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Dag beste VTK’ers,

Het is ongelooflijk, maar het 

academiejaar is al weer een 

heel eind opgeschoven en dat 

heeft iedereen van jullie wel 

geweten! We hebben al on-

telbaar veel spetterende activi-

teiten de revue zien passeren 

zoals de VTK-Quiz, bierbow-

0ling, wakeboarden en zo veel 

meer. Laat ons vooral ook niet 

die daverende openingsweek 

van den Delta én de VTK 

Openingsfuif vergeten. De start 

van het academiejaar hebben 

we dus alvast goed ingezet. 

Ook op academisch niveau zijn 

er al heel wat onder jullie vlijtig 

bezig geweest. Zo hebben de 

eerstejaars reeds WiBa achter 

de rug! Iets wat we achteraf 

goed gevierd hebben in onze 

nieuwe stek in de Stalhof!

Je zou misschien durven den-

ken dat het eerste semester 

qua activiteiten bijna voorbij 

is, maar niets is minder waar. 

Er staan er nog een hele-

boel op het programma! Op 

dit moment zitten we midden 

in de doopperiode. De doop is 

een traditioneel gebeuren in de 

studentenwereld waar je heel 

wat vrienden maakt en waar 

je achteraf enorm straffe ver-

halen aan overhoudt! Verder 

kijken we ook reeds uit naar 

onze legendarische cocktailfuif, 

de skiactiviteit in Landgraaf en 

naar Burgies On Stage waar 

verschillende studenten onder 

ons met hun band het beste 

van zichzelf komen geven. 

Wie weet bemachtigen ze dan 

wel een plaatsje in het voor-

programma van de headliners 

van Parkpop. Over de invulling 

hier van ga ik nog niet te ver 

uitwijden, dat blijft voorlopig nog 

een verrassing.

Zoals je al hebt kunnen lezen 

en vooral merken in de praktijk, 

organiseert VTK heel veel ac-

tiviteiten. Dat betekent ook dat 

er heel veel werk is. Het is 

werk waarbij we heel veel han-

den kunnen gebruiken. Zonder 

al onze medewerkers zou VTK 

niet kunnen doen wat ze doet! 

Voel jij je geroepen om een 

handje toe te steken op en-

kele activiteiten? Stuur dan ze-

ker een mailtje naar Christophe 

via vice@vtk.ugent.be. Jouw 

hulp zal meer dan gewaardeerd 

worden! Je hebt ook tal van 

voordelen als vaste medewerker 

dus het is een WIN-WINsitu-

atie. Zeker aan te raden!

Als laatste rest er mij nog één 

iets dat ik jullie wil meegeven. 

Vanavond gaat het IFT door, 

dat staat voor het InterFacultaire 

Tornooi. Dit tornooi heeft onze 

teergeliefde studentenvereniging 

vorig jaar met glans gewonnen  

en dat gaan we dit jaar uiter-

aard opnieuw proberen te doen. 

Zonder sporters lukt dat jammer 

genoeg niet, maar ook zonder 

supporters is dat onmogelijk! 

Daarom wil ik jullie allen vra-

gen om vanavond richting het 

GUSB te trekken en al onze 

ploegen naar de overwinning te 

schreeuwen. Zoals altijd zul-

len onze sporties zorgen voor 

de nodige keelsmering! Mocht 

je nog willen meedoen met 

een bepaalde discipline, laat 

het dan zeker ook weten aan 

Sport! Wie weet ben jij nog 

de man of vrouw die ze zoek-

en om één van hun teams te 

vervolledigen! 

Tot dan!

Sebastiaan
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Dag liefste lezers,

Nu die vakantie erop zit en alle 

studenten terug in Gent zijn, 

kunnen jullie eindelijk nog eens 

met al je beste vriendjes les-

sen volgen. Maar natuurlijk is 

dat niet het enige wat je hier 

komt doen. Dit jaar brengt VTK 

immers nog meer buitenschools

plezier dan ooit: met ons 

nieuwe café en de ontelbare 

VTK-activiteiten hoef je je nooit 

te vervelen.

Wat? Nieuw café zegt u?

Inderdaad, tijdens de voor-

bije zomermaanden – ter-

wijl de meeste studenten van 

hun vakantie genoten – waren 

het Delta-team en wat hard-

werkende praesidiumleden full-

time aan het zwoegen om ons 

café klaar te krijgen voor de 

grote opening. Ondanks een 

last-minute crisis waardoor de 

stroom bijna ontbrak, is de 

avond toch nog het spetterende

begin geworden van een nieuw 

tijdperk in de Overpoort. De 

grootste en meest studentikoze 

kroeg van de Toverpoort is nu 

een echt studentencafé, ons 

studentencafé! Terwijl we dit 

schrijven, is Delta nog maar 

twee weken open en kunnen 

we oprecht zeggen dat we er al 

heel wat hebben meegemaakt. 

Joris heeft de kassa opgevuld, 

het dak eraf gefeest en de 

vloer van dichtbij geobserveerd. 

Excellente betonkeuze, Del-

ta-squad. Nick heeft daarente-

gen al de tapkranen van beide 

kanten van de toog gezien, de 

eerste (verjaardags)liedjes in 

Delta meegezongen en Joris 

van de grond moeten rapen. 

Geniet ten volle van dit nieuwe 

café want Team Delta maakt er 

grote opofferingen voor: zelfs 

tijdens de Openingsfuif was de 

kroeg open!

De Openingsfuif... Meer dan 

duizend studenten zijn die 

avond naar de Vooruit afgezakt 

om te komen feesten op DJ-

sets van o.a. Dimaro. Duidelijk 

geen stereotype burgies, als je 

het ons vraagt!

Misschien zijn we toch iets té 

snel over de voorbije vakan-

tie gegaan. Voor de eerstejaars 

onder ons was dit namelijk 

toch ook de eerste keer dat 

ze van drie maanden vakan-

tie konden genieten. En net 

in die derde vakantiemaand 

gebeurt nog zoveel! Zo zijn 

verschillende VTK’ers op een 

schitterende Surfreis gegaan en 

werden onze nieuwe studenten 

aan de faculteit verwelkomd. En 

wat voor een welkom was me 

dat! Op Bach Launch hebben 

we meteen de toon gezet voor 

de rest van het academiejaar. 

Vraag gerust eens aan iemand 

die meegeweest is wat hij of zij 

ervan vond. Of blader gewooon 

even door dit ‘t Civielke. Wie 

zei ook weer dat de studen-

tentijd de mooiste tijd van je 

leven is? 

Het is tijd om dit voorwoord af 

te sluiten en plaats te maken 

voor meer hoogstaande lec tuur. 

Je zal ondertussen wel al ge-

noeg op de zenuwen van de 

prof hebben gewerkt omdat je 

niet aan het opletten was. Leg 

dit ‘t Civielke nu maar weg en 

probeer de les een beetje te 

volgen. Misschien hoor je wel 

een leuke quote die je dan kan 

opsturen naar sleutelgaten@vtk.

ugent.be.

Gegroet,

Nick & Joris
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Bach Launch, of kortweg BaLa.

Voor een aantal van jullie zal 

dit wel een belletje doen rin-

kelen, maar voor diegenen 

waarbij dit niet het geval is, 

licht ik het begrip even toe.

Bach Launch is een driedaagse 

georganiseerd voor eerstejaars 

door de mensen van Interne 

van het praesidium van onze 

welgeliefde studentenclub VTK. 

Deze driedaagse is bedoeld 

om je academiejaar in schoon-

heid te starten en veel nieuwe 

mensen te leren kennen.

Maar wat gebeurt er nu alle-

maal op zo’n ‘Bach Launch’? 

Het wordt tijd dat ik onze 

ervaringen  van dit jaar even 

met jullie deel!

Ik, Ann-Sophie, kende voor 

BaLa helemaal niemand en had 

bijgevolg ook wat schrik dat 

ik te verlegen ging zijn om 

met nieuwe mensen te praten. 

Maar die schrik was voor niets 

nodig! Dat merkte ik al meteen 

toen ik met de trein in Lo-

keren aankwam waar de BaLa 

plaatsvond.

Een deel van het praesidium 

stond ons namelijk op te wach-

ten aan het station met een 

warm welkom (lees: pintjes). 

Nadat we onze tassen gedropt 

hadden, begonnen we dan aan 

onze ‘tocht’ naar jeugdherberg 

Hoogland, waar we onze drie 

dagen zouden doorbrengen. 

Daar aangekomen, werden we 

meteen ingedeeld in teams. Je 

had team Alpha, team Delta, 

en mijn team. Nee niet team 

Bèta, maar team Bierkerstman 

(het beste team)! We kregen 

de opdracht om een zo hoog, 

zo stevig en zo mooi mogelijke 

toren te bouwen die dan na 

een uur zou worden beoordeeld 

en getest. Ik moet toegeven 

dat ik niet meer weet welk 

team gewonnen heeft, maar 

ik kan wel zeggen dat het al 

snel bleek dat we met een 

grote groep toekomstige burgies 

en archies te maken hadden! 

Tijd ens onze opdracht konden 

we ook een fond leggen met 

een paar huisbereide hotdogs 

van ons praesidium. Dankzij 

onze opdracht heb ik meteen 

ook een aantal nieuwe vrienden 

gemaakt en hoefde ik mij dus 

geen zorgen meer te maken.

We begonnen ons wel af te 

vragen: VTK, wat doen zij 

nu eigenlijk allemaal? Geluk-

kig werden onze vragen vlug 

beantwoord met de geweldige 

en ook grappige presentatie die 

ze voor ons hadden voorbe reid. 

Ieder praesidiumlid werd op een 

ludieke manier voorgesteld door 

onze praeses Seba en tal van 

activiteiten werden aan ons 

toegelicht. En natuurlijk werd 

‘den Delta’, de nieuwe fakbar 

van VTK, ook ten volle gepro-

moot. Als je er eens langsgaat 
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zal je altijd wel iemand tegen-

komen van het praesidium en 

vergeet zeker niet op maandag 

je gratis pintje te claimen met 

je lidkaart op de wekelijkse go-

liarde!

Na de voorstelling was het tijd 

om onze ingenieuze breinen al 

eens op de proef te stellen met 

een quiz. Ik moet toegeven dat 

er een aantal pittige vragen bij 

zaten waar je je hoofd moest 

over breken. Je zat in teams 

van ongeveer 8 man en je 

leerde mekaar gaandeweg nog 

meer kennen. Ik weet eigenlijk 

niet of we ooit te weten zijn 

gekomen wie de winnaar was 

van de quiz, maar er was ze-

ker genoeg sfeer en dat is het 

belangrijkste!

VTK zou VTK niet geweest zijn 

als ze geen feestjes konden 

geven! Daarom werden we ook 

terug verwacht in de gemeen-

schappelijke ruimte voor een 

geweldig thema-feestje na onze 

eerste initiatie Beer Pong. Het 

thema van de avond: GOED 

FOUT! We haalden onze mar-

ginaalste marcellekes, jogging-

broeken en petten boven en 

maakte er een geslaagd feestje 

van! De drank vloeide rijkelijk 

door onze kelen en we gingen 

door tot in de vroege uurt-

jes, zoals het hoort op een 

echte VTK Goliarde! Na onze 

korte maar toch wel deug-

doende nachtrust werd er een 

ont bijtje voorzien en kregen we 

de voormiddag vrij om nog een 

beetje meer uit te rusten, bij te 

praten of te sporten samen met 

de mensen van Sport!

Rond 13u, na het middagmaal 

(of voor sommigen nog ont-

bijt) kregen we de opdracht 

om ons weer op te delen in 

groepjes om te kunnen starten 

aan het stadsspel in Lokeren. 

Iedere groep kreeg een mas-

cotte mee die ze overal 

moesten meesleuren en waar-

mee ze foto’s moesten nemen 

bij de opgegeven plaatsen. Dit 

klinkt makkelijker dan het is, 

want foto’s nemen met een 

kapstok met kleren aan (die 

er niet mochten afvallen) of 

drie va ten is niet echt een 

makkelijke opgave! 

Na onze fotozoektocht doorheen 

Lokeren kwamen we terug aan 

op het domein en was het 

praesidium druk in de weer met 

groentjes te snijden voor een 

gezellige BBQ die ze die avond 

voor ons in petto hadden. Maar 

het was nog geen tijd om onze 

magen te vullen want eerst 

hadden we nog bezoek! Drie 

proffen waren speciaal voor 

ons naar Lokeren gekomen om 

de vragen waar we al lang 

mee zaten te beantwoorden. 

Ze gaven ons goede tips in 

verband met studeren, nota’s 

nemen, werking van de lessen, 

etc. Achteraf, nadat de proffen 

weer vertrokken waren, kon-

den we ook nog vragen stellen 

aan het praesidium zelf over 

hun eigen ervaringen uit hun 

eerste jaar! De eerste vraag 

die gesteld werd door één 

van onze medebachlaunchers: 

“Hoeveel gaan jullie uit per 

week?”. 

