einde je aan deze situatie wil breien. Beide partijen zullen 
water bij de wijn moeten doen als een gemeenschappelijke 
toekomst gewenst is. Anderzijds kan je ook aanvaarden dat 
het verleden nu voorgoed verleden tijd is. Hoe dan ook zal 
je in beide situaties moeten leren de wrok los te laten of je 
haat zal je blijven verzuren. 
Voor hem/haar: “Ik ben mijn telefoonnummer kwijt, mag ik 
het jouwe even lenen?”

Steenbok (22/12 - 20/01)
Je bent jong en het leven ligt aan je voeten. Positief nieuws 
zal binnenkort een nieuwe wereld voor je openen en heel wat 
nieuwe kansen zullen zich aanbieden. Je leven zal een plotse 
wending krijgen die je nooit voor mogelijk achtte. Ga geen 
uitdagingen uit de weg, maar blijf te allen tijde realistisch. 
Ga niet boven je stand leven en blijf met beide voetjes op de 
grond. Vergeet ook je vrienden niet te betrekken in je nieuwe 
uitdagingen, de verrijking zal des te groter zijn.
Voor hem/haar: “Ik ben awesome, wie ben jij?”

“Beauty and the nerd” wordt onlosmakend gekoppeld aan een onafscheidelijk duo. Wij burgies 
zijn echter het totaalplaatje en combineren beiden in één lichaam. Alleen is echter ook maar 
alleen, daarom dit extra duwtje in de rug. Met deze openingszinnen zullen jullie gegarandeerd 
scoren op het galabal en op andere gelegenheden.
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Ram  (21/03 - 20/04)
Er staat je een moeilijke periode te wachten. Problemen 
die er al een tijdje aan zaten te komen, hebben eindelijk 
hun weg tot bij jou gevonden. Dit brengt de nodige 
ongemakkelijke en vervelende situaties met zich mee. Je 
bent meer voorbereid voor dan je denkt, de afgelopen 
dagen waren immers een aanloop naar deze ontploffende 
bom. Vertrouw op de beslissingen die je toen reeds nam 
om niet in de situatie te verdrinken. Blijf echter alert en 
reageer snel op bijkomende problemen.
Voor hem: “Is your name Gillette? Cuz you’re the best a 
man can get.”
Voor haar: “Sorry, ik had jeuk aan jouw knie.”

Waterman (21/01 - 20/02)
Je intuïtie laat het de laatste tijd afweten, je krijgt 
maar geen duidelijk beeld over bepaalde situaties. 
Concentreer je daarom op lopende zaken waarmee je 
reeds vertrouwd bent. Hier kan je blindelings te werk 
gaan en hoef je niet in het duister te tasten. Ga te rade 
bij vrienden en mensen met kennis en ervaring. Durf 
vertrouwen op hun expertise als jouw inzicht het weer 
even laat afweten. 
Voor hem: “Heb je last van muizen in je buik? Nee?? Dan 
heb je een goeie poes!”
Voor haar: “Ik heet *naam*. Zo weet je straks wat je moet 
schreeuwen als je klaarkomt.”

Vissen (21/02 - 20/03)
De komende weken lijken een zeer chaotische periode te 
worden. Je gaat geen enkele uitdaging uit de weg, met als 
gevolg dat je te veel hooi op je vork hebt genomen. Maak 
een planning om je door deze hectische tijden te gidsen. 
Deze zal enkel de nodige organisatie opleveren indien 
je je ook strikt aan het schema weet te houden. Vergeet 
ook zeker niet de nodige ruimte voor ontspanning te 
voorzien. 
Voor hem: “Hoe wil jij je eitje morgen, gekookt, gebakken 
of bevrucht?” 
Voor haar: “Heet uw pa toevallig Donald? Want u wil ik 
wel eens Muylle.”
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Kreeft (21/06 - 22/07)
Onder invloed van de nodige hoeveelheden alcohol 
durven de tongen wel al eens te lossen. Je gaat snel en 
overdreven reageren en je filter lijkt net als de inhoud 
van je glas helemaal verdwenen. Echter niet iedereen 
weet je ongezouten mening te appreciëren. Je rake 
opmerkingen gaan soms door merg en been, wat de 
nodige misverstanden tot gevolg heeft. Zorg wel dat je 
flap-uits geen eigen leven gaan leiden. Scherpe uitspraken 
worden namelijk al snel roddels en deze zijn moeilijk uit 
de wereld te verhelpen.
Voor hem/haar: “Roses are red, violets are fine, I’ll be the 
six, if you'll be the nine.”

Stier (21/04 - 20/05)
Veranderingen zijn aan de orde. De herverdeling van 
de taken maakt je onrustig. Er is echter geen reden tot 
paniek: jouw competenties staan niet ter discussie en je 
bevindt je in een bevoordeelde positie. Maak hiervan 
gebruik om de nodige maatregelen door te voeren om 
de situatie deels naar je hand te zetten. Het is namelijk 
eenzaam aan de top als je geen sterke achterban hebt 
waarop je kan vertrouwen en die je aanvult.
Voor hem: “Ik wil je op je lippen kussen... en daarna 
langzaam omhoog gaan naar je navel.” 
Voor haar: “Zeg, mag ik je zoenen of wil je voor eeuwig 
een pad blijven?”

Tweelingen  (21/05 - 20/06) 
Mars geeft je de komende dagen bijzonder veel energie. 
Dit zal tot verrassende en sprankelende resultaten leiden. 
Net zoals een groot deel van de wereld kampen ook je 
vrienden met een energietekort. Bepaal voor jezelf wat 
en hoeveel je aan wie wil uitlenen, energiebronnen zijn 
namelijk nooit onuitputbaar. Eens de jouwe helemaal 
leeggezogen is en je zelf terug op een laag pijl komt te 
staan zal slechts een beperkt aandeel jou dezelfde gunst 
bewijzen. 
Voor hem/haar: “We zullen later tegen je ouders liegen 
over de toestand waarin we elkaar hebben ontmoet. Deal?" 
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Weegschaal (23/09 - 22/10) 
De afgelopen weken ben je al snel terug in je oude 
gewoontes hervallen. Je examenresultaten liegen er 
echter niet om, we weten allemaal waartoe deze toestand 
zal leiden. Laat de feestende, fel begeerde beauty even 
achterwegen en ga op zoek naar de nerd die ergens diep 
vanbinnen in jezelf verborgen zit. Je moeder zal een 
pak minder de oren van je kop zagen en je zal merken 
dat je jezelf het leven ook een pak eenvoudiger maakt. 
Bovendien liggen brainiacs tegenwoordig ook een pak 
beter in de markt, win-win voor iedereen!
Voor hem/haar: “Ik heb Skittles in mijn mond, wil je weten 
hoe de regenboog proeft?”

Leeuw (23/07 - 22/08)
De stand van de maan zorgt ervoor dat je een kort lontje 
hebt. Je slaat met je leeuwenklauwen naar iedereen die 
te dicht in je buurt komt. Zij die het best met je voor 
hebben, krijgen het het hardst te verduren. Probeer liever 
je energie te bundelen en je te richten op het positieve. 
De emmer van je vrienden raakt namelijk bijna vol, en 
deze prikkelbare periode zou wel eens de laatste druppel 
kunnen zijn.
Voor hem: “Jij lijkt me wel het type meisje waar ik iets van 
mezelf in kwijt zou kunnen.”
Voor haar: “Ik heb aardig wat gedronken en je begint er 
echt goed uit te zien.”

Maagd (23/08 - 22/09)
De goede moed en het zelfvertrouwen zijn bij het begin 
van dit nieuwe semester nogal ver te zoeken. Zoek de 
nodige steun bij vrienden en familie, je kan er kracht uit 
putten om door te zetten. De schrik om anderen teleur te 
stellen en de druk om (on)uitgesproken verwachtingen 
in te lossen, zullen je drijven naar hogere doelen. Laat 
echter niet te veel druk op je schouders leggen. Baken 
voor jezelf duidelijke grenzen af van wat haalbaar is en 
wat je zelf nog wil bereiken. Overmoed en stress zullen 
je namelijk nergens brengen. 
Voor hem/haar: “Vind je het erg dat ik hier ga staan tot 
mijn scheet van net is weggetrokken?”
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Begeerlijkste burgie-/archiebabe

Heetste burgie-/archiehunk

Lekkerste kontje

Wildste feestbeest

Zotste zatlap

Toekomstige Nobelprijswinnaar

1. Laura Truyens
2. Julie Van Overloop
3. Manon Claeys
4. Elke Claeys
5. Louise Missault

1. Senne Antonissen
2. Wout De Beuckelaer
3. Louis Deschuttere
4. Xavier Claerhoudt
5. Gil de Backer

1. Manon Cleays
2. Anna Yarantseva
3. Stijn van Auwenis
4. Delphine Lucq
5. Senne Antonissen

1. Lise De Maere
2. Cedric Binst
3. Joris De Keunenaer
4. David Vander Mijnsbrugge
5. Michael Casteele

1. Joris De Keulenaer
2. Basile Van Weyenberg
3. Cedric Binst
4. Gianni Schotte
5. Michiel Casteele

1. Michael Haegeman
2. Alexander Cogneau
3. Floris Persiau
4. Nick Van Bossche
5. Wito Plas



Heetste burgie-/archiehunk

Wildste feestbeest

Toekomstige Nobelprijswinnaar

1. Senne Antonissen
2. Wout De Beuckelaer
3. Louis Deschuttere
4. Xavier Claerhoudt
5. Gil de Backer

1. Lise De Maere
2. Cedric Binst
3. Joris De Keunenaer
4. David Vander Mijnsbrugge
5. Michael Casteele

1. Michael Haegeman
2. Alexander Cogneau
3. Floris Persiau
4. Nick Van Bossche
5. Wito Plas
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Gegarandeerde big-shot