Al onze vragen werden beant-

woord waardoor we nu vol 



goede moed aan ons eerste 

jaar (en de BBQ) konden be-

ginnen! Het praesidium maakte 

voor ons heerlijke hamburgers, 

ribbekes en worsten klaar. De 

fond was gelegd voor onze al-

lereerste… CANTUS! Hoewel 

sommigen al geen stem meer 

hadden na de eerste avond, 

probeerden we toch uit vol-

le borst mee te zingen met 

de voor ons bekende en min-

der bekende cantusliederen! 

De groepssfeer werd nog maar 

eens bevorderd en we voelden 

ons allemaal verbonden. Seba, 

onze fantastische praeses, leid-

de de cantus als een echte 

pro en liet zien dat hij een 

waardige opvolger was voor zijn 

voorganger. We hebben ons rot 

geamuseerd en na de can-

tus hebben we de driedaagse 

nog mooi afgesloten met een 

afscheidsfuif. Er werd ons be-

loofd dat we mochten uitslapen 

op de laatste dag. Well, never 

trust anyone! Onze slaperige 

hoofdjes werden gewekt door 

een mooie symfonie van potten, 

pannen en soeplepels. Wakker 

waren we toen zeker… 

Na drie schitterende dagen was 

het dan tijd om afscheid te 

nemen. Maar we wisten dat 

het niet voor lang zou zijn want 

vrijdag zouden we elkaar al-

lemaal terugzien op de Ont-

haaldag.

Mijn Bach Launch was een su-

perervaring, met gebeurtenissen 

die ik nooit zal vergeten, met 

eerst onbekende mensen die 

dan vrienden zijn geworden... 

Vrienden voor het leven!
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Niets beter dan een hamburger om de avond te starten. Of het nu een eten
tje met vrienden of vriendinnen is, een date of een klassiek geval van een 
fondke leggen voor het uitgaan, met hamburgers zit je altijd goed! Vergeet 
de Quick, McDonalds en zelfs de frituur. Deze gourmetrestaurants serveren 
overheerlijke homemade burgers waar je maar niet genoeg van kan krijgen.

Ellis Gourmet Burger
Wie al eens de Korenmarkt passeert, heeft dit gezel-

lige restaurant sowieso al opgemerkt. Met uitzicht op 

het historisch centrum van onze studentenstad kan je 

op het terras genieten van heerlijke hamburgers terwijl 

je mensen bekijkt en/of geniet van de zon. Maar ook 

binnen is het fijn vertoeven in het moderne kader. De 

naam van het restaurant verwijst naar Ellis Island, waar Europese migranten en dus ook deze 

broodjes voor het eerst Amerika betraden. Een ode aan de oorsprong van de burger dus. Ruim 

200 jaar later besloten de zaakvoerders dat de old fashioned burger een flinke upgrade verdiende. 

Hun zoektocht naar het perfecte exemplaar wordt bijgestaan door verschillende (sterren)chefs. Op 

het menu wordt geëxperimenteerd met ingrediënten die je niet meteen met hamburgers zou asso-

ciëren. Zalm, mango, koriander, portobello of soja? Je kan het zo gek niet bedenken of je vindt 

het hier op de burgers. Zowel de echte vleesliefhebbers als de vegetariërs onder ons komen hier 

aan hun trekken. Bij de burgers worden frietjes in puntzak geserveerd met zelfgemaakte mayonaise. 

Korenmarkt 12

Jilles
Een avondje cinema gepland? Het ideale excuus om 

eens een burgertje te gaan eten bij Jilles. Je  geniet 

er van verschillende (veggie)burgers met verrassende 

toppings en dressings, maar evengoed van de typische 

Gentse spitburger of een originele scampiburger. Bij de 

burgers wordt een vers slaatje geserveerd dat opgediend 

wordt in een bokaal. Mooi om te zien, maar niet zo 

handig om te eten. Bij Jilles kun je trouwens ook terecht voor food paring, waarbij een bier wordt 

gesuggereerd bij je hamburger. En wat is er beter dan een hamburger? Een hamburger met bier!

Tentoonstellingslaan 165
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Paul's boutique
Net achter het Sint-Pietersplein ligt de favoriete burgerbar van 

studenten. Paul’s Boutique kwam uit Kortrijk overgevlogen en 

zette het succes van zijn West-Vlaamse collega verder. Met 

een wijde keuze aan burgers raakte de burgerbar al zo po-

pulair in Gent dat er een tweede vestiging werd geopend in de 

buurt van het Sint-Pietersstation. Hier vind je een ruime keuze 

aan burgers, waaronder veel verrassende veggie varianten met 

een krokant meergranen broodje. Maar je kan er ook pasta en 

ciabatta’s krijgen. De zelfgemaakte tartaarsaus is een aanrader.

SintAmandstraat 48
Koningin Astridlaan 209

Jack
Uitgaan in de buurt van de Vlasmarkt kan sinds enkele maanden 

vooraf gegaan worden door een bezoekje bij Jack. Dit is ook een 

idee van de uitbater van Jilles. In tegenstelling tot Jilles namen ze 

hier een simpel hamburgerrestaurant zoals Quick als uitgangspunt 

en zorgden voor een upgrade. Het interieur werd aangepakt, de 

verlichting is er aangenaam, je krijgt echte glazen en geen bekers, 

maar er zijn nog steeds kartonnen doosjes waar de hamburgers in 

verpakt zitten. En ook de menu’s (burger, frietjes en frisdrank) 

zijn nog aanwezig. Net zoals in de goedkope hamburgerrestaurants maar dan beter! Je vindt er 

een beperkt maar gespecialiseerd aanbod gourmetburgers, zowel vlees als veggie. De burger ligt 

tussen een langs de vier zijden geroosterd krokant bagnatbroodje, wat de smaak ten goede komt. 

Enige minpunt is de afwezigheid van zelfgemaakte sauzen.

Oude Schaapmarkt 1

't Hamburgertje
Wat is een artikel over hamburgers zonder een vermel-

ding van onze favoriete midnightsnack? 

Overpoortstraat 7 13

13



Patrick Foley's 
Deze Irish pub heeft natuurlijk heel wat troeven, maar wie de Guinness en whisky liever (tijdelijk) 

achterwege laat, kan in Patrick Foley’s altijd terecht voor een heerlijke hamburger. Het interieur voert 

je meteen naar Dublin. Je kan er kiezen tussen zeven verschillende burgers die alvast veelbelovend 

klinken zoals Foley’s Old Goat en The Sunny Side. Ook werd aan vegetariërs gedacht. Tijdens 

de maaltijd (en erna) kan je genieten van sport op groot scherm, karaoke en een occassionele 

quizavond.

Recollettenlei 10

Uncle Babe's Burger Bar
Abe Taghdis verhuisde een paar jaar geleden van de Ver-

enigde Staten naar België voor zijn werk, maar hier miste 

hij de échte Amerikaanse burgers. Er zat niets anders op 

dan zelf een burgerbar te beginnen. Abe staat erop dat alle 

ingrediënten dagvers zijn en maakt ook zijn house chips en 

zijn sauzen zelf. Op het menu staan verschillende 100% 

-beefburgers en in tegenstelling tot vroeger vind je er nu 

ook vegetarische burgers. Een aanrader zijn de onion rings 

of potato wedges als side dish. Het moeten niet altijd frieten zijn! Volgens velen vind je hier de 

ideale combinatie van hamburgers en cocktails. Maar ook de bierliefhebbers zullen zich hier op hun 

gemak voelen. Op de bierkaart staan verschillende Amerikaanse bieren die niet overal te vinden zijn 

(onder andere Anchor Bigleaf Maple en het Anchor Steam Beer voor de geïnteresseerden). Het 

bieraanbod verandert ook geregeld dus reden te meer om regelmatig binnen te springen.

Sluizekensstraat 2
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21 is een eerder rustig drankspelletje. Het spel komt meestal traag op gang en is ideaal voor 

een sfeervolle avond met een grote groep mensen. De deelnemers kiezen zelf wat en hoeveel ze 

drinken, wat het spel even toegankelijk maakt voor zowel de lichtgewichten uit de eerste bachelor 

als voor de meest geroutineerde tooghangers die al enkele jaren meedraaien.

Het verloop van het spel is heel simpel. Alle deelnemers zitten in een kring en met de klok mee 

wordt er opgeteld van 1 tot 21. Initieel kan een speler één tot drie nummers opzeggen. Bij één 

nummer is het gewoon aan de volgende, bij twee nummers verandert de draairichting van de kring 

en bij drie blijft de draairichting gelijk, maar wordt er een speler overgeslagen.

Is een speler te lang aan het twijfelen of gewoon fout vooraleer de 21 bereikt is, dan moet hij 

drinken en begint hij weer vanaf één. De speler die tot aan 21 geraakt daarentegen moet eveneens 

drinken, maar mag een nieuwe regel introduceren of een oude regel veranderen voor de volgende 

ronde.

Om jullie alvast wat inspiratie te geven voor een paar toffe regels:

Bij 21 drinkt iedereen – ideaal voor als het spel te traag gaat.

Wissel twee nummers om van plaats – verwarring gegarandeerd.

Verander een nummer door een moeilijk woord – probeer eens vlug 

gaschromatografie uit te spreken met een dubbele tong.

…

Voor de eerste editie nemen we direct twee drankspelletjes onder de loep. 
We beginnen met een gezellig drankspel voor mensen die zich graag nog 
hun avond herinneren en sluiten af met een iets avontuurlijkere klassieker 
die elke student zou moeten kennen.
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Slap Cup is een ideaal drankspel voor een groep mensen die iets meer actie willen. Voor dit spel 

zijn snelheid en concentratie essentieel. Wie dit niet heeft, wordt genadeloos afgestraft. We raden 

aan om dit spel toch minimum met 5 à 6 mensen te spelen, maar er staat in principe geen grens 

op het aantal deelnemers, wat dit een ideaal spel maakt voor feestjes. 

Het enige wat je nodig hebt, is een tafel, een hele hoop bekertjes, twee pingpongballetjes en bier 

natuurlijk. Alle bekers, op twee na, worden gevuld en in het midden van de tafel geplaatst. De 

spelers gaan allemaal rond de tafel staan en er worden twee startspelers uitgekozen. Zij krijgen elk 

een lege beker en een pingpongbal en nu kan het spel beginnen. 

Beide spelers proberen om de pingpongbal zo snel mogelijk in hun beker te botsen. Wanneer ze 

hierin slagen mogen ze de pingpongbal en de beker doorgeven aan iemand anders rond de tafel. 

Meestal wordt dit echter doorgegeven aan een persoon links of rechts van de andere speler.

Het spel wordt immers pas interessant wanneer twee mensen die direct naast elkaar staan aan de 

beurt zijn. Wanneer je er dan in slaagt om je bal in je beker te botsen terwijl de speler rechts 

van jou nog bezig is, dan mag je zijn beker wegslaan. De bekerloze speler is nu gedwongen om 

een beker uit het midden van de tafel leeg te drinken alvorens hij verder kan spelen. Pas op: Het 

spel gaat gewoon door terwijl iemand aan het drinken is. Pintjes worden dus best snel achterover 

geslagen of je riskeert alweer een nieuwe pint naar binnen te moeten werken vooraleer je opnieuw 

goed en wel in het spel zit!

Wanneer alle bekers op zijn, is het spel gedaan. Als je nog recht staat, ben je de winnaar, profi-

ciat! Alternatief kan het spel ook in een afvalrace worden omgevormd: iedereen die drie keer moet 

drinken ligt eruit en de persoon die als laatste overblijft, is de winnaar.

Slap Cup



Fat Freddy's Drop
Een eerste aanrader vanop de concertagen-

da van dit najaar is Fat Freddy’s Drop. Deze 

band uit Nieuw-Zeeland combineert verschillende 

genres om zo tot hun eigen groovy sound te 

komen: hun muziek wordt immers beschreven als 

reggae, dub, soul en jazz samen met, jawel, 

techno. De groep werd eind jaren ‘90 opgericht 

door Chris Faiumu aka “DJ Fitchie” en was 

origineel een zijproject van enkele muzikanten die 

samen gingen jammen. Na enkele jaren groeide 

de band zowel in aantal (nu zeven leden) als 

in aanzien en ondertussen heeft Fat Freddy’s 

Drop al meerdere studio albums en live albums 

uitgebracht. 

Fat Freddy’s Drop heeft vier studio albums uit-

gebracht: Based on a True Story, Dr Boondigga 

and the Big BW, Blackbird en het gloednieuwe 

Bays (verschenen op 23 oktober 2015). Alle-

maal zijn ze ontstaan uit jams die met de tijd 

zijn verfijnd en uiteindelijk in de studio zijn in-

gespeeld als kortere nummers. Elk van de eerste 

drie albums heeft zijn eigen aanbod van zowel 

meer laidback reggae nummers als energieke 

techno beats, en de eerste teasers voor Bays 

beloven ons nog meer van dat!

Aangezien de band al van het begin draaide 

rond jammen en improviseren, zijn de live shows 

echt wel de moeite. DJ Fitchie zorgt voor de 

samples en percussie, terwijl de rest van de 

band aanvult met gitaar, blazers, keys, rap en 

de geweldige stem van Dallas Tamaira aka “Joe 

Duckie”. Je zal door hun liefde voor improvi-

satie trouwens ook nooit twee keer dezelfde 

show zien!

Beluister zeker eens de playlist achter de QR 

De zomer is alweer voorbij en daarmee ook de festivals (oooh!). Maar niet 
getreurd: er staan dit najaar weer heel wat concerten gepland. Bij Beats for 
Burgies kijken we zowel terug naar ontdekkingen van de afgelopen festi
valzomer, als vooruit naar enkele warm aanbevolen artiesten die binnenkort 
in het land optreden.

Sommige muziek is gewoon niet te beschrijven met woorden. Daarom zal er vanaf nu bij elke 

artiest ook een QR code staan, die je meteen meeneemt naar een YouTube afspeellijst met een 

selectie van enkele nummers, videoclips, live beelden… (Met dank aan Timothy voor het idee!) 

Wil je liever iets anders horen dan de monotone stem van de prof? Plug dan gewoon je oortjes 

in je smartphone, scan de code in en ontdek elke editie van ’t Civielke weer nieuwe muziek! Wil 

je toch liever goed opletten in de les, dan is het ook ideaal voor op kot of tijdens het pendelen.
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 Caribou
Je studeert voor Burgerlijk Ingenieur, maar ei-

genlijk was het altijd al je droom om het te 

maken in de muziekwereld? Geef dan nog niet 

op, want er is nog hoop! Kijk maar naar Dan 

Snaith, de man achter Caribou. Snaith, geprezen 

componist-muzikant-producer van psychedelische 

elektronica, heeft immers een doctoraat in de 

wiskunde!

Naast het feit dat je eigenlijk Dr. Dan Snaith 

moet zeggen, maakt de Canadese multi-instru-

mentalist ook écht wel heel goeie muziek. Onder 

pseudoniemen als Manitoba en Daphni bracht 

hij al verschillende singles, EP’s en albums uit, 

maar het meeste en bekendste materiaal maakt 

hij als Caribou: het nummer Odessa staat bij-

voorbeeld op de soundtrack van FIFA 11. 

Door de grote hoeveelheid muzikaal materiaal zal 

je veel uiteenlopende en niet altijd even toegan-

kelijke genres terugvinden. Beluister daarom eerst 

eens de meer elektronische albums Swim en Our 

Love. Sommige nummers vanop deze albums 

lijk en op het eerste zicht soms druk en chao-

tisch, wat dan gebruikt wordt om toe te werken 

naar een geweldige climax. Als dit je bevalt, kan 

code en als je de groove te pakken hebt, kan je 

ze zelf live aan het werk zien op 16 november 

in de AB in Brussel.
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WILLEMEN GROEP is vandaag de grootste familiale Belgische bouwgroep.  

We bieden onze klanten een bijzonder complementaire waaier aan  bouwactiviteiten, 

gaande van civiele projecten, over industriebouw,  residentiële en utilitaire projecten, 

tot wegenbouw, al dan niet  in combinatie.

DEEL JIJ MET ONS 
EEN PASSIE VOOR 
BOUWEN?

ONTDEK ONZE VACATURES OP

WWW.WILLEMEN.BE

VLAAMS ADMINISTRATIEF CENTRUM, GENT

MAS, ANTWERPEN

BRUSSELS AIRPORT, ZAVENTEM

WILLEMEN GROEP
Boerenkrijgstraat 133 - 2800 Mechelen - 015 569 965

je je verder verdiepen in Snaiths muziekcollectie. 

Daartussen kan je trouwens ook zijn BBC Radio 

1 Essential Mix, uitgeroepen tot Essential Mix of 

the Year, terugvinden, of een mixtape van niet 

minder dan 1000 nummers.

De opgenomen tracks worden volledig door 

Snaith zelf gemaakt: hij speelt gitaar, bas, 

drum en synthesizer. Om zijn muziek live te 

brengen, wordt hij bijgestaan door een band. 

Twijfel zeker niet om een concert bij te wonen 

wanneer Caribou een nieuwe tour begint, want 

het is indrukwekkend hoe een vierkoppige band 

Caribous elektronische muziek tot leven wekt in 

een intieme, maar toch dansbare sfeer. Voor 

mij was het persoonlijk de ontdekking van de 

festivalzomer (Rock Werchter), dus ik kan het 

jullie alleen maar warm aanbevelen. Enjoy!
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Al onze klinische studies gebeuren volgens Europese en Amerikaanse normen en werden goedgekeurd 
door een onafhankelijke Commissie voor Medische Ethiek.

GEZOCHT

Doelstelling
Vooruitgang boeken in het onderzoek 
naar toekomstige behandelingen. 

Toelatingsvoorwaarden
• U bent minstens 18 jaar 
• U verkeert in goede gezondheid 
•  U volgt geen  

medicamenteuze behandeling
• U rookt maximaal 5 cigaretten/dag

Vergoeding
U wordt vergoed voor uw deelname 
aan de studie alsook voor  
uw verplaatsingskosten

Wij danken alle vrijwilligers die bijdragen  
tot de geneesmiddelen van morgen.

Mannelijke vrijwilligers

Voor verdere inlichtingen
Gelieve het (gratis) nummer te bellen

0800/95.667
of surf naar
www.brusselscru.com

Top 10 redenen om een burgiejongen te daten
1. Hij staat altijd klaar om je wiskundeproblemen op te lossen.

2. Je toekomstige relatie bevat een stevige (composiet-)structuur.

3. Conflictsituaties zullen op een kalme en logische manier behandeld worden.

4. Nooit verplicht zijn om naar pretentieuze restaurants te gaan, maar zorg wel altijd voor  

 bier in de frigo.

5. Een burgiejongen is altijd voorbereid op een nieuwe uitdaging.

6. Stress en spanning in de relatie zullen met de nodige sterkteberekeningen opgelost worden.

7. Al jouw gebroken gadgets in huis zullen gerepareerd en verbeterd worden.

8. Je kan grappen maken over wrijving en zwaartekracht.

9. Al je computerproblemen verdwijnen aan de snelheid van het licht.

10. Een fantastisch nachtleven. Burgiejongens kunnen gerust een nachtje doortrekken (blok - 

 ken óf feesten).

Top 10 redenen om een burgiemeisje te daten
1. Ze is nooit plakkerig, ze denkt liever aan differentiaalvergelijkingen terwijl ze naast jou staat.

2. Jouw raar gedrag is bij haar geen afknapper, zelfs sandalen met sokken is ze gewoon.

3. Ze bekijkt de feiten vooraleer emotioneel te worden.

4. Bij een avondje voetbal kan een burgiemeisje perfect mixen onder de dudes.

5. Haar overemotionele reacties worden met de nodige chemische formules verklaard.

6. Actiefilms of nerdy films worden verkozen boven de emotionele drama’s.

7. Een burgiemeisje zal nooit vragen om iets te herstellen.

8. Een hete relatie, gemodelleerd met de nodige warmtevergelijkingen.

9. Romantische avondjes starten en eindigen met stochastische probabilistische modellen.

10. Ze is niet wanhopig, want ze kent jongens in overvloed.
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Je hebt ze vast al gezien in een hoekje in het auditorium of een paar rijen van 
jou verwijderd. De jongen of het burgiemeisje dat je wel ziet zitten… Hoewel 
burgies goed zijn in het ontwerpen van een theoretisch model hoe je best 
een date benadert, heeft de uitvoering meestal een trage start. Hier zijn 10 
redenen om je zelfvertrouwen op te krikken en te gaan voor die burgie die je 
wel ziet zitten!
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Schorpioen (23 oktober – 22 november)
Je bent een zonnestraaltje dit jaar. Alles lijkt van een leien dakje te lopen. 

Maar let op! Voor je het weet, word je uiterst lui en dan zou je geluk wel 

eens snel kunnen omslaan. Dus, beste Schorpioen, beschouw dat geluk niet  

als vanzelfsprekend! Enkel door hard te werken zal het geluk aan jouw kant 

blijven staan. Ook op liefdesvlak is het rozengeur en maneschijn. De sterren 

zeggen zelfs meer: er zijn zoveel potentiële partners dat je niet weet wie 

kiezen. Je flirt er dan maar een beetje op los. Je bent nog jong, toch? Gelijk heb je! Je 

bent nog niet klaar voor een vaste relatie en geniet liever nog even van alle aandacht.

20/20 voor flirten

0/20 voor bruggen en andere wegenwerken

Beste studiepartner: Vissen

Boogschutter (23 november – 21 december)
Helaas hebben de sterren slecht nieuws voor jou. Je hebt het moeilijk om alles 

bij te houden dit jaar. Stiekem is dit wel je eigen schuld. Het vele uitgaan 

tot in de vroege uurtjes, de vele pintjes en gratis vaten en het weinig aantal 

uren slaap zullen al snel zijn tol beginnen eisen. Je bent een onbekende voor 

de proffen dit jaar. Je leeft namelijk ’s nachts aangezien je overdag je roes uitslaapt. Pas 

toch maar op want voor je het weet, mis je deadlines van projecten en huistaken. Probeer 

het goede evenwicht te vinden, Boogschutter en misschien valt dit schooljaar nog te redden en 

moet je niet al te veel vakken meenemen naar volgend jaar! 

20/20 voor zuipen 

0/20 voor al de rest gezien de halve hersencel die overblijft.

Beste studiepartner: Kreeft, misschien zelfs jouw nieuwe liefdespartner

Steenbok (22 december – 20 januari)
Als perfectionist leg jij dit jaar de lat veel te hoog voor jezelf. Het schooljaar 

is nog maar net begonnen en jij hebt al in iedere cursus zitten lezen. Je wil 

dit jaar het absolute maximum halen. De sterren geven je echter de volgen-

de raad, lieve Steenbok: SLOW DOWN! Probeer genoeg tijd te maken voor 

ontspanning anders ben je tegen midden november helemaal opgebrand. Ga nu en dan eens 

naar Delta op zoek naar een one-night-stand en je kan er weer tegenaan voor een week! 

Vergeet niet dat ontspanning minstens even belangrijk is als blokken, streverige Steenbok! 

20/20 voor Bedrijfskunde

0/20 voor uitgaan

Beste studiepartner: Niemand, je zou je alleen maar ergeren
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Waterman (21 januari – 19 februari) 
Het academiejaar start misschien wat teleurstellend aangezien alles in het 

honderd blijkt te lopen. Maar niet getreurd, beste Waterman! Eens dit al-

les opgelost is, schitter je op alle vlakken! Je houdt van feesten en bent 

supersociaal. Dit wordt jouw jaar! Drie woorden: party, fun and friends! 

Aan aandacht geen tekort! Gelukkig weet je het juiste evenwicht te vinden 

en slaag je er ook tijdens de lessen in om de proffen om je vinger te winden! Superpunten 

gegarandeerd dus. YES! Geniet ervan, lieve Waterman! Maar velen zullen jaloers zijn op een 

topjaar als dit. Een tip: negeer de haters! Je hebt genoeg vrienden die het jou oprecht gunnen.

20/20 voor alles, jij kleine charmeur

0/20 geduld

Beste studiepartner: Leeuw

Vissen (20 februari – 20 maart)
Een Vis wordt gek dit jaar. Je bent het leren namelijk kotsbeu. Motivatie nihil, 

zeg maar. Je overweegt zelfs om met alles te stoppen en gewoon te gaan 

werken! Fuck School! Bovendien heb je net iemand nieuw leren kennen. Het 

gaat zo goed tussen jullie dat je al meteen denkt aan settelen en samen een 

leven uitbouwen! Niet zo snel, beste Vis. De liefde is nog pril. Toch maar beter op zeker 

spelen en een ingenieurstoekomst verkiezen boven een toekomst aan de dop. Bovendien blijft 

een goede relatie meestal enkel duren zonder al te veel geldproblemen! Aarzel dus niet en 

blijf knokken voor dat ingenieursdiploma, beste Vis. Er zal je een mooie toekomst wachten! 

20/20 voor niets doen

0/20 voor slagen. Probeer dat te veranderen!

Beste studiepartner: Weegschaal

Ram (21 maart – 20 april)
Mensen kijken naar je op. Je looks en je brains laten niemand koud. Zowel 

op studie- als liefdesvlak worden het drukke weken voor je. Met je leiderstalent 

wordt ieder project ongezien simpel en je looks zorgen ervoor dat meisjes/jon-

gens zich aan jouw voeten werpen. Tussen het studeren door stapelen de dates 

zich op. Probeer iedereen wel uit elkaar te houden, anders val je door de mand! Uiteindelijk 

kom je de ware dit jaar tegen. Het is niet iemand die zich zomaar aan je voeten werpt. Je 

zal er hard voor moeten werken, maar jullie zijn een match made in heaven! Vergeet ook niet 

dat ‘hard werken voor school’ en ‘slagen’ ook een match made in heaven is!