Most awesome assistent(e)

Prettigste prof

Interessantste ingenieursvak

Horrorvak

Gulste gever

Leukste lolbroek

1. Michiel Haegeman
2. Alexander Cogneau
3. Floris Persiau
4. Robbe Van Hoye
5. Xavier Claerhoudt

1. Tim Raeymaekers
2. Simon (Sysi)
3. Pieterjan Criel
4. Jolien Van Der Putten
5. Mathieu Vandenberghe

1. Systemen en Signalen
2. Mechanica van Materialen
3. Ingenieursproject 1
4. Analyse 1
5. Wiskundige basistechnieken

1. Elke Claeys
2. Alexander Cogneau
3. Aster Onderbeke
4. Karim Zegagh
5. Benjamin van Iseghem

1. VTK Sport
2. Jeroen Vanhautte
3. Lucas Derveaux
4. Michiel Haegeman
5. Senne Meeusen

1. Hennie De Schepper
2. Wim De Waele
3. Kim Verbeken
4. Mario Pickavet
5. Christophe Leys

1. Systemen en Signalen
2. Bedrijfskunde
3. Meetkundige en Lineaire Algebra
4. Fysische Scheikunde
5. Materialen en Velden
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Cutest koppeltje

Beste barman/barvrouw

Favoriete VTK-activiteit

Favoriete cantuslied

Meest gemiste erasmusser

Sportiefste atleet/atlete

Tofste artikel in het ‘t Civielke

1. Dries Defever en Kirsten Lenaerts
2. Alexander Cogneau en Julie Van Overloop
3. Jules Claeys en Isolde Dewachtere
4. Louis Deschuttere en Lise Vanderbeken
5. Thomas Oosterlinck en Saar Vermijs

1. Cedric Binst
2. Klaas Verhoeven
3. Clara Smout
4. Yentl Degeyter
5. Thomas Deberlanger

1. VTK-clublied
2. The Wild Rover
3. Io Vivat
4. Clementine
5. Jan Klaassen

1. Zatte sekstalk
2. Sleutelgaten
3. Horoscoop
4. Wistjedatjes
5. Burgienova

1. Kasper Ligneel
2. Lauren Buyck
3. Saar Vermijs
4. Thomas Oosterlinck
5. Dieter CLaus

1. Lentefuif
2. Galabal der Ingenieurs
3. Drinken in Delta
4. Jeneverloop
5. Initiatiedoop

1. Desiderius Erasmus
2. Thomas Geldhof
3. Stijn Van Auwenis
4. Eva Beyts
5. Benjamin Van Malderen
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Favoriete VTK-activiteit

Meest gemiste erasmusser

Sportiefste atleet/atlete

1. Kasper Ligneel
2. Lauren Buyck
3. Saar Vermijs
4. Thomas Oosterlinck
5. Dieter CLaus

1. Lentefuif
2. Galabal der Ingenieurs
3. Drinken in Delta
4. Jeneverloop
5. Initiatiedoop

1. Desiderius Erasmus
2. Thomas Geldhof
3. Stijn Van Auwenis
4. Eva Beyts
5. Benjamin Van Malderen

Sleutelgaten

Hebben jullie zelf ook leuke quotes gehoord? 
1 adres: sleutelgaten@vtk.ugent.be

Prof. Aeyels
-Say it loud, I am black and I am proud!

Prof. Wim de Waele - Mechanica van Materialen
-Keramische materialen zijn zeer zuurbestendig. Na een fuif is je dat mss al opgevallen, 
als je boven de pot hangt en zuur je lichaam verlaat. 
Over gebruik van aluminium in auto's. Toont 2 mensen die body in white dragen. Kijk 
zoals je ziet met zo een lichte auto kan zelf een vrouw hem parkeren.

Assistent Technologische aspecten van metaalverwerking
-Situatie: groep met 5 meisjes van 20 min eerder van start gegaan. Groep met allemaal 
jongens was al 20 min klaar wanneer de assistent naar ons komt en zegt:
If you want a job never to be finished, just give it to some girls

De dames kwamen een kwartier later trouwens binnengewandeld.

Prof. Birger Raa - Manufacturing Planning & Control
-You see this exercise involves complex mathematics: plus and minus. So it is really 
good that you went through 3 years of engineering before having this class.

Prof. Stijn Hertelé - Fracture Mechanics 
-O'Dowd was an Irish professor and he looks somewhat like Milhouse from The 
Simpsons. That's why I like to show his picture in this slideshow.

"If you pay nuts, you get monkeys", yes, that's the most important part of this chapter.

Prof. Wouter Ost - Advanced Machine Design 
-Today will be on fatigue. By this evening you will also be fatigued.
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Prof. Antoon Beyne - Procestechniek
-Alles in de natuur streeft naar een grote entropie, dus een spontane maximale toename 
aan wanorde. Ik zie dat mijn bord ook heeft deelgenomen.

Prof. Filip du Prez - Polymeren 
-Steekt 1 vinger op en vraagt: “wat zie je?” 
Klas antwoordt “vinger”
Du Prez “ik ben toch goed verborgen eh” 

Prof. Wim de Waele - Mechanica van materialen
-Toont een foto van een ingenieur die een warmtewisselaar bekijkt door een ‘periscoop’ 
en merkt op:’Als die man zijn job verliest kan die ook nog altijd gynaecoloog worden.'

-Diene man ziet er wel opgeleid uit… omdat hij een plastron draagt. 

Prof. Pascal Verdonck - Biosystemen 
-Orthopedische chirurgie, dat is eigenlijk gewoon intellectuele schrijnwerkerij. 

Prof. Vierendeels - Transport 
"de tabel van MendelJEFF." Iedereen begint te lachen maar prof had niets door.

Turbomachines
Op algemeen forum: "I have a question. I said turbo turbo to set my friend on fire, 
but it did not work. Does anyone know what I did wrong?"

Antwoord: 
This might help: 
http://www.youtube.com/watch?v=Z5eJhVeHsaY
But please be careful. 
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Hans de bakker, Bruggen 2
-If I would have been the designer of this bridge, I would have searched for a solution 
for these ugly stiffeners. But lets be honest... It's built in Schaarbeek, who cares how it 
looks! 

Prof. Wim de Waele 
-Iedereen die denkt dat het eerste juist is mag al een abonnement voor september 
nemen.  

Prof. Hendrik De Bie - Analyse 3
-(Prof maakt flauwe grapje)  Ik heb me voorgenomen om meer flauwe grapjes te maken.  
Ik hoop zo in het civielke te belanden.  Ja,  een prof moet zich focussen op kleine zaken 

Prof. Stijn Hertelé - Fracture Mechanics 
-Mijn zoontje is net 6 maanden geworden en we hebben hem een hoedje met '6' op 
gemaakt. Het voordeel is: als hij nu 9 maanden wordt, kunnen we datzelfde hoedje nog 
eens gebruiken.

Prof. Noterdaeme - Kernreactortheorie
-"this parameter is called the 'age', it has a unit of cm², but the best way of looking at it 
is as a change in energy"  -

Prof. Freddy Callens - Symmetriegroepen 
-"Ge moet dat niet van buiten leren, maar als ge een paar oefeningen gemaakt hebt gaat 
ge bijna therapie moeten volgen om het niet te weten" 
"Ge kunt van ne paardenstront gene grand marnier maken eh"  
"Ge moet geen eieren kunnen bakken om te weten dat iemand zijn ei niet goed 
gebakken is" 



Burgienova34

was overweldigend en de postbode blijft tot 
op vandaag voorovergebogen over zijn fietsje 
zwoegen om alle verzonden brieven, boeketten, 
rumflessen, lingeriestukken en seksspeeltjes 
tot op de Plateau te krijgen. In het licht van 
mijn queeste om onze campus Boekentoren 
om te toveren tot campus Hartjesroven vindt 
mijn trouwe lezer hieronder misschien wel het 
antwoord op de vraag terug die zijn geest het 
meest kwelt en bemeestert. Moge deze woorden 
u dan ook ontwaken als een emmer ijswater, en 

Burgienova’s Brievenbus

Ik ben bang om seks te hebben want de vorige keer wou ik heel graag 
seks hebben en dacht ik heel de nacht seks te kunnen hebben maar toen 
kwam ik heel snel klaar en had ik geen zin meer. Hoe kan ik dit 
verhelpen? - c

Dat u geen zin meer hebt nadat de klus is geklaard, daar hoeft u alvast niet mee in 
te zitten. Schopenhauer zei: ‘Hat man denn nicht bemerkt, wie illico post coitum 
cachinnus auditur Diaboli? [Heeft men dan nog niet gemerkt, hoe direct na de seks de 
lach van de duivel wordt gehoord?]’. Er is dan ook maar één hard bevochten weg voor uw 
probleem en dat is uw purperen-helm soldaat wat meer zenboeddhisme bij te brengen. 
Uw starterspakket bestaat uit alcohol en glijmiddel. En wanneer u masturbeert: nooit 
minder dan 20 minuten. B.

Teerbeminde minnaars en minnaressen, 
Enkele maanden terug vroeg ik jullie 
om de blozende liefdesproblematiek die 
jullie in alle eenzaamheid van dit bestaan 
ervaren, bloot te geven. Jullie respons 

u lonken om de stille wanhoop waarin uw leven 
zich hult af te werpen.
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Liefste Burgienova, als een echte nerdy-burgie-bitch droom ik stiekem al lang om een 
hoogbegaafde ruimtevaarder in mijn controlekamer te krijgen en op zijn liefdesraket de 
stratosfeer te bezoeken. Helaas zijn mijn ambities blijkbaar groter dan de gemiddelde 
burgie-ballen want de aantal keren dat ik per semester wordt aangesproken valt te 
benaderen door een Bernoulli-distributie met verwachtingswaarde 0,3. Hier dan 
ook mijn enigma: hoe zorg ik ervoor dat mijn aansprekingscurve ten minste een 
zelfwaardige Poisson-verdeling wordt maar toch geen hoerig exponentiële? Eeuwig 
dank, Sterrenmeisje.

Gegroet geil stukje sterrenstof! Uw hunkering naar een Griekse halfgod die u aan de 
ontbijttafel meervoudig clitorale en cerebrale orgasmes kan bezorgen is volkomen 
gerechtvaardigd. Maar vooraleer de radius van onze ballen als schuldige factor aan 
te duiden, bied ik graag een alternatieve hypothese aan. Mannelijke Plateau-hangers 
spenderen enkele avonden per week aan fantasy games zoals World of Warcraft, League 
of Legends en Candy Crush. Hiermee verhoogt helaas niet de
kans dat we plots met een draak willen worstelen in ons lakenkasteel. Mijn eerste gouden 
raad luidt dan ook: als je de massa van een ster benadert is een wekelijkse loopsessie 
van het VTK de uitgelezen kans om al uw zweterige fantasieën een nieuwe dimensie 
te geven! Mocht u daarentegen het geluk hebben dat de voltallige Plateau-populatie 
aan het masturberen is op uw facebook pagina omdat u zonet de award wegkaapte van 
begeerlijkste Burgiebabe, dan valt het niet kinetiseren van uw orgastisch potentiële 
energie sterk te betreuren. In dat geval kan ik u enkel aanraden een paar vakken op te 
nemen bij de sterrenkundigen. Niet dat ze je daar wel zullen durven aankijken, maar 
aangezien daar toch niemand vrienden heeft kan je er alleszins die hoerig exponentiële 
curve een kans geven. Kuskus, B.

Hoe overtuig ik mijn vriendin om anaal te proberen? - BackAlleyBoy

Pizza of chloroform!
B.
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Ik steek vaak mijn reserve-stylo in mijn foef om de les wat amusanter 
te maken. Op een dag vroeg mijn buurjongen of ik nog een stylo had 
en vriendelijk als ik was had ik hem mijn reserve maar gegeven. Midden 
in de les merkte ik echter dat hij er naarstig op aan het sabbelen was. 
Nu, ik heb genitale herpes en ben dus relatief zeker dat hij het ook zitten 
heeft. Moet ik mij schuldig voelen? Kus, MijnStyloNoemtRob

Natuurlijk niet! Wie geen herpes heeft voor zijn 25ste heeft niet geleefd.
B.

Dag Burgienova, we hebben een probleempje! 
We zijn namelijk verliefd op onze prof Mario en we 
weten niet wat we moeten doen. We kijken 
altijd uit naar de lessen DiWi. We hebben 
hem al een bericht gestuurd met erin dat we hem 
heel leuk vinden maar we krijgen maar g e e n 
antwoord! Tijdens de lessen letten we altijd goed op, w e 
zijn vriendelijk, sociaal! Help ons, we hebben 
echt alles geprobeerd om te weten te komen of hij 
ons ook wel zo leuk vind. Grtjs, twee hete brokken 
natuur!

Dat jullie verliefd zijn op professor Pickavet is zeker niet toevallig! Ik 
leerde hem namelijk alles over vurig lesgeven en het onderhouden 
van discrete liefdesrelaties. Hij leerde me in ruil hoe de multiple 
choice machine te misleiden en kansspelen te manipuleren. Voor 
zover ik weet is hij trouwens meer een man van puur en onversneden 
actie dan van slijmerige berichtjes. Als u dus echt een kans wil 
maken, trekt u best uw stoute stoute schoenen aan. U vindt ons elke 
maandag- en woensdagochtend in de Jims en elke donderdagavond 
aan de blackjacktafel in het Viage Casino.
Tot snel, B.

Wat is de meest romantische plek in Gent? - Homo Romanticus

Uw kot. Maak er wat van.
B.
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Geachte heer Burgienova, ik ga regelmatig met enkele klasgenoten toveren en 
alhoewel ik geen meester ben in liefdesspreuken, ben ik zeker ook geen leek. Mijn 
probleem is het volgende: zolang ik tegen Luna spreek heb ik de ongenaakbaarheid, 
het sarcasme en het baas-gehalte van Malfidus. Maar vanaf het moment dat ik 
Hermelien spot word ik een duts zoals Harry en valt mijn zelfvertrouwen met geen 
leviosa spreuk van de grond te krijgen. Hoe verstoot ik mijn innerlijke Harry?! 
Groetjes,MalfoyFanBoy.

Ah, zelfvertrouwen! Het magische elixir dat alle slipjes bevochtigd! Uw eerste optie is 
natuurlijk het maatschappelijk geaccepteerd wachten tot alcohol je een persoonlijkheid 
geeft. Het grootste voordeel: als ’s morgens haar wisseldrank is uitgewerkt en het toch 
alweer rosse Ginny blijkt te zijn hebt u alvast een maatschappelijk geaccepteerd excuus 
tegenover uw vrienden. Het grootste nadeel: als uw verleidingsdans met bijpassende 
lokroep gepaard gaat met een promille niveau die te sterk afwijkt van het hare dan kan 
de professor al eens 10 punten aftrekken en u verzoeken de les te verlaten.

Uw tweede optie is iets minder voor de hand liggend. Hier alvast de nodige voorwaarden:
1. Stofzuig uw trapkast en koop een geurkaars,
2. Scheer uw ballen, uw aarsbaard en uw zes snorharen,
3. Verbrand al uw hoodies.

Wanneer Fleur Delacour nu voorbij komt gewaaid en uw handen beginnen te zweten, 
uw teddybeerhartje begint sneller te slaan, uw gezicht wordt rood, uw glimlach 
krampachtig en de beurswaarde van uw zelfbeeld is in vrije val, dan is het van cruciaal 
belang dat u – waar u ook bent – eerst uw zelfvertrouwen achterna springt en 10 push-
ups doet. Herinner uzelf vervolgens aan al uw occlumentie lessen, kijk haar onverstoord 
diep in de ogen en schiet samen met haar alle boemannen uit de kast (dreuzelvertaling: 
verjaag alle olifanten in de ruimte)! Verder zendt u haar geen (nogmaals: geen) foto’s 
van uw toverstok. Wel nodigt u haar uit op uw romantisch dakterras waar u beseft dat 
u als ware Malfidus enkel uzelf moet entertainen en haar slechts één iets verschuldigd 
bent: een poging haar naakt in uw bed te krijgen.
Liefs, B.

“Your life will always be shit. It’s just about what shit you want 
it to be.” - Burgienova
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GHENT MUSIC TIPS:
Hip Hop

Back to business, terug in die duffe auditoria en leslokalen. De 
examenperiode is nu al even achter de rug en we hebben gelukkig 
toch even kunnen uitblazen in dat kleine weekje vol skiplezier, 
citytrips of gewoon thuis wat op adem komen en een beetje geniet-
en van alle rust. De muziekwereld daarentegen staat niet stil en 
dat hebben we gemerkt.

THE XX
Het was alweer bijna een goede vijf jaar geleden dat 
Romy, Oliver en Jamie uitkwamen met hun 2e plaat 
Coexist. Er mocht dus wel stilletjes aan wat verand-
ering in komen. En dat deden ze zeker, en hoe! De 3e 

plaat van The xx, I See You, was meteen een schot in 
de roos. On Hold werd op iedere zender gedraaid en 
iedereen smulde van de nieuwe plaat. I See You kwam 
uit op 13 januari 2017, in het midden van de examen-
periode, en dat heb ik geweten. In de Therminal zat ik soms een hele dag op repeat naar 
het album te luisteren. Op 1 en 2 maart staat The xx ook weer in België op het podium, 
in Vorst Nationaal. Het belooft een geweldig concert te worden. Op het moment dat 
ik dit schrijf zijn er nog steeds tickets beschikbaar dus rep je zo snel mogelijk naar de 
website om er nog eentje te bemachtigen! Don’t put it On Hold. (Ja die pun ik heb ik 
net gemaakt ja, laat mij.)