20/20 voor leidinggeven

0/20 voor gezichten en namen onthouden. Oeps!

Beste studiepartner: Weegschaal
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Stier (21 april – 21 mei)
Dit schooljaar staat voor jou in het teken van liefde en vriendschap. Stieren 

met een vaste relatie kunnen hun geluk niet op! Voor single Stieren gaat 

het er iets anders aan toen, zij gaan van de ene one-night-stand naar de 

andere. Aan seks geen gebrek dus! Ook op het vlak van vriendschap zit het 

jaar helemaal goed. Je bent altijd omringd door een grote vriendengroep dit jaar. Fun gegaran-

deerd! Op het vlak van school zal je matig presteren. Tussen al dat uitgaan en socializen door 

is het namelijk moeilijk om met alle vakken mee te zijn. Let op dat je bepaalde vakken niet 

al te veel verwaarloost want je wil toch niet dat je zomervakantie verpest wordt, beste Stier!  

20/20 voor flirten

0/20 voor vakken als Systemen en Signalen.

Beste studiepartner: Boogschutter

Tweelingen (22 mei – 20 juni)
Dit jaar wordt er één met ups en downs. Soms denk je alles aan te kunnen 

en neem je teveel hooi op je vork waarna je door het bos de bomen niet 

meer ziet. Je hebt dan snel de neiging om het op te geven en de vreselijke 

woorden “Ik doe het wel in augustus” uit te spreken. STOP! Dat mantra is 

voor losers en jij, beste Tweeling, bent geen loser. Hard werken wordt beloond, altijd! Dus 

maak daar maar eens je nieuwe mantra van. Zeker vanaf het tweede semester worden de 

downs steeds meer en meer vervangen door de ups. Je crush zit daar ook voor iets tussen. 

Na jaren heimelijk van hem/haar gedroomd te hebben, ziet hij/zij jou eindelijk staan.

20/20 voor doorzetten

0/20 voor zelfzekerheid 

Beste studiepartner: Steenbok

Kreeft (21 juni – 22 juli)
Je vindt het verschrikkelijk dat de zomervakantie gedaan is. Zelfs na een 

maand heb je nog steeds heimwee naar die zonnige dagen op het strand. 

Het gevaar bestaat erin dat je je alleen terugtrekt. Pas op dat je geen tries te 

plant wordt! Ook het schooljaar kan super zijn, tenzij je nooit uit je kot komt 

natuurlijk. Ga eens wat meer naar de Overpoort en maak nieuwe vrienden! Er zijn zoveel top-

alternatieven die even leuk zijn als die lange zomervakantie! Dus onthoud, Kreeft, met binnen 

te treuren kom je nergens! Je wordt er enkel depressief van en daar lijden je punten en 

vriendschappen onder. Ook al moet je je wat forceren in het begin, het is de moeite waard!

20/20 voor zagen

0/20 voor fun

Beste studiepartner: Je bureau in een donkere hoek van de kamer 
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Leeuw (23 juli – 22 augustus)
Voor Leeuwen breken gouden tijden aan op liefdesvlak dit jaar. Heb je een 

relatie dan loop je over wolkjes! Je doet er dan ook alles aan om je liefde 

te tonen en dat wordt enorm geapprecieerd. Leeuwen zonder relatie zullen 

niet lang meer single zijn. Je gaat van het ene feestje naar het andere en je 

komt al snel verschillende potentiële partners tegen. Aan jou de keuze. Kies je ze allemaal en 

blijft het bij flirten of ga je toch voor die vaste relatie? Ook op vlak van school verloopt alles 

fantastisch. Proffen houden van jou en je wetenschappelijke inzicht! Er wacht jou een topjaar! 

Let wel op dat je je vrienden niet teveel verwaarloost tussen het flirten en studeren door. 

20/20 voor love

0/20 voor socializen met je vrienden

Beste studiepartner: Waterman, match made in heaven. Halleluja!

Maagd (23 augustus – 22 september)
Tijd om even je mond te houden, allerliefste Maagd. Hoe graag je ook 

praat, je zal je moeten leren inhouden tijdens de lessen. Of wil je misschien 

buitengegooid worden? Een goede indruk is uiterst belangrijk dit schooljaar. Je 

wil toch wel dat de proffen van je houden? Het zal je helpen bij je mon-

delinge examens en de vele projecten en verslagen die je dit jaar te wachten staan. En die ene 

jongen, die zo vaak rechts voor jou zit in de les, houdt ook wel van een beetje stille mysterie... 

Even op je tanden bijten dus! Bij het uitgaan kan je je dan volledig laten gaan! Dansen tot 

je er bij neervalt dus. Ook dat gaat niet opgemerkt voorbij. Aan aandacht geen gebrek.

20/20 voor wiskunde

0/20 voor zwijgen

Beste studiepartner: Stier. Love is in the air!

Weegschaal (23 september – 22 oktober)
Dit schooljaar wordt niet gemakkelijk voor jou. Het draait om keuzes maken en 

knopen doorhakken. Soms heb je het gevoel dat de wereld jou saboteert terwijl 

je nu toch echt wel je uiterste best doet. Het zal knokken worden dit jaar, 

lieve Weegschaal, maar laat de moed niet zakken. Er zit goed nieuws aan te 

komen! Vanaf het tweede semester lacht het leven jou opnieuw toe. De sterren voorspellen 

uitstekende punten en geluk in de liefde vanaf februari. Plots verschijnt jouw ultieme droomdate 

in jouw les. En ook hij/zij zal jou niet onopgemerkt laten gaan. Toffe dates verzekerd! Je zal 

zien, dat afzien in het eerste semester is het allemaal waard!   

20/20 voor Systemen en Signalen, lucky bastard!

0/20 voor doorzetten

Beste studiepartner: Maagd
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Naam: Sebastiaan Vanparijs
Functie: Praeses
Richting: 2e Master Werktuigkunde-Elektrotechniek
Dreamcar: 1967 Ford Mustang Shelby GT500, gewoon omdat het 
een pracht van een auto is met een sound om ‘u’ tegen te zeggen!

Drank & Drugs / Chips & Cola / Pret & Roapn: Deze 
keuze gebeurde zonder twijfel! Ik ga zeker mijn roots niet ontkennen, 

als rasechte West-Vlaming keek ik met het grootste respect toe hoe G Goran Vlaanderen 

veroverde! Petje af!

Wat bestel je in Delta? Wel, dat hangt er van af of ik werk maak van de geheime 
bingo waar ik met Lorenz van Feest en Tom van Delta eens over gebrainstormd heb. Je 

moet hen maar eens vragen wat het inhoudt.

Naam: Christophe De Ridder
Functie: Vice
Richting: 2e Master Bouwkunde
Favoriete quote: Het leven is te kort om een USB-stick veilig te 
verwijderen.

Leukste anekdote over jezelf: Ik ben in mijn leven al overkop 
gegaan met de fiets, maar ook met een winkelkar en met een home-

trainer.

Wat bestel je in Delta? Cornet! Mij onbekend tot enkele weken geleden, maar echt 
enorm lekker.

Naam: Thomas Oosterlinck
Functie: BEST
Richting: 1e Master Elektrotechniek
Beste openingszin: ‘How you doing?’
Wat zou je opgeven: seks of alcohol? Alcohol
Dreamcar: Audi R8 for sure.
Naar aanleiding van welke gebeurtenis heb je voor het 

laatst gehuild? Overslapen voor Samson en Gert op de Student Kick-off.
Wat zou je doen als je voor één dag een vrouw was? Zoveel mogelijk jongens 
scoren in de Père Total.

Romboutje / Julientje / Brugspaghetti: Een kleintje zonder saus met een boulet :D
Favoriete Samson & Gertnummer: Verliefd zijn
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Naam: Jean-Baptiste Carpentier
Functie: Penning
Richting: 2e Master Bouwkunde
Favoriete onenightstand? Met twee vrouwkes.
Dreamcar: Tesla
Favoriete VTKactiviteit: Vooruitfuiven 
Leukste anekdote over jezelf: Iets met broek en enkels.

Droomvrouw: Mie vromensch.
Wat zou je opgeven: seks of alcohol? Opgeven? Niets van!
Wat moeten we weten over je? Heel veel dat je niet wil weten.
Wat bestel je in Delta? Cornet!
Favoriete superheld: Spongebob

Naam: Laurens De Smet
Functie: Penning
Richting: 2e Master Bouwkunde
Favoriete one night stand? De jonge Cameron Diaz
Dreamcar: BMW i8
Favoriete superheld: Captain America
Muzieksmaak: Tomorrowland whoop whoop!

Wat zou je opgeven: seks of alcohol? Alcohol dan maar zeker :/
Wat zou je doen als je voor één dag een vrouw was? Naar mijn borsten sta-
ren.

Beste openingszin: Schure?
Romboutje / Julientje / Brugspaghetti: Rombautje (We hebben een kenner)

Naam: Senne Antonissen
Functie: Secretaris
Richting: 1e Master Werktuigkunde-Elektrotechniek
Favoriete getal: € 1,50
Favoriete superheld: Kabouter Wesley
Dreamcar: Mercedes SLS
Welk praesidiumlid zou je doen? Stéphanie Jacobs

Wat zou je doen als je voor één dag een vrouw was? Feminazi worden.
Leukste anekdote over jezelf: Ik was ooit cantor op Bach Launch. Er waren mensen 
zo ontroerd door mijn zangkunsten dat ze gehuild hebben.

Droomjob: Pers bij VTK. Praesidiumleden bezig houden door hen op achterlijke vragen te 
laten antwoorden tegen een onmogelijke deadline lijkt me nog wel leuk.
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Naam: Anna Yarantseva
Functie: PR & Externe
Richting: 1e Master Werktuigkunde-Elektrotechniek
Favoriete superheld: Olaf :)
Dreamcar: BMW X6
Favoriete onenightstand? Mijn eigen bed.
Wat moeten we weten over je? Don’t trust the Russians.

Favoriete quote: Work hard, party harder.
Droomreis: Een cocktail van zon, zee, strand met een grote scheut cultuur afgewerkt met 
een vleugje avontuur.

Favoriete Samson & Gertnummer: “Had je 10 miljoen...“ Doet me altijd weg-
dromen.

Naam: Alexander Cogneau
Functie: ICT
Richting: 3e Bachelor Computerwetenschappen
Haatvak: Frans
Droomjob: Buitenwipper in Delta.
Dierbaarste bezit: 2 drankbonnetjes van Delta.
Geïnteresseerd in ... $$$

Wat zou je opgeven: Cricket of Kunstschaatsen? Cricket
Naar aanleiding van welke gebeurtenis heb je voor het laatst gehuild? 
Senne die cantor was op Bach Launch.

Beste openingszin: Hey, op Facebook zag je er wél mooi uit.
Favoriete VTKactiviteit: Kroegentocht naar Leuven.

Naam: Mathieu Hinderyckx
Functie: ICT
Richting: 2e Master Computerwetenschappen
Dreamcar: Maserati GranTurismo MC
Haatvak: Stuff met statistiek.
Droomjob: Brakken in Blauw.
Favoriete superheld: Wolverine

Romboutje / Julientje / Brugspaghetti: Medium met tartaar & frikandel speciale.
Welk praesidiumlid zou je doen? Sommige van de meisjes.
Droomreis: Alles extreem avontuurlijk en zo ver weg mogelijk.
Wat zou je doen als je voor één dag een vrouw was? Wat iedereen zou doen 
tiens.
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Naam: Jasper Maes
Functie: Web
Richting: 2e Master Computerwetenschappen
Droomvrouw: A. Cogneau
Geïnteresseerd in... A. Cogneau
Welk praesidiumlid zou je doen? A. Cogneau
Favoriete superheld: A. Cogneau

Naar aanleiding van welke gebeurtenis heb je voor het laatst gehuild? A. 
Cogneau

Dierbaarste bezit: A. Cogneau
Wat zou je opgeven: seks of alcohol? Alcohol
Wat bestel je in Delta? Halve liter.

Naam: Stefan Wauters
Functie: Web
Richting: 3e Bachelor Computerwetenschappen
Dreamcar: Aston Martin Vanquish
Favoriete getal: 80085
Romboutje / Julientje / Brugspaghetti: Julientje (met joppie)
Wat bestel je in Delta? Halve liter

Favoriete quote: ’Ik zou gewoon gratis haar darmen leegzuigen.’ - “A. Cogneau”
Je krijgt 3 wensen. Welke zouden deze wensen zijn? Gratis bier, meer gratis 
bier en een volledig nieuwe website.

Favoriete VTKactiviteit: Jeneverloop of Lentefuif, moeilijke keuze.
Favoriete onenightstand? Malm 2-drawer chest van IKEA.