AEOHH

All Eyes On Hip Hop party 
met Freddie Joachim

Charlatan – Vlasmarkt 6

1 maart 2017

AEOHH & DEMOCRAZY 
PRESENT

DJ Premier / Roméo Elvis 
& Le Motel / Caballero & 

JeanJass / Azer

Opkomend Belgisch 
talent gecombineerd 
met een Amerikaanse 
hiphoplegende: epic night 

alert!

Vooruit, 23 maart 2017

STRAIGHT OUTTA 
DELTA

Dans mee op de hiphop 
beats van onze resident 

Bilbao!

Delta - Stalhof

2 maart 2017
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DE NIEUWE LICHTING 2017

Ook dit jaar ging Studio Brussel op zoek naar 
opkomend talent met De Nieuwe Lichting. Uit 
meer dan 800 inzendingen werden 60 kandidaten 
geselecteerd en door de vakjury, met onder meer 
Kirsten Lemaire, werden dan de 8 finalisten 
uitgekozen. 2 weken lang werden deze 8 artiesten 
volop gedraaid op StuBru en er werd massaal 
gestemd. Het was namelijk de luisteraar zelf die 
bepaalde welke 3 artiesten de titel “nieuwe lichting” 
verdienden.  

De finale vond plaats op 3 februari in de Ancienne Belgique in Brussel en wij konden 
erbij zijn om alle 8 finalisten nog eens aan het werk te zien. De 3 winnaars zijn: Tamino, 
Kai Wèn en The Lighthouse! 

Tamino is een Antwerpenaar die naar eigen zeggen melancholische muziek maakt. 
Hij heeft een klok van een stem en kan verbazen in zowel hoogtes als laagtes. Hij heeft 
Egyptische roots en zijn grootvader was ook een bekende Egyptische zanger en acteur. 
Met zijn nummer Habibi krijgt hij iedere zaal stil, dat hebben we zeker gemerkt in de 
AB. Hij bracht die avond ook I Bet You Look Good On The Dancefloor van Arctic 
Monkeys in zijn eigen melancholische versie *kwijl kwijl*. 

Kai Wèn is dan weer een Brugse rapper en enorme spring-in-‘t-veld, letterlijk, want 
hij deed ook een aantal flikflaks op het podium van de AB. Zijn nummer Deep gaat 
over een jongen en een meisje die ooit gedatet hebben. Ze komen elkaar terug tegen in 
de club en zij vraagt hem waarom hij haar nooit heeft teruggebeld. Hij zegt zelf dat het 
niet uit eigen ervaring komt maar dat hij zijn inspiratie gehaald heeft bij een vriend. 
Hij coverde op de finale ook nog One Dance van Drake. Hij was vocaal niet de sterkste 
artiest maar de entertainment factor had hij zeker mee! 

Last but not least, The Lighthouse. Deze indie-popgroep vindt zijn origine in 
Leuven en dat hebben ze daar ook geweten. Hun overwinning is daar rijkelijk gevierd 
met een vat. Hun nummer Hollywood is een heel poppy nummer en blijft direct 
hangen. Had je me verteld dat het een Amerikaanse popband was, ik zou het geloven, 
een internationale klank hebben ze vast en zeker.  

Beats for Burgies



Graphic Design Camp Ghent

Veel meetings in de Brug, weinig slaap voor de main organiser en flink wat ritjes naar 
de winkel gingen vooraf aan het Graphic Design Camp van BEST! Iedereen stond 
in rep en roer want 21 BESTies vanuit heel Europa kwamen afgereisd naar Gent om 
graphic designer te worden binnen één week. Huh, graphic designer worden in één 
week? Hoe dan?! 

Dat is simpel... Graphic Design Camp is een van de vele awesome interne events die 
lokale BEST groepen organiseren. Net zoals jullie allemaal kunnen appliceren voor 
een (externe) Course rond een bepaald thema, kan je, eenmaal je een member bent 
van BEST, appliceren voor een heleboel andere events. Tijdens deze events worden 
trainingen georganiseerd waarbij je veel kennis opdoet rondom een bepaald onderwerp. 
Deze kennis steek je in je zak en eenmaal je na een (vermoeiende) reis terug thuis bent, 
deel je deze met je eigen lokale BEST groep. 

Wie is er nu eigenlijk nodig om zo’n event te 
organiseren? Allereerst een main organiser 
die zorgt dat alles vlotjes verloopt en 
daarvoor veel liefde krijgt van de participants 
(en natuurlijk de rest van BEST Ghent). Een 
Travel Responsible die elke trein, vlucht en 
bus uit zijn hoofd kent en er hiermee voor 
zorgt dat alle participants veilig aankomen 
in Gent. Een Food Responsible die een 
keukenprins/-prinses in zich heeft schuilen 
en de meest verrukkelijke gerechten verzorgt 
voor de participants. En last but not least 
een Party Responsible, deze spreekt voor 
zich zeker?! ;)

Best40
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Nadat alle participants op hun gemakje waren aangekomen (want ja, wat hadden 
we anders verwacht met zo’n Travel Responsible), kon het event echt beginnen. De 
computers werden bovengehaald en de Adobe programma’s werden opgestart. Als je 
in de Therminal bent geweest tijdens dit Graphic Design Camp is de kans groot dat 
je veel mensen bent tegengekomen met vierkante ogen door van het kijken naar hun 
computerscherm! De vierkante ogen 
waren veroorzaakt door de intensieve 
en super interessante sessies over 
Illustrator, InDesign en Photoshop (en 
ook door het slaaptekort), maar voor een 
goed design is net iets meer nodig dan te 
kunnen werken met deze programma’s. 
Daarom werden er ook sessies voorzien 
over het design process, color theory, 
current design trends, typography en 
de conclusies dat je perfectionistisch, 
creatief en vooral geduldig moet zijn 
voor het creëren van een goed design. 

Voor inspiratie moet de geest een beetje gestimuleerd worden en welke stad geeft 
meer inspiratie dan Gent met haar knusse cafeetjes, de historische gebouwen en toffe 
studenten?  Juist ja, geen! Daarom had de Party Responsible voor ‘s avond verschillende 
activiteiten voorzien. Van een intellectueel bezoek aan verschillende musea in het 

stadscentrum tot een échte traditionele cantus. 
Je zal het misschien niet geloven, maar hoewel de 
sessies intensiever werden en de hoeveelheid slaap 
minder, steeg het creativiteitslevel exponentieel. 
Aan het eind van het Graphic Design Camp waren 
er 21 graphic designers geboren die hun kennis en 
designs verder over Europa zullen verspreiden.

Dus wil jij ook jouw skills ontwikkelen?  Wil je deelnemen aan awesome events en deze 
voor andere studenten helpen organiseren? Of wil je vrienden maken in heel Europa? 
Geef ons een seintje en neem een kijkje op onze website: www.vtk.ugent.be/best.



IAESTE Comité Gent: 
Join us!

Wil jij ook deel uitmaken van deze supertoffe bende? 

Wat doen wij?
- Stages zoeken door contact op te bouwen met bedrijven
- Internationale conferenties
- Vergaderingen
- Teambuildings

Waarom zou je lid worden?
- Krijg er een hele bende Gentse, 
    maar ook internationale vrienden bij
- FUN
- Train je softskills
- Leer bij!

Interesse?
Je kan op elk moment lid worden, stuur ons een berichtje 
op Facebook (IAESTE Belgium), zend een mailtje naar 
iaeste@vtk.ugent.be of spreek iemand van de leden aan en 
we zullen je met alle plezier verwelkomen in ons comité!
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IAESTE-stages 2017! 

De applicaties voor deze stages zijn jammer genoeg 
ondertussen alweer gesloten,   maar niet getreurd: er zijn nog 
veel meer stages waarvoor je ook nu nog kan appliceren! Als 
je hierover meer te weten wil komen, volg dan zeker onze 
Facebookpagina 'IAESTE Belgium' en schrijf je in voor onze 
mailinglijst door een mailtje te sturen naar iaeste@vtk.ugent.
be. Via deze kanalen gaan we alle info geven, zodat je zeker 
geen enkele kans mist om de zomer van je leven te beleven!

Zoals altijd was er ook dit jaar een Gentse delegatie aanwezig 
op de 70ste IAESTE Annual Conference (20-26/01/2017) 
in Incheon, Zuid-Korea. Onze National Secretary Annelies 
Vermeir, Exchange Coordinator Chaïm De Mulder en 
President Annelies Vandekerckhove hebben alle drie hun 
uiterste best gedaan om de beste stages van over heel de 
wereld binnen te halen. Uiteindelijk zijn ze met 109 stages in 
44 verschillende landen thuisgekomen. We zijn zeer trots op 
het resultaat!
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After my stay in Kenya, I have found my recipe for happiness. It 
is not the place where you live, or the amount of money you have. 
It is the people you are with, that make your life worth living. In 
those eight weeks I have met the most amazing people I could 
ever have. And I know for sure I will go back to Kenya. Thank 
you, IAESTE, for giving me this amazing experience! 