Naam: Björn De Groote
Functie: Recruitment
Richting: 2e Master Materiaalkunde
Geïnteresseerd in... Ornitologie
Wat bestel je in Delta? Kraantjeswater
Favoriete superheld: Grammarnazi
Favoriete Samson & Gertnummer: In de disco

Beste openingszin: Hey giiiiirl, are you a beaver? Cause daaaaam.
Wat zou je doen als je voor één dag een vrouw was? In de keuken staan.
leukste anekdote over jezelf: Fervent liefhebber van kantklossen.
Favoriete quote: ‘The only way is up.’
Favoriete onenightstand? Triple anal



32

Naam: Eva Roos
Functie: Recruitment
Richting: 2e Master Bouwkunde
Welk praesidiumlid zou je doen? Praesespoeperij!
Je krijgt 3 wensen. Welke zouden deze wensen zijn? 
* Ik zal nooit never ever seks of alcohol moeten opgeven. 

* Ik studeer volgend jaar af met allerrrrrrgrootste onderscheiding en 

complimenten van de jury. (Impossible van Shontelle weerklinkt in mijn hoofd bij het schrijven 

van deze zin. Haha, nu zit het liedje in uw hoofd voor de rest van de dag, right?)

* Little lion cubs knuffelen! Smelt.

Favoriete onenightstand? Na nachtelijk feesten in de Delta durf ik wel eens een 
Rombautje meenemen naar bed. Zeer bevredigend! 

Naam: Pieter Christiaens
Functie: Recruitment
Richting: 2e Master Werktuigkunde-Elektrotechniek
Favoriete onenightstand? Triple Anal met Björn en Tom.
Meest avontuurlijke seksstandje dat je ooit al gedaan 
hebt? Triple Anal met Björn en Tom.
Beste openingszin: Heb ik niet nodig.

Wat bestel je in Delta? Brugge Tripel. Meeste yolopunten.
Leukste anekdote over jezelf: Vraag me eens naar mijn reis naar Bratislava.
Droomvrouw / Droomman: Björn (droomvrouw) en Tom (droomman).
Favoriete quote: The only way is up.
Muzieksmaak: Jazz, funk, rock, vanalles.

Naam: Sander De Wilde
Functie: Recruitment
Richting: 2e Master Computerwetenschappen
Romboutje / Julientje / Brugspaghetti: Toch een Maradonna 
voor mij!

Welk praesidiumlid zou je doen? De Klaasman! Nee mopje, 
die andere kerel van Interne.

Naar aanleiding van welke gebeurtenis heb je voor het laatst gehuild? 
Samson en Gert op de Student Kick-Off, uit pure nostalgie.

Je krijgt 3 wensen. Welke zouden deze wensen zijn? Een glas Roomer dat 
zichzelf opvult als het leeg is, Cogneau die zwijgt voor 1 dag en dat praesidiumlid dat ik zou 

doen ook effectief doen.
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Naam: Aster Onderbeke
Functie: Sport
Richting: 1e Master Materiaalkunde
Favoriete superheld: Samson
Geïnteresseerd in ... Tetjes
Favoriete getal: Δ
Beste openingszin: Mooie schoenen... Neuken?

Favoriete onenightstand? De politie, die hebben me goe gepakt...
Meest avontuurlijke seksstandje dat je ooit al gedaan hebt? Rusty trombone 
(check wikipedia)

Leukste anekdote over jezelf: Ooit scoorde ik een goal voor de Rode Duivels! Ahnee 
wacht, dat was Kevin Debruyne.

Naam: Gianni Schotte
Functie: Sport
Richting: 1e Master Materiaalkunde
Haatvak: Bachelor Burgerlijk Ingenieur
Favoriete superheld: Mijn hond :’)
Wat zou je opgeven: seks of alcohol? Ik geef nooit op!
Favoriete quote: Het leven is voor de rappe, zei den boer, en 

hij stak zijne tracteur in tweede.

Favoriete onenightstand? One-night-stand, wat is dat? :/
Meest avontuurlijke seksstandje dat je ooit al gedaan hebt? Still virgin :o
Leukste anekdote over jezelf: Overdrachtscantus (Meer info: nee, krijg je niet)
Beste openingszin: Meestal niet meer in staat iets deftig te zeggen...

Naam: Stijn Van Auwenis
Functie: Sport
Richting: 1e Master Chemische Technologie
Favoriete superheld: Ironman
Wat zou je opgeven: seks of alcohol? Alcohol
Drank & Drugs / Chips & Cola / Pret & Roapn
Favoriete VTKactiviteit: 12-urenloop, om die te winnen aja.

Favoriete quote: “My advice: Hold on tight and enjoy the ride.” Harvey Specter
Je krijgt 3 wensen. Welke zouden deze wensen zijn?
* Dit jaar eerste zijn met de VTK-awards voor sexy kontje.

* 12-urenloop winnen.

* Dat Cogneau eindelijk eens een psycholoog bezoekt.



34

Naam: Klaas Verhoeven
Functie: Interne
Richting: 3e Bachelor Bouwkunde
Droomjob: Matrassentester in de IKEA.
Beste openingszin: Ik val niet zo op balken.
Haatvak: Algemene scheikunde
Leukste anekdote over jezelf: Ik dacht ooit dat 1 kilo rijst 

ongeveer een eenpersoonsportie was, hilariteit alom in de jeugdherberg waar ik dat aan het 

klaarmaken was.

Je krijgt 3 wensen. Welke zouden deze wensen zijn? Leren toveren aan Hog-
warts, een kopje thee drinken met mijn oma en een paar extra wensen.

Dreamcar: Bentley met chauffeur (ik heb nog altijd geen rijbewijs :/)

Naam: Wout De Beuckelaer
Functie: Interne
Richting: 1e Master Bouwkunde
Meest avontuurlijke seksstandje dat je ooit al gedaan 
hebt? Achterwaartse poesflikflak op de top van de Eifel.
Haatvak: Waar de file het traagst gaat.
Favoriete getal: Honderdmiljoenmiljard

Droomjob: Observerend wegenwerker.
Geïnteresseerd in... Alliumfobie
Romboutje / Julientje / Brugspaghetti: Oh, haal mijn Brugspaghettitrauma maar weer 
boven... Waar was de tijd dat die nog 3.20 kostte.. :/

Wat zou je opgeven: seks of alcohol? Alcohol, wie weet zelfs nog betere seks!

Naam: Sam Van Essche
Functie: IAESTE
Richting: 1e Master Werktuigkunde-Elektrotechniek
Favoriete VTKactiviteit: Kroegentocht Gent
Wat zou je opgeven: seks of alcohol? Alcohol.
Geïnteresseerd in ... Muziek.
Muzieksmaak: Zeer ruim, maar als ik moet kiezen: Indierock.

Favoriete quote: Less is more.
Dierbaarste bezit: Mijn gitaar.
Naar aanleiding van welke gebeurtenis heb je voor het laatst gehuild? 
Toen ik Samson & Gert gemist heb op de Student Kick-Off :’(

Drank & Drugs / Chips & Cola / Pret & Roapn
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Naam: Lorenz D’hont
Functie: Feest
Richting: 1e Master Bedrijfskunde
Favoriete onenightstand? Uw mama.
Meest avontuurlijke seksstandje dat je ooit al gedaan 
hebt? Vraag maar aan je mama.
Dreamcar: Uw mama

Favoriete Samson & Gertnummer: De wereld is mooi en uw ma ook (dikke remix).
Welk praesidiumlid zou je doen? Zit uw ma in het praesidium?
Beste openingszin: “Ge hebt nen toffe zoon, hoeveel ist eigenlijk? €50?”
Wat bestel je in Delta? Hoeren, maar de voorraad is altijd op... :(
Wat zou je doen als je voor één dag een vrouw was? Uw pa.

Naam: Victor Laga
Functie: Feest
Richting: 1er Master Bouwkunde
Favoriete onenightstand? Altijd al die seksvragen…
Meest avontuurlijke seksstandje dat je ooit al gedaan 
hebt? Er is geen respect voor een mens zijn privéleven meer…
Wat bestel je in Delta? Vaten, not kidding ;)

Droomreis: Bierpool
Favoriete quote: I did not have sexual relations with that woman.
Leukste anekdote over jezelf: Ik ben er ooit ingeslaagd om een flik mijn auto te 
laten besturen en mijn auto(met flik erin) van de Plateauberg naar beneden (richting verloren 

kost) te duwen. En dit terwijl ik vrij tot zeer beschonken was.

Naam: Michiel Haegeman
Functie: FRiS
Richting: 3e Bachelor Bouwkunde
Favoriete quote: “T is niet omdat er een keeper in de goal  
staat, dat ge niet kunt scoren!”

Je krijgt 3 wensen. Welke zouden deze wensen zijn?
1. Een teddybeer voor Alexander Cogneau die hij al zo lang wil, 

maar waar hij nooit over durft te spreken. 2. Een privéchauffeur voor Aster zodat hij na een 

nachtje in de Overpoort eens thuisgeraakt zonder een boete te krijgen. 3. Een  privékok voor 

Web & ICT. Volgens mij zit er echt iets vreemd  in die mannen hun eten aan hun mailcon-

versaties te zien.

Wat bestel je in Delta? FRiSti ;)
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Naam: Jacob Vanderfven
Functie: Cursus
Richting: 3e Bachelor Computerwetenschappen
Wat bestel je in Delta? Cornet, ze hebben daar geen Fristi.
Favoriete getal: (VTK-) π
Dreamcar: een lama
Droomjob: lamaherder

Geïnteresseerd in ...  Lama’s.
Haatvak: “De Cel: Moleculaire biologie en genetica”, daarom studeer ik geen Geneeskunde.
Favoriete quote: De kele kost vele.
Welk praesidiumlid zou je doen? Die ene met dat haar en die ogen ;)
Droomreis: Chocoladefabriek van Willy Wonka

Naam: Moustapha Ramachi
Functie: Cursus
Richting: 3e Bachelor Computerwetenschappen
Dreamcar: VTKar
Dierbaarste bezit: sleutel van Pi.
Favoriete getal: π
Welk praesidiumlid zou je doen? De dichtstbijzijnde.

Naar aanleiding van welke gebeurtenis heb je voor het laatst gehuild? 
Uien gesneden.

Wat zou je doen als je voor één dag een vrouw was? Aan mijn tieten zitten.
Droomreis: Reis langs de verborgen hoekjes van de Plateau.
Favoriete superheld: Cursus-man

Naam: Brecht Verhoeve
Functie: Delta
Richting: 3e Bachelor Computerwetenschappen
Favoriete onenightstand? Tarva, €39,99 bij IKEA.
Dreamcar: Nissan Shitbox 1983
Wat zou je opgeven: seks of alcohol? Allebei. De weg naar 
een gelukkiger leven is onthouding.

Beste openingszin: Hey ik sta nogal regelmatig in een café, zin om eens aan mijn 
toog te komen hangen?

Leukste anekdote over jezelf: Ooit heb ik over water gesnowboard met een kleed 
van mijn oma aan.

Romboutje / Julientje / Brugspaghetti: Alle drie in de blender met een rietje.
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Naam: Hanne De Sutter
Functie: Delta
Richting: 1e Master Computerwetenschappen
Favoriete quote: ‘Do or do not, there is no try’ - Yoda
Beste openingszin: You give me an epsilon, I’ll give you Delta. 
Together we can find limits ;)

Geïnteresseerd in... Pinguins
Leukste anekdote over jezelf: Ik ben deze zomer op reis geweest voor een maand en 
was mijn vissen op kot vergeten. Nu zijn ze dood.

Dierbaarste bezit: Mijn vissen.
Wat moeten we weten over je? Als je ooit op zoek bent naar een goed cadeau voor 
mij: nieuwe goudvissen (liefst in levende toestand).

Naam: Jules Claeys
Functie: Delta
Richting: 3e Bachelor Chemische Technologie en Materiaalkunde
Dreamcar: Aston Martin Vanquish
Droomjob: Bourgondiër
Leukste anekdote over jezelf: Uitgaan in Leuven, wakker 
worden in Blankenberge.

Je krijgt 3 wensen. Welke zouden deze wensen zijn? Meer wensen, wereldvre-
de en polygamie

Naar aanleiding van welke gebeurtenis heb je voor het laatst gehuild? 
Cornet was op tijdens promo in Delta.

Favoriete quote: Some people feel the rain. Others just get wet. - Bob Marley

Naam: Tom Kolba
Functie: Delta
Richting: 2e Master Werktuigkunde-Elektrotechniek
Favoriete onenightstand? Marie La Main
Wat bestel je in Delta? Droge worst
Favoriete quote: Schol, als ze niet poept geraakt ze niet vol.
Dierbaarste bezit: Mijn vlekkeloze maagdelijkheid

Favoriete Samson & Gertnummer: In de Delta
Wat zou je doen als je voor één dag een vrouw was? Uren amuseren in de 
douche.

Je krijgt 3 wensen. Welke zouden deze wensen zijn? Björn iets minder lelijk 
maken (zeker 3 wensen voor nodig).
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Naam: Noor De Boom
Functie: Cultuur
Richting: 1e Master Bedrijfskunde
Droomreis: Rondtrekken in Zuid- en Midden-Amerika
Wat zou je opgeven: seks of alcohol? Alcohol!
Favoriete VTKactiviteit: Parkpop
Droomman: Heb ik al gevonden!