You can imagine that saying goodbye was the worst thing. This chill 
culture, happy people, nice weather, beautiful nature, friends… 
Before I left I thought: omg, two months is so long! But after this 
period I realised that this is way too short. I can recommend an 
experience like this to everyone, it is something you will remember 
for the rest of your life! Don’t be afraid of the unknown, just jump 
into the adventure. The only thing you will regret in the end is why 
you booked your flight back so early!

Three months in China means plenty time to travel. It was time to 
discover more of the country after two weeks of being a tourist in 
Nanjing and enjoying the nightlife (only a couple of good clubs, but 
a KTV (karaoke) at every corner, so my singing skills improved a 
lot). Together with the other interns we travelled a lot; Changzhou, 
Suzhou, Shanghai, Yellow Mountain, Qixia Mountain, Beijing, 
Shengsi Island… every time something completely different, but 
time after time so much fun and astonishment. China is after all a 
country that surprises you every single day. 

I could write a book about this amazing experience. I could tell 
tons of stories about how much I learned as an engineer and as 
a person. I could tell you about my crazy weekends. I could tell 
you about the most beautiful sunset I’ve ever seen or about that 
one beer that was too much. But I think the main conclusion 
of my IAESTE experience is that everyone has to experience 
this adventure himself. I am sure you would love to hear all 
my stories; but creating these stories yourself, during your own 
IAESTE experience will be so much better. 

IAESTE-Stages Zomer 2016! 

Jozefien de Praetere, Brazil
      Chemische Technologie en materiaalkunde

Jona De Sutter, Kenya
Architectuur

 Goele De Meyere, China
   Bouwkunde

Wouter Vantornout,  USA
Bouwkunde
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Wistjedatjes

Wistjedatjes46

Gegroet, liefhebbers van de wetenschap, of voor 
iets dat ervoor moet doorgaan. Laten we deze 
inleiding van de Wistjedatjes eens starten met een 
weetje van de redactie: wist je dat… dit artikel 
doorgaans op minder dan een uur geschreven wordt? Dit getuigt 
van zoveel efficiëntie dat er ook doorgaans tot op het laatste 
moment, zelfs na meerdere reminders van de hoofdredactrices, 
gewacht wordt om dit uur vrij te maken. U leest het, beste 
liefhebbers van de wetenschap, dit wordt weer een uitermate 
geslaagde poging om uw grenzeloze kennis nog meer te verbreden. 
Wist je dat…

… de Chinese drieklauw, een schildpad, urineert via de mond? Deze - nogal 
onaantrekkelijke - activiteit is echter geen levenskeuze, maar wel een resultaat van de 
evolutie (wat had je anders verwacht?), omdat deze diersoort deels op land, maar ook 
deels in zoute zeeën leeft. Als de drieklauw zou urineren via de gebruikelijke weg, zou 
dit betekenen dat het dier ook permanent water moet drinken om zijn vochtbalans 
op peil te houden. Ondanks dat Chinese drieklauwen veel tijd doorbrengen in zee, 
is het drinken van zout water niet zo gezond voor die beestjes. Bijkomend heeft dit 
slimme diertje ook de eigenschap om onder water te kunnen “ademen” door met een 
beweging die lijkt op het spoelen van de mond, al het zuurstof uit het water te halen 
om het daarna weer uit te spuwen. Tijdens dit spoelen, wereldwijd aangeraden door 
tandartsen, brengt de Chinese drieklauw dus ook zijn afvalstoffen naar de mond. Ik ga 
nooit meer op een normale manier kunnen kijken naar die tv-spotjes voor mondwater.



… het label “genuine leather” in bepaalde kledingstukken er helemaal niet op wijst dat 
dit product van echt leer is gemaakt? Genuine leather is in feite echt een aparte klasse 
leer, helaas wel één van de slechtste die je op de markt kan vinden. Leer is, zoals jullie 
ongetwijfeld wel zullen weten, een natuurlijk product gemaakt van dierenhuiden. De 
huid is onderverdeeld in verschillende lagen, wat aanleiding geeft tot verschillende 
kwaliteiten in het leer. De toplaag is het duurzaamst en daarom ook het meest gewild. 
Maar vergis je niet, genuine leather is gemaakt van de onderliggende lagen, de minder 
duurzame (maar ook goedkopere) versies van de toplaag. Een politiek incorrecte 
opmerking zou hier zijn dat genuine leather dus zoals beloftes van de regering is: veel 
beloven en weinig krijgen.

… Mel Blanc, de stemacteur die jarenlang de stem van 
Bugs Bunny was, helemaal niet graag wortelen at? Hoewel 
zijn iconische tekenfilmfiguur Bugs Bunny verzot was 
op wortelen en regelmatig met een wortel in de mond te 
zien én te horen was, was zijn “stemvader” dus helemaal 
geen fan van de krokante oranje groente. Mel was echter 
zo professioneel dat hij tijdens de scènes waarin Bugs 
met volle mond aan het praten is, ook effectief zelf op een 
wortel aan het knagen was. Nadien spuwde hij de wortel 
dan wel uit - om de efficiëntie te bevorderen uiteraard, een 
mondje wortel eten duurt wel even. Dit wortelritueel deed 
Mel Blanc voor bijna vijftig jaar, hij was immers de stem 
van Bugs Bunny van bij het eerste optreden van Bugs tot 
aan zijn dood in 1989. Wat een held!

… het eeuwenoude “de kip of het ei”-vraagstuk al jaren opgelost is? Nieuw wetenschappelijk 
bewijs heeft namelijk aangetoond dat de kip eerst was. Het verantwoordelijk team van 
topwetenschappers heeft, naar eigen zeggen, deze opmerkelijke ontdekking gedaan na een 
grondige studie van de vakliteratuur. Hun voornaamste bron was Genesis 1:20-22, een passage 
in de Bijbel over de creatie van de dieren. In diezelfde studie beweren de wetenschappers ook 
een nieuwe kijk te hebben ontdekt op de oerknal-theorie, die het ontstaan van het universum 
zou verklaren.
 
Wat is de minst gesproken taal ter wereld? 
Gebarentaal
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Comsof

Help us make the internet faster!

Comsof is a Belgian software company that developed FiberPlanIT to make FTTx 
network planning easier and smarter.Comsof is a Belgian software company that 
developed FiberPlanIT  to making FTTx network planning easier and smarter. Since 
2006 we have assisted in the planning of more than 65 million homes – worldwide. 
As a small and dedicated team of highly passionate engineers we assist telecom 
operators, consulting engineering firms, communal and national administrations, 
… by moving the fiber closer to the user, more efficiently and at a competitive cost. 
In the end, FiberPlanIT makes internet faster.. 

Read here what one of our colleagues says about his job. 

“Here you never work on an island. The complexity of the work requires close 
co-operation and the flat structure and dialogue culture makes you feel totally 
supported. You receive a lot of responsibility but there is help when needed. The 
client driven approach requires a swift reaction generating a buzzing feeling. On the 
‘developing’-side you can really make a difference and bright ideas are appreciated. 
Agility and not restricting your view only to coding is the way to express yourself 
and grow 100%!” 

If you’re a problem solver with a background in software 
development and you want to join our young and dedicated 
team in this growing international market contact us at jobs@
comsof.com.

More info on www.fiberplanit.com and www.comsof.com

Jonas (26), Lead Developer:



Advertorials 51

ExxonMobil - Bram De Maesschalck

Beste burgies,

Een jaartje geleden zat ik zelf nog in de aula’s en lokalen van de Plateau en het 
Technologiepark na jarenlang studeren uit te kijken naar het einde van mijn studies 
en die titel van burgerlijk ingenieur. Nadat ik deze in juni eindelijk in ontvangst kon 
nemen, ben ik deze zomer gestart op de raffinaderij van ExxonMobil in Antwerpen. 

Waarom ExxonMobil? Wel, de filosofie bij ExxonMobil is dat een job enkel kan 
aangeleerd worden door deze vanaf dag 1 te doen. Je wordt dus direct voor de leeuwen 
geworpen wat het begin is van een periode waarin je immens veel leert en waarbij 
iedereen klaarstaat om je te helpen. Door het jobrotatie-systeem dat bij ExxonMobil 
gehanteerd wordt, krijg je na een zekere periode een nieuwe positie waardoor je 
blijft bijleren en je job steeds gevarieerd blijft. Bij ExxonMobil nemen ze je aan voor 
een carrière en dan is investeren zeer belangrijk. Daarom vormen, naast on-the-job 
training, opleidingen een belangrijk aspect in je carrière. Zo volgde ik in mijn eerste 6 
maanden al opleidingen in Edinburgh en Southampton. 

Maar het beste aspect aan werken bij ExxonMobil vind ik toch het team van jonge 
ingenieurs waarin je dagdagelijks terecht komt. Niet alleen zorgt dit voor een leuke en 
dynamische sfeer, maar het maakt ook dat ik iedere dag graag naar mijn werk ga. 

Wanneer je begint met solliciteren is het superbelangrijk dat je voor iets kiest wat je 
graag doet en dat er een klik is met het bedrijf waarin je terecht komt. Ga dus zeker 
eens luisteren bij verschillende bedrijven en wie weet is ExxonMobil wel iets voor jou. 

Indien je meer zou willen weten of indien je vragen zou hebben, moet je zeker niet 
twijfelen en gewoon een mailtje sturen naar bram.b.demaesschalck@exxonmobil.com. 
Succes nog met jullie verdere studies en 
wie weet tot binnenkort bij ExxonMobil!

Bram



Denys 
- Bart Van Den Eeckhout

Na het behalen van mijn diploma burgerlijk ingenieur ben ik in de zomer van 2012 van 
start gegaan bij een algemene bouwonderneming. Hier heb ik een eerste kennismaking 
gehad met de prijscalculatie waarin ik mij momenteel ga specialiseren. Hier is het dat ik 
begonnen ben met het calculeren van woningen, appartementen en kleine renovaties. 
Vier jaar later begon het bij mij echter steeds meer te kriebelen om mee te kunnen 
werken aan de grote en complexe bouwwerken waar elke ingenieur wel van droomt. En 
laat dit nu precies de specialiteit zijn van Denys. Deze internationale firma specialiseert 
zich namelijk niet enkel in de pijpleidingen en de tunnelboringen, waarvoor ze alom 
gekend is, maar houdt zich sinds enkele jaren ook bezig met de complexe werken 
binnen de bouwkunde en de burgerlijke bouwkunde. Aangezien men hier op zoek was 
naar een dergelijke functie, was het voor mij dan ook een uitgelezen kans om mij in dit 
nieuwe avontuur te storten. Tot mijn vreugde verliep de sollicitatieprocedure zeer vlot 
en kon ik al snel aan de slag bij dit bedrijf.
De eerste werkdag startte voor mij op een zonnige zomerdag in 2016. Bij Denys is het 
de gewoonte dat elk beginnend ingenieur een mentor toegewezen krijgt die hem of 
haar de kneepjes van het vak leert. Na het kennis maken met mijn mentor kreeg ik 
een korte rondleiding bij de collega’s van de verschillende afdelingen binnen Denys. 
Hier merkte ik al snel op dat de gemiddelde leeftijd van mijn collega’s relatief jong 
was. Eén van de reden hiervoor is dat Denys een mooie toekomst biedt voor jonge 
ingenieurs en openstaat voor innovatie en nieuwe technieken die jonge ingenieurs met 
zich meebrengen. Een mooi voorbeeld hiervan is de wallslotrobot waar we als bedrijf 
alleen maar fier op kunnen zijn.
In het verdere verloop van mijn jonge carrière bij Denys heb ik tevens kennis mogen 
maken met de verschillende afdelingen. Voor ieder beginnend ingenieur worden 
namelijk een reeks werfbezoeken ingepland zodat je de kans krijgt om ook op de werven 
kennis te maken met de collega’s en de verschillende projecten van Denys. Voor mij was 
dit zeer interessant daar dit mij ook een beter beeld gaf op eventuele mogelijkheden 
naar de toekomst. Het is namelijk niet ongewoon om na specialisatie in een bepaalde 
discipline binnen de firma over te schakelen naar een andere zoals bijvoorbeeld de 
waterwerken waarbij je de kans krijgt om onder andere waterzuiveringsinstallaties te 
bouwen in Afrika. Het grote aanbod aan toekomstmogelijkheden kan ik alleen maar 
aanraden voor beginnende ingenieurs. Dit in combinatie met de training van je mentor 
en de vele opleidingen die deze firma ter beschikking stelt om een 
beginnend ingenieur zich volledig te laten ontwikkelen en te voorzien 
van nieuwe kennis en de uitdagende en complexe bouwwerken 
maakt dit voor mij tot een droombedrijf. Ik ben dan ook zeer trots 
om dit bedrijf te mogen vertegenwoordigen in ‘t Civielke en nodig 
jullie allemaal uit om bij Denys te komen werken. Het is hard werken 
maar dankzij mijn sterk gemotiveerde collega’s en de vele uitdagende 
projecten is het zeker meer dan de moeite waard!
Dare to dream en veel succes aan allen!
Bart Van Den Eeckhout



Working at Dow is unique. In principle, every employee is 
responsible for the work that he/she does. So it is up to you 
to decide what interests you. The personal development plan 
is completely tailored to your own preferences.
You have lot of freedom in the execution of your work. 
Dow expects every employee to have the knowledge and 
experience to make decisions independently.
Dow is a worldwide company. When you apply for a function 
at Dow in Terneuzen, it does not necessarily mean that you will work at that location. 
Based on your personal interests, you could be located everywhere in the world. That is 
why all the Dow job vacancies are offered via the internet and why Dow has a worldwide 
internal job bank on the intranet.
 

 
Name:  Sara Vernimmen
Degree: Chemical Technology (2016)
Current Job: Improvement Engineer at Dow 
(Terneuzen)

Since the first of September 2016 I started working 
as an improvement engineer for Dow in the 
department Power & Utilities. This department 
makes sure all other factories on the site have a 
continuous supply of steam, water, electricity, 

nitrogen, etc. As an improvement engineer I oversee a multitude of projects, varying 
from maintenance projects to the design and construction of new (parts of) installations. 
On the one hand I collaborate a lot with engineers, but on the other hand I get the 
opportunity to be in the plant and see everything for myself. As an improvement 
engineer you guide the project from the very first phase where an idea is generated to 
the final start-up of the installation. Seeing projects evolve from the beginning until 
the very end is a great experience as a freshly graduated engineer to learn a lot in a 
short period of time. As I had been doubting for a long time whether to pursue a phd 
or not, I was given the opportunity to work 
on a variety of water quality projects with 
different universities, among which Ghent 
University.  Getting the chance to steer 
your career into a direction that fits your 
interests, makes Dow an ideal company for 
a first job.

Dow Benelux

Working at Dow Benelux

UGent graduates within Dow Benelux



Accenture

Afstuderen als burgerlijk ingenieur biedt heel wat jobmogelijkheden waarbij je op het 
eerste moment door de bomen het bos niet meer ziet. Gelukkig had ik in mijn eerste 
master al een kijkje genomen op de jobbeurs. Zo werd in mijn laatste jaar het bos 
heel zichtbaar voor mij. In tegenstelling tot velen heb ik in mijn laatste jaar weinig 
rekruteringsactiviteiten bijgewoond, maar vooral in mijn voorlaatste masterjaar de 
verschillende jobmogelijkheden afgetoetst ten opzichte van elkaar. 

Tussen mijn thesis, een laatste mastervak en een stuk lerarenopleiding door, was mijn 
keuze vrij snel gevallen op Accenture. Bij elke rekruteringsactiviteit werd mijn affiniteit 
voor Accenture telkens groter. Het ‘down-to- earth’ gevoel als je met de werknemers 
praat, de grote projecten en buitenlandse mogelijkheden haalden mij definitief over de 
streep. 

Met volle overtuiging kan ik jullie vertellen, dat al mijn drijfveren om aan de slag te 
gaan bij Accenture zijn ingelost. Sinds 1 juli 2016 werk ik mee aan één van de grootste 
IT projecten van de Europese Unie in het kader van de strijd tegen terreur. Wat mij 
vooral bijblijft uit mijn eerste maanden is de grote verantwoordelijkheid die je meteen 
krijgt. Na 2 maanden kreeg ik al de kans tot presenteren aan verschillende lidstaten. 
Daarnaast bestaat er heel veel flexibiliteit. Thuis werken is geen taboe, je wordt zelfs 
aangespoord om files te vermijden. Als laatste opvallende aspect tijdens mijn eerste 
ervaringen wil ik ook de gelijkheid aanhalen, die bestaat binnen Accenture. Van de – 
op papier – duidelijke hiërarchische structuur is niets merkbaar aan de koffiemachine, 
tijdens de lunch en zelfs niet tijdens project meetings. 

Naast het uitdagende werk, is er ook heel veel mogelijkheid tot ontspanning, in die mate 
dat je een stuk studentenleven nog even kan verlengen, als je dat wilt. Al blijft de goede 
band met de collega’s waarmee je werkt toch primeren voor mij. Probeer dus naast een 
rationele keuze ook een gevoelsmatige keuze te maken. Hou hier zeker rekening mee 
tijdens het praten met mensen van een bedrijf, opdat je je thuis voelt op je eerste job. 

Wil je graag meer weten over Accenture? Aarzel niet mij te contacteren via bartel.
de.brabandere@accenture.com of mensen van Accenture aan te spreken op de 
verschillende recruitment activiteiten. Een voorsmaakje kan je vinden op www.
experience.accenture.be.
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Decaan straks rector?

Jullie hebben het misschien al via de krant vernomen: onze decaan, Rik Van De Walle 
(ook wel bekend als die nieuwe prof van SySi), stelt zich kandidaat om rector te worden 
tijdens de aankomende verkiezingen!
Vanaf dit jaar mogen alle studenten stemmen en kan jij dus meebeslissen hoe onze 
universiteit er voor de komende vier of acht jaar zal uitzien. De verkiezingen vallen 
dit semester. Het beloven dus spannende en belangrijke maanden te worden voor de 
UGent! 