Welk praesidiumlid zou je doen? Jean-Baptiste Carpentier, duh!
Haatvak: Chemie & Duurzame Technologie
Wat bestel je in Delta? Rodenbach Rosso, ideale vervanging van Kriek.
Favoriete Samson & Gertnummer: Beste vriend op aarde
Drank & Drugs / Chips & Cola / Pret & Roapn

Naam: Stéphanie Jacobs
Functie: Cultuur
Richting: 1e Master Bedrijfskunde
Dreamcar: Staat die limo al klaar?
Favoriete superheld: Mega Mindy
Droomjob: Cultuurpraeses bij de beste kring van Gent!
Favoriete getal: 13

Leukste anekdote over jezelf: Dat kom je nog wel te weten...
Dierbaarste bezit: Het VTK-doopdiploma dat aan de muur van mijn kot pronkt.
Je krijgt 3 wensen. Welke zouden deze wensen zijn? Dat het vanavond weer 
openingsfuif is! Gratis bonnetjes van Delta! En nog eens drie wensen :p

Beste openingszin: Niet nodig.

Naam: Yentl Van Mulder
Functie: Cultuur
Richting: 1e Master Bedrijfskunde
Favoriete quote: “The true sign of intelligence is not knowledge 
but imagination.” - Albert Einstein

Welk praesidiumlid zou je doen? Hanne De Sutter
Favoriete superheld: Super Yoloman

Droomjob: Droomreizen uittesten
Droomreis: Trekken door Latijns-Amerika
Haatvak: EAT, een echte haat/liefde-relatie.
Naar aanleiding van welke gebeurtenis heb je voor het laatst gehuild? Ik 
word emotioneel bij elke film.
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Naam: Joris De Keulenaer
Functie: Pers
Richting: 3e Bachelor Chemische Technologie en Materiaalkunde
Dierbaarste bezit? Mijn Nike AF1’s
Leukste anekdote over jezelf: Ooit ben ik gaan drinken in San 
Sebastian, Spanje. De nacht eindigde 100km verder bij de stierenlopen 
van Pamplona. Ik had geen auto.

Naar aanleiding van welke gebeurtenis heb je voor het laatst gehuild? Iets 
met alcohol...
Meest avontuurlijke seksstandje dat je ooit al gedaan hebt? The piledriver 
Favoriete VTKactiviteit: Lentefuif, de enige tijd van het jaar waar Cara de moeite niet 
waard is.

Naam: Nick Van Bossche
Functie: Pers
Richting: 1e Master Werktuigkunde-Elektrotechniek
Favoriete superheld: Charmander
Droomreis: Roadtrip door Westeros.
Geïnteresseerd in... Schaapjes.
Dreamcar: Nimbus 2000

Favoriete quote: “Alcohol lost geen problemen op! Maar ja, melk ook niet.”
Je krijgt 3 wensen. Welke zouden deze wensen zijn? 
* Pokémon in real-life kunnen spelen. 

* Een Master Ball.

* Terug 10 jaar zijn. Dan zouden mijn wensen tenminste bij mijn leeftijd passen.



… het oog van een struisvogel groter is dan zijn hersenen?

… astronauten in de ruimte niet kunnen boeren? In de ruimte is er immers geen zwaartekracht 

waardoor vloeistof en gas niet kunnen gescheiden worden. 

… een sidderaal een shock tot 600V kan pro-

duceren? Dat is meer dan dubbel zoveel dan er 

uit je stopcontact komt.

… het orgasme van een varken tot 30 minuten 

kan duren?

… op de dag dat Alexander Graham Bell (de 

uitvinder van de telefoon) begraven werd in de 

USA, het telefoonsysteem voor 1 minuut uit-

geschakeld werd?

… er zich meer levende organismen bevinden op je huid dan dat er mensen zijn op aarde?

… de hoogste snelheid ooit ge-

haald per fiets 268,831 km per 

uur is? Dit staat op naam van 

de Nederlandse wielrenner Fred 

Rompelberg. 

… bij een tongzoen 250 ver-

schillende soorten bacteriën uitge-

wisseld worden? Toch maar twee 

keer nadenken voor je weer een 

nachtelijk avontuur induikt!

… de kans om een beet van de Black Mamba slang te overleven minder dan 5% is?

… wanneer je een tunnel recht door de aarde zou boren en erin zou springen, het 42 minuten 

en 12 seconden zou duren voor je aan de andere kant bent?
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De prof heeft je vandaag ongetwijfeld veel bijgeleerd, maar waren er ook 
weetjes bij die je kan gebruiken om je vrienden te imponeren? Nee? Geluk
kig is ook in dit soort noodgevallen ‘t Civielke daar om je te helpen! Wist je 
dat
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... de elektrische stoel is uitgevonden door een tandarts? 

Hij kwam op dit idee toen hij een dronken man tegen 

een generator zag lopen.

... stieren eigenlijk kleurenblind zijn en dus helemaal niet 

woedend worden van de kleur rood?

... een kakkerlak zonder zijn hoofd nog een week kan 

leven? Daarna sterft hij van de honger.

... er op elk continent, buiten Antarctica, een stad is die 

Rome heet?

... een giraf langer zonder water kan dan een 

kameel? De reden hiertoe is dat een drinkende gi-

raf zeer kwetsbaar is, ze moeten immers hun lange 

poten spreiden alvorens ze aan het water kunnen.

... wanneer je niest, lucht en andere deeltjes aan 

meer dan 150 km/u door je neusgaten vliegen? 

Gedurende die tijd stoppen al de lichaamsfuncties, 

inclusief het hart. Dit is ook de reden dat je je ogen 

niet kan openhouden als je niest.

... de kortste oorlog in de geschiedenis de Engels-Zanzibarese Oorlog was? Na 38 minuten in 

deze oorlog besloot Zanzibar zich over te geven aan de Engelsen.

... er tot nu toe in de Sahara meer mensen gestorven zijn aan verdrinking dan aan uitdroging?



Communicatie is een heel ruim begrip. Volgens haar definitie is ze al zo oud als het eerste le vende 

organisme ooit. Cellen dragen bijvoorbeeld informatie over aan elkaar via biochemische reacties. 

Naast die biosemantiek beschouwen we ook nog het menselijke geval: hoe we via onder andere 

taal en lichaamstaal elkaar begrijpen. De derde en laatste categorie is communicatieapparatuur, zoals 

sensornetwerken, automatiseringssystemen...

Het woord ‘informatie’ is uiterst cruciaal in die uitleg, daar kom ik straks op terug. De oorsprong 

van dit artikel ligt namelijk bij iets waar ik onlangs veel aandacht aan besteed heb: data brokers, 

makelaars die handelen in data. U vraagt zich misschien af, net als ik toen ik er voor het eerst van 

hoorde, welke speciale informatie een bedrijf nu in hemelsnaam kan aanbieden aan een particulier? 

Als alles legaal blijft, is dezelfde informatie toch voor iedereen beschikbaar? Na voorgaande opbouw 

zal het u niet verbazen dat het antwoord hierop ‘nee’ is.

Data lekt namelijk altijd en overal. Hebt u een app die toegang vraagt tot GPS, bevindt u zich op 

een willekeurige site, of geeft u zelfs zeer persoonlijke info prijs op bijvoorbeeld een datingsite, dan 

is de kans uitermate groot dat er ‘third parties’ geld betalen om dingen te weten te komen over 

uw persoonlijk profiel. Vaak is dit perfect legaal omdat u akkoord bent gegaan met de voorwaarden, 

dat hokje dat standaard aangevinkt wordt door iedereen. Om een goede notie te krijgen van wie 

waar meekijkt en welke data er allemaal wordt opgeslagen, raad ik aan om opzoekwerk te doen: de 

extensie disconnect.me kan onder andere grafisch weergeven wie allemaal meekijkt. Het is heel leuk 

om te zien hoeveel advertising requests er zijn op forbes.com. Veel bezoekers zijn een gemakkelijke 

prooi voor “How to get rich”-advertenties. 

Het complete gebeuren baart mij zorgen. Langs de ene kant weten veel mensen niet dat dit gebeurt, 

wat qua privacy niet echt optimaal is. Een recente verbetering daaromtrent is dat sites uitdrukkelijk 

hun cookiebeleid moeten duidelijk maken, ook al klikken de meesten zo’n pop-up impulsief weg. 

Langs de andere kant wordt de ‘geniepigheid’ goed geïllustreerd door het feit dat er heel veel 

data wordt doorgegeven en niet per se informatie. Data is een bouwsteen, iets wat op zich geen 

betekenis draagt. Om het te processen naar informatie, zijn tools zoals relationele databases nodig. 
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Verschillende brokers wisselen resultaten uit om een accurater beeld te krijgen. Dat alles is in mijn 

ogen een gemiste kans.

Ik veroordeel zeker het principe niet want er zijn heel nuttige toepassingen, zoals kijken hoe een 

klant zijn weg baant door een site en zo de structuur veranderen voor een hogere gebruiksvriendelijk-

heid. Ik veroordeel wel het “onethisch tegen de schenen schoppen”. Stel: u bent van plan om op 

reis te gaan naar Turkije. Daarvoor leest u enkele blogs, zoekt u informatie over de munteenheid, 

vergelijkt u locaties, hotels, enzovoort. Het is mogelijk dat de site waarop u uiteindelijk een boeking 

maakt, een hogere prijs aanrekent dan voor nieuwe bezoekers. Uw geschiedenis geeft namelijk prijs 

dat u van plan bent te gaan, wat een hogere prijsdrempel mogelijk maakt want de vraag van uw 

kant uit is virtueel hoger.

Rusell Ackoff, systeemtheoreticus, heeft een onderverdeling gemaakt van het menselijk verstand. Eerst 

is er data en vervolgens informatie, wat na enkele stappen uitvloeit in het ultieme: wijsheid. Wijs-

heid bevat ethiek, kan antwoorden geven op de grootste vragen en is heel specifiek aan de mens. 

Velen geloven zelfs dat een computer het nooit zal bezitten. Stel nu dat we zuiver zouden kunnen 

zijn en, bijvoorbeeld, bepaalde interesses duidelijk maakten via communicatie. Daar hebben zowel 

zender (internetgebruiker) als ontvanger (informatiemakelaar) ongetwijfeld meer aan. De storing 

tussen data en informatie bestaat dan namelijk niet meer. Als ik advertenties moet zien omdat een 

site zo in leven blijft, laat ze dan maar overeenstemmen met wat ik leuk vind.

Door de obscuriteit kan er ook een verkeerd profiel opgezet worden. Gelukkig is er in België een 

wetgeving die zegt dat medische gegevens niet mogen verhandeld worden. Dan is er natuurlijk een 

achterpoortje waardoor particulieren dat via een Amerikaans bedrijf kunnen verkrijgen. Zo kunnen er 
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specifieke lijsten opgevraagd worden met naam, adres, e-mailadres en ziekte, om zo heel doelgericht 

te kunnen adverteren. Die gegevens kunnen echter ook in de handen van een werkgever komen, die 

bepaalde profielen dan zeker niet zal aannemen. Dat is, naar mijn mening, de grens ver voorbij.

Een goed gestructureerd en open gebruik zet mij aan het dromen. Wat als iedereen die op de baan 

is met zijn smartphone of via een ingebouwd device informatie doorzendt aan een onderzoeksgroep 

via GPS. Zij kunnen dan analyseren waar er gevaarlijke bochten zijn, waar er bruusk geremd wordt, 

enzovoort, om eventueel een weg opnieuw aan te leggen voor meer grip, een nieuwe snelheids-

beperking in te voeren. Dat alles in het kader van veiligheid. Nog een optie is een veiligheidscel 

opzetten die via die gegevens mensen kan tracken die vluchtmisdrijf pleegden. Uiteraard worden de 

gegevens niet aan particulieren doorgespeeld, een soort van ‘anonimiteit als je niets uitspookt’ dus.

Zo zijn er ondenkbaar veel mogelijkheden, er moet gewoon een duidelijke grens getrokken worden 

tussen wat logisch aanvaardbaar is. Voor mezelf is de vorige alinea hiervan een goed voorbeeld. 

Eigenlijk is dit niet meer dan goed zijn in algoritmes opstellen die van ‘geld betalen om mee te 

kunnen kijken’ meer geld maken, wat ten koste gaat van correctheid en privacy.

Een groot man, Claude Shannon, ook wel Vader van de Informatietheorie genoemd, zei ooit: “Thus 

we may have knowledge of the past but cannot control it; we may control the future but have 

no knowledge of it”. Met de mogelijkheden van vandaag kunnen we streven om juist wél ‘voor-

spellingen’ te kunnen maken. Maar dan is er nood aan openheid gepaard met strenge regels. Bent 

u er klaar voor?
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FRiS, wa’s da?
“Wat doen jullie nu precies?” is een vraag die wij heel vaak krijgen. Ja, we sturen vaak mails 

voor onze vergaderingen rond en spammen jullie Facebooktijdlijn vol met reclame voor de onderwijs-

evaluaties. Maar daarnaast doen wij nog véél meer. Onze studentenvertegenwoordigers zitten overal 

aan onze faculteit en universiteit. Zij zaten mee aan tafel toen de giscorrectie werd afgeschaft, maar 

bijvoorbeeld ook bij het afzwakken van de strikte volgtijdelijkheden (zie verder). Er zitten ook stu-

denten in de commissies die nieuwe proffen aanstellen - dus ja, wij bepalen mee wie al dan niet 

les mag geven -  en in de commissie die beslist hoeveel geld iedere vakgroep krijgt voor onderzoek.