Diversiteit op de faculteit!

Jullie wisten het misschien nog niet, maar wij hebben ook een diversiteitsteam aan de 
faculteit. Zij zorgen ervoor dat alle studenten die de intrinsieke kwaliteiten hebben om 
ingenieur te worden, deze kans ook krijgen en proberen de barrières weg te nemen die 
sommige kansengroepen hierbij kunnen ondervinden.
Het diversiteitsteam is enige tijd geleden opgestart door een kleine groep enthousiaste 
personeelsleden en intussen uitgegroeid tot een volwaardige commissie die de volledige 
faculteit kan vertegenwoordigen. Wij zijn trots om te mogen zeggen dat daar sinds kort 
ook enkele studentenvertegenwoordigers bij betrokken zijn.
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Laatste keer chocolade :(

Vanaf volgend academiejaar worden de onderwijsevaluaties verplicht. Dat betekent dat 
wij dan waarschijnlijk geen chocolade meer zullen uitdelen. Vul dit semester dus zeker 
jullie onderwijsevaluaties in en geniet nog een laatste keer van die heerlijke Cote D’or 
chocolade.

Hervorming academische kalender

Nog een puntje dat in december reeds de 
kranten gehaald heeft. De UGent denkt na 
over een hervorming van de academische 
kalender. In se gaat het om een vervroeging 
zodat het academiejaar al op 1 september 
van start gaat en wordt er nagedacht over 
modulesystemen waarin studenten enkele 
weken intensief met een beperkt aantal 
vakken bezig zijn in plaats van een volledig 
semester met een 6-tal vakken.
Binnen FRiS en de andere facultaire 
studentenraden is hierover vurig 
gediscussieerd en de Gentse studentenraad 
heeft al hun zorgen gebundeld in een 
uitgebreide nota die ze op 13 februari aan de Onderwijsraad hebben voorgelegd. We 
houden jullie op de hoogte!
Voor zij die zo’n systeem echt niet zien zitten, geen zorgen. De meeste van jullie zijn 
waarschijnlijk al afgestudeerd vooraleer die omschakeling er komt.

FRiS
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 Eerst en vooral: Gelukkig nieuwjaar en proficiat, we hebben de blok alweer overleefd!
Nadat we bij Centaura! het eerste semester in schoonheid afsloten, zijn we er weer 
helemaal klaar voor om het tweede semester minstens even spetterend te maken. 
Even een idee van wat wij allemaal op poten hebben gezet in de weken voor de blok: 

- Talloze clubavonden waaronder epische Crazy Mondays en iets chillere Lazy 
Mondays
- 3 feestjes in ons clubcafé ‘t Kanon: Duvelparty, Russian Rainbow & En als we naar 
de hemel gaan… (aanvullen al zingend is toegestaan) 
- De Kiekenfuif 
- Cantussen, cantussen en nog eens cantussen
- En dan nog een toets cultuur en sport met een brouwerijbezoek, skiën en karten

Om een idee te krijgen over het succes van onze Kanonfeestjes: we waren ofwel bijna 
uitverkocht of helemaal uitverkocht en moeten vroeger stoppen. De dj’s sturen onze 
Kortrijkse studenten naar hogere sferen in combinatie met een prachtig aanbod 
alcohol. Bij Russian Rainbow (yes yes much vodka, much hangover) en jeneverparty 
ofwel ‘En als we naar de hemel gaan…’ (much alcohol, much hangover again) waren 
we uitverkocht. Of het nu lag aan de dj’s, onze lage prijzen of het drinkgedrag in 
Kortrijk, 1 ding is zeker: iedereen had de tijd van zijn leven!

In vergelijking met de Kanonfeesten was de Kiekenfuif van een heel ander kaliber. 
Dagen zwoegen voor de opzet, weken promo voeren en maanden alles tot in de 
details voorbereiden, leidden tot een fantastische editie met een aantal onvergetelijke 
gebeurtenissen. 

NEW YEAR, MORE PARTIES 
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De Kiekenfuif is trouwens niet zomaar een random 
naam, maar dat wordt wel duidelijk als je de foto’s 
bekijkt. 
We kunnen zeggen dat het een top editie was met 
dj’s die ook op Tomorrowland draaiden, cocktails die 
studenten naar tropische sferen voerden (sommigen 
te ver zelfs, denk maar aan aftrekken in het openbaar) 
en véél bier. 

Een nadeel was de regen (jullie kennen het Belgisch 
weer ook hé), maar lang leve de ingelegde bussen die 
mensen naar de Kiekenfuif brachten! Niet gekomen, 
maar toch curieus? Check de aftermovie dan zeker 
eens! 

P.S.: niemand was slachtoffer van ongewenste intimiteiten

Hier zijn we dan, het tweede semester beginnend. De deur voor eindeloos feesten staat 
weer rekwijd open. Naast onze wekelijkse clubavonden hebben we onze Kanonfeesten 
waarbij de eerste eind februari gepland staat en we Blue Bolls in de spotlight zetten. 
Voor de andere houden we jullie zéker op de hoogte (thanks Facebook daarvoor). 
Ook onze andere twee grote evenementen mogen niet ontbreken. Het eerste is ons 
jaarlijks Galabal dat plaatsvindt op vrijdag 31 maart en het tweede is onze Lustrumparty 
op donderdag 27 april met 40 (ja inderdaad 40) gratis vaten Jupiler! Kom dus zeker af! 
Wij voorzien de sfeer, wijze mensen en uiteraard de ervaring van je leven. 

Late Kerst- en 
Nieuwjaarsgroeten

Praesidium Centaura! ’16-‘17 
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Yaaazzz die booz! 

Dag mijn beste VTKameraden! Het nieuwe semester brengt van alles leuks met zich 
mee, wat iedereen broodnodig heeft na die zware zware examens. Denk aan Lentefuif, 
Galabal der Ingenieurs en de 12-urenloop! Een feestje is geen goed feestje zonder een 
voordrink!
En een voordrink is geen voordrink zonder een bomb-ass drankspelletje! Je hebt 
natuurlijk die klassiekers zoals ik-heb-nog-nooit en circle-of-death, maar misschien 
ben je die al kotsbeu, dus zorg ik voor wat vervangers!

Je gaat door een spel kaarten en je haalt 
er van elke kaart twee uit, dus je hebt dan 
twee negens, twee tienen, twee koningen 
enz. totdat je voor elke speler een kaart 
hebt. Ben je met een oneven aantal,  er dan 
nog een kaart tussen, maar zorg ervoor 
dat deze wel niet de hoogste of laagste is. 
Op tafel worden twee shotjes gelegd met 
drank naar keuze. 
Op dit moment zijn er twee mensen met 
de hoogste kaart en twee mensen met de 
laagste kaart. Elke speler sluit zijn ogen, 
zingt een kort deuntje en  slaat met zijn 

handen op tafel op de melodie.
Terwijl alle spelers hiermee bezig zijn,
drinken de spelers met de hoogste kaarten 
zo stil en zo snel mogelijk het shotje op en 
leggen het shotglas terug op hun vorige 
positie.
Als iedereen klaar is met zingen en 
slaan, moeten de spelers met de twee 
laagste kaarten raden wie het shotje heeft 
opgedronken. Raden ze fout dan moeten 
ze zelf ook een shotje drinken, raden ze 
juist dan mogen zij een shotje uitdelen!

Het shotjesspel



Think As You Drink

De eerste speler start met een naam uit 
te roepen van een beroemde persoon 
bijvoorbeeld ‘Angelina Jolie’. De tweede 
speler volgt door de naam van een 
beroemdheid uit te roepen wiens eerste 
naam start met de letter van de vorige 
beroemdheid zijn achternaam. Hier 
bijvoorbeeld ‘Julia Roberts’ en zo verder.
Terwijl een speler denkt aan een naam 
moet die drinken en terwijl die drinkt/
denkt, mogen alle andere spelers namen 
uitroepen waardoor deze niet meer 
gebruikt kunnen worden. 
Spelers moeten zoveel mogelijk namen 
uitroepen zodat de andere speler moet 
blijven drinken.
Als iemand een beroemdheid zegt wiens 
naam een alliteratie is, bijvoorbeeld 
‘Marilyn Monroe’, dan keert de volgorde 
om.

In Volgorde

Dit is een spel dat gestart kan worden op elk willekeurig moment van de avond of ge-
woon in uw hele leven! Het is het beste om dit spel te spelen op de meest willekeurige 
en onverwachte momenten.
Het spel start wanneer een willekeurige speler opstaat en “één” zegt. 
Iemand anders moet dan opstaan en “twee” zeggen, gevolgd door een andere speler die 
“drie” zegt enzo verder.
De enige regel is dat geen twee mensen mogen opstaan op hetzelfde moment. Dit levert 
een goede gezonde slok op voor allebei de overtreders van de regel. En de laatste per-
soon die opstaat, moet zijn drankje in een keer opdrinken als straf!