In iedere vergadering die je kan bedenken, zitten er wel studenten die meebepalen hoe onze faculteit 

er uitziet. Allemaal zodat je enkel maar moeten focussen op jouw boeken en op welk café in de 

Overpoort je vanavond zal binnenstappen.

Wie is wie: het bestuur 
Dit jaar is ons bestuur volledig vernieuwd. Wanneer je een mailtje stuurt naar fris@vtk.ugent.be, 

kom je bij hen terecht. Hieronder stellen we ze even voor:

Nieuw logo
Een beetje vernieuwing kan nooit kwaad. Daarom gebruiken we vanaf dit jaar een gloednieuw logo. 

Vanaf nu zullen jullie dit overal zien verschijnen: in ‘t Civielke, op onze Facebookpagina,... Voor 

zij die bij het groen zweren: geen nood, FRiSgroen blijft onze huisstijl :).

Pieter Dondeyne
Voorzitter

Ind. ingenieur 

1e Master industrieel ontwerp

Campus Kortrijk

Michiel Haegeman
VTK FRiS

Burg. ingenieur

3e bachelor bouwkunde

Campus Plateau

Mathijs Moerman
Secretaris

Ind. ingenieur

1e master elektronica-ICT

Campus Schoonmeersen
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Onderwijsevaluaties
De onderwijsevaluaties zijn opnieuw begonnen! Tot en met 31 oktober kan je de proffen evalueren 

en zeggen of zijn/haar lessen goed of minder goed waren. Geen iPads deze keer, maar opnieuw 

chocolade! Waarom deze evaluaties invullen? Wanneer proffen willen promoveren, hebben zij een 

goed resultaat op deze evaluaties nodig. Op die manier kan je iets terugdoen voor proffen over 

wie je heel tevreden bent. Aan de andere kant kan je ook aankaarten wanneer je minder tevreden 

bent over een prof. Proffen van wie de onderwijsevaluaties keer op keer slecht zijn, kunnen zo 

bijvoorbeeld geen nieuwe lesopdrachten meer krijgen. Het is niet altijd even duidelijk, maar er wordt 

héél veel met die evaluaties gedaan. 

Nieuwe onderwijsdirecteur
Vanaf dit academiejaar is professor De Cooman onze nieuwe onderwijsdirecteur. Hij zal er voor 

zorgen dat al je zwoegen en zweten achter de boeken niet voor niets is geweest, en je afstudeert 

met een diploma waar ze in Harvard en Oxford jaloers op zullen zijn.

Nieuwe lesgever ‘Systemen en Signalen’
Decaan Van de Walle neemt vanaf dit jaar de touwtjes in handen. Hij zal jullie inwijden in de 

wereld van periodieke convoluties, frequentieantwoorden en LTI-systemen.

Nieuwe strikte volgtijdelijkheden
Strikte volgtijdelijkheden, ofwel de regel dat je moet slagen op vak X om aan vak Y te mogen 

beginnen... Voor heel wat studenten is dit een bron van frustratie. Vorig jaar hebben wij met FRiS 

een paar van deze volgtijdelijkheden kunnen schrappen. Studenten die ‘WiBa’ of Analyse I’ nog 

moeten meenemen, kunnen in vergelijking met de vorige jaren toch beginnen aan ‘Mechanica van 

materialen’, ‘Systemen en signalen’ of ‘Modelleren en regelen van dynamische systemen’. Ook bij 

de archies zijn de volgtijdelijkheden aangepast. Voor ‘Waarnemende en beeldende media 2’ zijn alle 

volgtijdelijkheden afgeschaft. De huidige lijst kunnen jullie hieronder terugvinden.



48

Wist je dat
Na het bekendmaken van de punten proffen slechts tien dagen hebben 
om je punten in negatieve zin aan te passen? Indien na die tien dagen 
blijkt dat je slechts een negen in plaats van een tien hebt, moet men 
die tien laten staan. Voor extreme gevallen waarbij bijvoorbeeld een 
zestien een zes moet zijn, geldt deze regel natuurlijk niet.
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Dag iedereen, 

Deze zomer was het weer 

zover: tijd voor een BEST 

Course! 

Voor de derde keer vertrok ik 

op Course met BEST. Deze 

keer niet naar Wenen of Ekat-

erinBurg (Rusland), maar wel 

naar Madrid! Nadat ze me 

geaccepteerd hadden voor de  

Summer Course, ‘Baby you 

can(‘t) drive my car’, was 

ik euforisch! Met grote ver-

wachtingen en een tophumeur 

vertrok ik richting Spanje. 

Na twee keer op Course te zijn 

gegaan, wist ik ongeveer wel 

wat te verwachten, maar de 

derde keer op course had toch 

onverwachts een paar verras-

singen voor mij in petto! 

Het begon allemaal op een 

warme dag in Madrid, we 

kwamen toe op het hostel. 

Direct maakte ik kennis met 

de participants van de course, 

mensen van over heel Euro-

pa. De hitte en al de nieuwe 

mensen zorgden al direct voor 

een zeer zuiders sfeertje. De 

course was goed ingezet! Nat-

uurlijk mocht de sangria niet 

ontbreken ;)    

De lessen waren heel inte-

ressant. De course ging over 

autonome voertuigen, een heel 

futuristisch onderwerp dat di-

rect mijn aandacht trok. We 

hebben verschillende lessen 

gehad van heel  wat proffen 

over de praktische toepassinge n 

van drones en zelfrijdende au-

to’s. Ook hebben we zelf een 

drone mogen besturen wat me-

ga-awesome was. We zagen 

ook drones die mensen konden 

achtervolgen met behulp van 

gezichtsherkenning. Verder werd 

er ook een demonstratie ge-

geven van een autonome robot 

die landmijnen kan detecteren. 

Dat was minder spectaculair 

omdat die zich minder snel 

voortbewoog, maar het doel 

van deze robot was des te 

ontzagwekkend. 

De course was natuurlijk meer 

dan enkel lessen. We leerden 

op een originele manier de 

mooie stad Madrid kennen 

door de City Rally. Dit was 

een tocht door de stad waar-

bij we allerlei gekke en leuke 

opdrachten moesten uitvoeren. 

In het weekend gingen we op 

een leuke weekendtrip naar de 

bergen waar we met z’n allen 

in een gezellig huisje verble-

ven.

Natuurlijk was de course ook 

rijkelijk gevuld met aller-
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lei feestjes. We maakten ‘s 

nachts de straten van Madrid 

onveilig tijdens onze pub crawl-

ing (kroegentocht) en tapas 

crawling. We genoten van de 

dranken en etenswaren van 

verschillende landen in Europa 

tijdens de International Evening. 

Deze en nog veel andere ac-

tiviteiten zorgden voor slapeloze 

nachten! 

Wist je dat:

1. Spanjaarden de ‘S’ 

niet kunnen uitspreken zonder 

er een ‘E’ voor te plaatsen? 

Op course werd ik overspoeld 

door ‘Espanish Estudents’

2. Het lijkt alsof je in 

een haardroger loopt als je 

door Madrid stapt tussen 4 en 

6 uur ‘s middags?

3. Spaanse mensen ‘ja-

jajajajajajajajaja’ typen als ze 

‘hahahahahhahaha’ bedoelen. 

Dit komt door de uitspraak van 

‘j’  in het Spaans als ‘gh’.

4. Spanjaarden het ver-

schil niet verstaan in de 

uitspraak van ‘hungry’ en ‘an-

gry’

5. Je in Spanje alco-

hol niet op openbare plaatsen 

mag drinken? Indien je dit wel 

doet, kan je beboet worden. 

(We waren op een avond met 

mensen aan het drinken in 

een park en de politie heeft 

ons betrapt. Ik kreeg gelukkig 

geen boete, maar de Spaanse 

mensen die bij ons zaten heb-

ben er wel moeten aan ge-

loven.)

  

Om te besluiten: op BEST 

courses leer je op een heel 

leuke manier nieuwe mensen 

kennen en tegelijkertijd leer 

je over een heel interessant 

onderwerp. Ik heb nu super 

veel vrienden over heel Euro-

pa die ik allemaal even graag 

wil te rugzien. Je bouwt zo een 

goede band op met iedereen 

daar, die met dezelfde pos-

itieve ingesteldheid naar de 

course komt. Kortom: een week 

zonder zorgen (behalve toen 

ik ineens besefte dat ik mijn 

vissen op kot had achtergelaten 

zonder eten).

Eén tip: ga zeker eens op 

course!

Hanne De Sutter
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Bangkok, Thailand

Thursday morning, June 4th, 

Brussels Airport. Destination: 

Bangkok, Thailand. I was not 

quite sure what to expect. It was 

my first trip to Asia and I was 

all by myself. After missing the 

connecting flight in Abu Dhab i, 

due to a dela y of the first 

flight, I arrived at Suvarnabhumi 

Airport in Bangkok Friday at 6 

p.m.. The international officer 

of the university I was going 

to perform my internship at, 

and an internationa  l student of 

Cambodia were waiting for me 

at the airport. When we arrived 

in the airport parking lot, it 

struck me, it was so incredibly 

hot. The officer told me: “In 

Thailand we have two types of 

weather: hot and very hot.” A 

phrase that got repeated se-

vera l times by a lot of people 

during my stay. They said I 

was lucky because during April 

and May it’s even hotter. They 

also told me I would get used 

to it, but eventually I realized I 

wouldn’t, even after 2 months. 

The first weekend I stayed with 

the Cambodian student before 

getting my own room the next 

Monday. 

We went out for dinner after 

my arrival and this was my first 

experience with Thai food. And 

damn, it was so good. Every-

thing I ate during my stay was 

just so amazing. I know they 

say Thai cuisine is one of the 

best in the world and I totally 

agree, it’s just the best! Ever 

since I’ve been back home I’ve 

been thinking about how I miss 

it. The first weekend of my 

stay I got introduced to many 

new people and the thing I 

noticed most was the kindness 

of Thai people and how they 

always smile and are ready to 

help. A wonderful thing I ad-

mired in them. Walking around 

just made me happy, seeing all 

those smiling people. 

My internship was at the Pe-

troleum and Petrochemical Col-

lege (PPC), a part of the 

eldest university of Thailand: 

Chulalongkorn University, or in 

short “Chula”. I’m not going 

to write too many technicalities 

about the research itself. Just 

that it was very interesting and 

relevant for my field. I could 

pick a topic myself and then 

work on it together with the 

corresponding PhD student. I 

attended a class as well. I 

received excellent guidance at 

every moment and the workload 

was not too high. 

The free time during the week-

ends was always well spent. 

We went on a trip every 

weekend. I went to the origi-

nal floating market and a royal 

palace (Thai people love their 

royals) with the international 

officer during the first week-

end. With friends we went to 
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Pattaya and Ko Lan. With my 

girlfriend who came to visit me 

with some of her friends, I 

went to Ko Chang. With some 

Belgian friends who also came 

to Thailand I met up at Kra-

bi. And finally with my family 

I went to Ko Samui and Ko 

Tao. Every single one of these 

trips, also the smaller ones I 

didn’t mention, were just great. 

Thailand has a very rich cul-

ture and wonderful islands with 

paradise-like beaches. 

My overall experience was fan-

tastic. In the beginning I was, 

probably like a lot of peo-

ple, not fully convinced that 

this was something for me. But 

now, looking back to my time 

in Thailand, I am so glad I did 

take my chances and had this 

adventure of a lifetime. I met 

great new people and I think 

it changed me and the way I 

look at life. It helped me to put 

things in a better perspective. 

Now what is it that makes an 

internship with IAESTE great? 

The fact you get to disco-

ver a different culture. But you 

don’t do this in your ‘regular 

summer holiday way’. No, you 

do this from the inside with 

the local people. Your friends 

will be locals and who else 

is there to better show you 

the real culture? I can rec-

ommend going on an internship 

with IAESTE to everyone. Even 

though right now it may seem 

a little frightenin  g, I can assure 

you that you will look back on 

it with great satisfaction, only 

wishing it had lasted longer.                                                                                                                          

Kristoffel Bauweraerts



Beste burgie in spe,

Naarmate de aftelkalender tot het einde van je studieloopbaan dunner wordt, denk je almaar meer aan 

dat professionele le ventje. Uiteraard laat je het vrije studentenleven niet graag achter je, maar die las-

tige examenperiodes, of het zware thesiswerk, net weer wel. Persoonlijk had ik het in mijn laatste jaar 

(Master Chemical Engineering) wel wat gehad met het studeren op zich, en ik keek enorm uit naar 

een nieuwe uitdaging: meer praktijkkennis opdoen in plaats van enkel maar theorie. Dit werd geprikkeld 

door een interessante en succesvolle stage op de raffinaderij van ExxonMobil te Antwerpen na mijn eerste 

masterjaar. Met dank aan die stage kon ik het academiejaar beginnen met een contract op zak, wat helemaal maakte dat ik 

klaar was voor die nieuwe uitdaging! 