Odds-On Favorite

Elke speler krijgt een kaart die ze 
onmiddellijk op hun voorhoofd plakken 
zonder ernaar te kijken!
Spelers wedden nu om de beurt of hun 
kaart de hoogste kaart is en zetten daar een 
aantal slokken voor in. De speler moet zelf 
drinken hoeveel hij inzet en kan hiermee 
twee keer zoveel slokken terugwinnen om 
uit te delen. (Als een speler kan zien dat 
de andere kaarten een twee en een drie en 
een vier is dan zal die de neiging hebben 
om best hoog te wedden).
De kaarten worden dan onthuld en de 
verliezers moeten drinken wat de winnaar 
had ingezet.
Opgelet … roekeloos wedden resulteert 
in een heleboel drinken.
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 Galabal
Der Ingenieurs

Beste Burgie,

Het 2e semester is nog maar net begonnen en het feest van het jaar komt er 
al aan: het Galabal der Ingenieurs! In 2017 hebben we een unieke locatie 
voorzien. Het Godshuis, een gerestaureerd 19de-
eeuws klooster met bijhorend 4 sterrenhotel, zal op 10 maart meer dan 
1000 studenten en alumni ontvangen voor een onvergetelijke nacht van 
dansen, praatjes maken en decadentie.

Voor uw entertainment hebben we enkele topartiesten gestrikt. In de 
feestzaal kan je uit je dak gaan op muziek van JNS, Michael Midnight 
(bekend van onder andere Rock Werchter, Pukkelpop en Tomorrowland), 
Michael Amani (bekend van Laundry Day, Summerfestival en Rock 
Werchter), en Les Mecs (bekend van Tomorrowland, Laundry Day en 
Summerfestival).
In de balzaal wordt gedanst op de tunes van burgies Jay and the Coffee, 
zij gaven vorig jaar een spetterend optreden op Parkpop. Na een swing-
initiatie van de Cherry Dots kan u verder swingen met The Motorboat 
Club. Daarna volgt nog een optreden van de opkomende House sensatie 
Curtis Alto.



 Galabal
Der Ingenieurs
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Voor de eerste keer in de geschiedenis 
van Gentse studentenbals kan je letterlijk 
blijven feesten tot e neervalt. Ter plaatsen 
kan u immers een hotelkamer nemen, 
hopelijk hoort u bij de lucky few die op 
tijd hun ticket gekocht hebben.

Aarzel niet en neem al je vrienden mee 
voor het studentenbal van 2017. Vervoer 
is gratis via onze shuttledienst vanuit 
Gent. Het wordt een avond om nooit te 
vergeten. Meer info vind je op onze site, 
de link zit in de QR-code.



burgienova64



Titel 2

Titel 2 65Titel 1

Op 22 maart ben je hopelijk al bekomen van het Galabal. Je zal het nodig 
hebben. Voor slechts €5 (€7 voor onze minder intelligente vrienden die 
nog geen lid zijn van VTK) kan je van spotgoedkope pintjes genieten op 
de meest memorabele studentenfuif van het jaar. 

Hoe goedkoop vraag je? Spotgoedkoop Voor €3 krijg je 5 pintjes. Nee, het 
is geen typfout, 5 pinten, 3 euro. 

Je vraagt je misschien af waar deze fuif dan plaats vindt. “Moet ik daarvoor 
naar het oostblok rijden?” hoor ik je denken. Neen, zoals alle grote 
studentenfuiven gaat het door in de geliefde Vooruit. 

Het feest gaat niet enkel om goedkoop bier hoor, er wordt opgetreden 
door enkele zeer getalenteerde artiesten. Onze eigen DJ Robster geeft 
het startschot, gevolgd door Abeat. Om 01:00 zal alombekende DJ 
YOLOTANKER optreden, zorg dat je er bent! Daarna zal je nog verder uit 
je dak kunnen gaan met SDC en last but not least volgt een optreden van 
FOCVS.
Het wordt onvergetelijke nacht, dus kom zeker af!

Veel liefs,
Jules & Joris

Lentefuif



Danger food
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Chocolade kan in relatief kleine dosissen al dodelijk zijn voor 
honden. Dit lijkt op het eerste zicht nogal onschuldig maar ver-
geet niet dat ook voor mensen elk voedingsproduct dodelijk kan 
zijn, als je er maar genoeg van inneemt. Bij enkele etenswaren ligt 
deze dodelijke drempel verdacht laag. Hieronder volgt dan ook 
een lijstje, gewoon omdat het leuke weetjes zijn (of misschien 
heb je wel snode plannen in petto voor je schoonmoeder).

Fruitpitten
De fervente actiefilmkijker zal wel vertrouwd zijn met het gif waterstofcyanide. Als 
plots een persoon die belangrijke informatie zou kunnen navertellen op de grond 
ligt te schuimbekken wanneer die gevangen genomen is, dan weet je hoe laat het is. 
Hoogstwaarschijnlijk was één van zijn achterste kiezen gevuld met waterstofcyanide en 
heeft hij de zegel kapotgebeten om zelfmoord te plegen, classic. Maar het wil nu dat de 
pitten van heel wat fruitsoorten een relatief hoge dosis waterstofcyanide bevatten. De 
fruitsoorten in kwestie zijn: kersen, peren en appels. De LD50-waarde (median Lethal 
Dose for 50% of subjects) ligt op ongeveer 3 milligram per kilo lichaamsgewicht. Zo 
zou een persoon van 70 kilo 100 gram appelpitten moeten eten om aan de dodelijke 
dosis te komen. 

Rabarber 
Rabarberconfituur is misschien één van  jouw favoriete smeersels. Gelukkige maar dat 
deze gemaakt is van de takken van de rabarberplant. De bladeren zijn namelijk iets 
minder smakelijk. Ze bevatten oxaalzuur maar je moet er gelukkig al zo’n 5 kilo van 
opeten voor er echt dodelijke symptomen aan vasthangen. Toch kan je van het eten van 
enkele bladeren met een onaangenaam gevoel achterblijven.



Paranoten en bananen
Deze naam zegt je misschien niet direct iets maar je hebt ze sowieso al eens gegeten. 
Deze noten bevatten een uitzonderlijk hoge dosis radium, tot 1000 keer hoger dan bij 
de meeste andere voedingsmiddelen. Ook van bananen kan je gaan stralen. Hierbij 
is kalium de boosdoener. Als 
je binnen een straal van 80 km 
bij een kerncentrale woont is 
het eten van 1.64 bananen het 
jaarequivalent van de straling 
die je ontvangt door de nabijheid 
van deze kerncentrale. 

Nootmuskaat
Het overmatig gebruik van nootmuskaat heeft hallucinogene bijwerkingen. Vanaf 5 
gram nootmuskaat zouden deze effecten in werking kunnen treden en dit voor maar 
liefst 24-48 uur. Weet wel dat de neveneffecten (paniekaanvallen, hartkloppingen, 
constipatie en plasproblemen) iets minder plezierig zijn.

Kogelvis
Je herinnert je waarschijnlijk wel de kogelvis uit Nemo die zich opblaast wanneer hij 
zich bedreigd voelt. De vis, die in het Japans Fugu heet, geldt er als een ware delicatesse. 
Er hangt echter 1 risico aan vast: hij is extreem giftig. De vis bevat het gif tetrodotoxine 
en heeft voldoende gif in zich om 30 volwassen mensen te doden. In Japan mag deze 
vis enkel geserveerd worden door koks die een speciaal certificaat hebben. Bovendien 
zal het je ook een fikse duit kosten.

Aardappelen
Je hebt er misschien nog niet op gelet maar aardappelen worden meestal in het donker 
bewaard en dit heeft een goede reden. Aardappelen die blootgesteld worden aan licht 
kunnen groen beginnen kleuren. Hierna bevatten ze beduidend meer solanine, een 
natuurlijke pesticide die giftig is voor mensen. Er zijn nog enkele andere duistere 
kantjes aan onze geliefde patat. Zo eet je ze beter niet rauw, eet je er beter geen waar al 
scheuten op staan en blijf je ook beter af van de besjes die op de plant komen.
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Voor de derde keer dit acedemiejaar, 
maar de eerste keer dit jaar (woehoew!) 
willen we onze medewerkers zeker 
bedanken! 

Eerst beginnen we met BEST, IAESTE 
en FRiS. In het bijzonder Nadine, 
Chaïm, Annelies en Basile. 

Ook bedankt Jarne om ons even terug 
te brengen naar de sneeuw. 

Merci aan de guys die zo gul waren het 
sekstalk interview af te leggen onder 
invloed! 

Een welgemeende merci aan Renee 
voor de horoscopen, moge er vele 
successen bereikt worden met jouw 
openingszinnen.

Dank je wel Ann-Sophie voor het 
uitbreiden van onze muziekkennis. 

Dankje Nick voor de altijd leerrijke 
weetjes. 

Om ons te voorzien van nieuwe 
drankspelletjes bedanken wij Lucas.

Ook een dikke dikke merci aan 
Burgienova. Ik weet zeker dat er een 
pak hulpeloze burgies iets minder 
hulpeloos geworden is.

Als laatste bedanken wij ook nog 
Ruben!

Of nee, toch niet als laatste. De 
laatste mensen die wij graag zouden 
bedanken zijn onze geliefde lezers, 
keep on reading!

xxxxxxxxx
Elke en Lise