Een jaar later was het dan eindelijk zover, op 1 september 2014 ging ik van start als VPS (Vacuum Pipe Still) and PC 

(Pollution Control) Contact Engineer op de raffinaderij. Een zeer interessante en gevarieerde job! Als Contact Engineer ben 

je namelijk het aanspreekpunt voor je units en fungeer je als technisch adviesorgaan naar Operations, die de continue operatie 

van de raffinaderij verzekeren, waar jij op optimalisatie en troubleshooting focust. Van het begin af krijg je een grote verant-

woordelijkheid toegekend, wat de job uitdagend en interessant maakt. Uiteraard krijg je daarvoor een uitgebreide overdracht van 

je voorganger en kan je altijd bij iedereen terecht met al je vragen. Naast het leren “on-the-job” krijg je tal van trainingen 

voorgeschoteld om je technical en soft skills te verbeteren.

Redenen voor mij om voor ExxonMobil te kiezen zijn duidelijk. Allereerst is er het jonge en dynamische team waar je dagelijks 

mee samenwerkt. Na safety is teamwork dé topprioriteit, wat zorgt voor een zeer gemoedelijke werksfeer. After-work activiteiten 

georganizeerd door de collega’s zelf zorgen ervoor dat je snel een sterkere band ontwikkelt. Verder heb je ook het jobrotatie-

concept waar je om de paar jaar een nieuwe job krijgt. Dit kan ook sneller of iets later, afhankeljk van de job. Zo ben ik 

sinds kort Reformer Engineer, waarbij ik nu al een heel nieuw deel van de raffinaderij leer kennen. Een heel nieuwe uitdaging 

waardoor je continu blijft bijleren. Tot slot zijn er de wereldwijde carrièremogelijkheden, gezien het internationale karakter van 

ExxonMobil. En voorlopig heb ik nog lang geen spijt van mijn keuze! Benieuwd naar de toekomstige uitdagingen... 
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Advertorials
Jeroen Engelbeen - ExxonMobil

Het is ondertussen al iets meer dan drie jaar geleden dat ik de deur van de Plateau achter me 

dicht trok en, na een tussenstop van een jaartje in de VS, bij Accenture startte als Analyst. Vol 

nostalgie denk ik terug aan de lessen in Auditorium A, de spaghetti uit de Brug en de vele dagen 

(en avonden) sleutelwerk aan een van de motoren in het Technicum tijdens m’n thesisonderzoek… 

Maar, genoeg gemijmerd!

Voor de laatstejaars onder jullie wordt dit jaar een echt kantelmoment: de laatste vakken en projecten 

en, niet te vergeten, de thesis als apotheose van jullie studententijd. Bovenop al dat academisch 

geweld komen de vele recruitmentactiviteiten, waar jullie de kans zullen krijgen om de arbeidsmarkt 

voor ingenieurs te verkennen.

Aangezien ingenieurs zeer gegeerd zijn zullen zich vele opportuniteiten aanbieden. Om te ontdekken 

welke de beste is voor jou, is het belangrijk om je goed te informeren en de kans te grijpen om 

met de recruitment teams van verschillende bedrijven te praten. Toen ik in jullie schoenen stond heb ik net hetzelfde gedaan. 

Met de mensen van Accenture klikte het meteen, dus nam ik deel aan de Masterclass om echt te ontdekken wat het is om 

als consultant aan de slag te gaan…

Inmiddels heb ik al voor heel wat  topbedrijven gewerkt, in binnen-en buitenland. De continue uitdaging om samen met het 

team de beste oplossing te bedenken voor onze klanten, deze te implementeren binnen de geplande tijdspanne en het voor-

ziene budget, en ze dan uit te rollen naar honderden of duizenden gebruikers is wat mij motiveert om er elke dag weer in 

te vliegen. High Performance. Delivered!

Spreekt dit je ook aan, of wil je meer over Accenture te weten komen? Aarzel dan niet mij te contacteren via ruben.van.

caelenberg@accenture.com of breng eens een bezoekje aan www.experience.accenture.be.

Ruben Van Caelenberg - Accenture
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Charlotte Cluydts - BASF
Hey medeburgies! 

 

Jarenlang ging elke eerste september onze wekker, en gingen we met een buik vol spanning en zenuwen 

en een gepakte boekentas voor de schoolpoort staan. Het was een ritueel dat elk jaar herhaald werd, maar 

toch bleef het altijd wel wat spannend. 6 jaar geleden, deden we dat voor de laatste keer. Althans, dat 

dachten we…

1 september 2015 weergalmde die verdomde wekker nogmaals veel te vroeg door de boxen van mijn wek-

kerradio en maakte zo een bruusk einde aan mijn laatste zomervakantie. Van nostalgie is er de eerste vijf 

minuten geen sprake. Aan de ontbijttafel beginnen de zenuwen wat in te werken op de maag, maar ik 

forceer me om toch iets naar binnen te spelen. Ik wil immers een welkom absoluut niet beantwoorden met een 

schreeuwende maag. Daarbovenop begint de hele boel aan vragen, die mij al een hele zomer bezighielden, 

weer door mijn hoofd te galmen: Wat moet ik aan? Zullen het toffe collega’s zijn? Wat voor werk ga ik 

moeten doen? Etc. Mijn hoofd draait op 200% capaciteit. 

Om half 8 open ik de deuren van het hoofdgebouw om BASF binnen te gaan want ik ben (uiteraard) veel te vroeg vertrokken. In het 

onthaal zie ik een tien koppig groepje staan met iets te kleine oogjes en een iets te brede glimlach: zenuwen. Zij hebben duidelijk dezelfde 

veel te ruime tijdsbuffer ingerekend. Niet veel later worden we een zaaltje in geleid waar er een geweldige berg aan veel te goede boter-

koeken ligt. Uiteraard blijft iedereen mooi op zijn stoel zitten rondstaren, de specifieke hoek met die specifieke berg vermijdend, want let’s 

face it, niemand wil de gulzigaard zijn in de groep. Gedurende een halfuur vult de zaal zich geleidelijk tot we aan de volle 41 komen, maar 

te verlegen om iets te zeggen, blijft het muisstil. De daaropvolgende 4 uren zijn een verzameling van luchtige presentaties met algemene 

informatie, een rondgang met de bus over het terrein en pauzes waarin iedereen naar de boterkoeken greep want de enkele dappere ridder 

had de eerste al achter de kiezen en de berg begon gevaarlijk snel te slinken. Om 12h volgt dan de langverwachte lunch, want het moet 

nu toch wel lukken dat die maag toch is beginnen knorren. 

Tijdens de lunch maak ik kennis met mijn peter. Een peter of meter kan je eigenlijk vergelijken met de eerste persoon die in de klas te-

gen je spreekt als je als tienjarige op een nieuwe school aankwam. Hij leerde je alle regels, leidde je op om op de speelplaats de juiste 

mensen te bevrienden en welke absoluut te vermijden, toonde je waar alles was, etc. Dit was de vriend die je de eerste zoveel maanden 

zou stalken, waar hij ook ging. Dit ook op BASF. Je peter stelt je overal voor, neemt je mee naar activiteiten en vergaderingen die voor 

jouw opleiding relevant zijn, zorgt ervoor dat je de juiste infosessies en lessen meepikt en geeft je alle uitleg die je nodig zou hebben om 

je goed en snel in te werken. Kortom, je staat er als beginnende sukkelaar zeker niet alleen voor. 

Vandaag, enkele weken later, ben ik heel wat informatie, cursussen en opleidingen rijker. Ondertussen hebben we als starters de moed bijeen 

geraapt om een toffe hechte groep te worden en regelmatig samen te gaan lunchen, drinken en uit te gaan. De grootste revelatie was dan 

ook dat je als werkmens blijkbaar toch ook een leven kan hebben en enorm veel nieuwe mensen leren kennen… Ik heb echter nog een hele 

weg af te leggen en pronk nog elke dag aan de zijde van mijn peter. Elke ochtend vertrek ik nog steeds veel te vroeg, maar met heel 

veel plezier naar mijn werk. Wat mijn job precies zo geweldig maakt, vertel ik je in de volgende editie! Wordt vervolgd…

Kan je echt niet wachten tot het vervolg of zit je met een andere prangende vraag? Stuur dan gerust een mailtje naar charlotte.cluydts@

basf.com.

Sander Cambron - Denys
Denys startte in 1923 als bouwbedrijf voor de aanleg van waterleidingen en is inmiddels uitgegroeid tot 

één van de grotere Belgische aannemingsbedrijven. Het speciale aan Denys is dat het zich zowel in de 

breedte als in de diepte specialiseert in heel verschillende gebieden:  Gebouwen en Burgerlijke Bou-

wkunde, Tunnelling, Kabels en Leidingen, Renovatie, Restauratie en Speciale Technieken.

Op het moment dat ik dit tekstje schrijf, ben ik me vooral aan het inwerken en ervaring aan het opdoen 

in de verschillende activiteiten waarin Denys zich de voorbije decennia heeft gespecialiseerd (boringen, 

grouten, …), maar tegen eind oktober vertrek ik naar Algerije voor een ambitieus tunnelproject in 

Algiers. Met een tunnelboormachine van 5 m diameter en 80 m lengte wordt een 3 km lange tunnel 

onder Algiers geboord.

Nog een laatste tip voor alle eerste masters: doe een stage! Je offert er misschien 4 of 6 weken 

van je vakantie voor op, maar in ruil krijg je ervaring, staat het goed op je CV, en opent het deuren die anders misschien 

gesloten zouden blijven. Veel succes met jullie verdere studies, en misschien wel tot bij Denys…
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Uit de geschiedenis moet je leren. Met dit devies in het achterhoofd zijn wij 
gaan speuren in de stoffige archieven van VTK. Daar hebben wij voor jullie 
de drankadviezen van 25 jaar geleden teruggevonden. Geniet ervan!

56



575757



58



595959



60



616161



62



636363



Vilain was een doodgewone 

jongen. In het middelbaar had 

hij doodgewoon ASO gevolgd in 

een doodgewone school in het 

doodgewone Merelaarde. Hierna 

was hij gestart met de oplei-

ding Communicatiewetenschap-

pen aan de universiteit van 

Geussel. Zijn vrienden hadden 

het spijtig genoeg sneller door 

dan Vilain zelf: de opleiding 

was doodgewoon te moeilijk 

voor hem. Na vier keer het 

eerste jaar ge probeerd te heb-

ben, was Vilain uiteindelijk toch 

gestopt met studeren. Hij vond 

een job bij IKEA. Maar ook 

hier was het geluk niet aan 

Vilains zijde: hij werd gepest 

omdat hij nooit een universitair 

diploma behaald had zoals al 

zijn collega’s. Vilain voelde zich 

een nietsnut, een mislukkeling.

Na weer eens een dagje zwaar 

gepest te zijn op het werk, 

zag Vilain het echt niet meer 

zitten. Hij reed met zijn fiets 

(want ook voor het rijexamen 

was hij nooit geslaagd) naar 

de dichtst bijzijnde brug om een 

einde aan zijn miserabele lev-

en te maken. Vilain stond op 

het punt om te springen wan-

neer hij haar zag: het moo-

iste meisje dat op deze wereld 

rondliep. Vilain was onmiddel-

lijk verliefd geworden op deze 

magische verschijning en bes-

loot op die moment dat het 

leven mis schien wél nog iets 

kon betekenen voor hem. Hij 

begon heftig te zwaai en in 

de hoop de aandacht van het 

meisje te trekken. Ze had hem 

overduidelijk opgemerkt en vond 

dat enthousiaste gezwaai wel 

aangenaam. Wat volg de was 

de meest romantische liefdes-

scène op een brug ooit...

Het hemelbed baadde in een 

prachtig zonlicht. Toen de 

eerste zonnestralen de blonde 

lokken van Theresa raakten, 

was een zacht gekreun te ho-

ren in de slaapkamer. Theresa 

kon de heerlijke geur van koffie 

al ruiken. Wat had ze het toch 

ge troffen met Vilain! Ze kleed-

de zich snel aan en stormde 

naar beneden.

“Ik hou ervan om die glimlach 

van mijn vrouwtje te zien!”

- “Je weet hoeveel ik van de 

geur van koffie hou.”

“En jij weet hoeveel ik van 

je hou.”

- “Slijmbal. Schenk me maar 

een kopje koffie in.”

Het ontbijt had nog nooit zo 

goed gesmaakt als toen.

Die middag hadden Vilain en 

Theresa een uitstapje naar de 

Zoo van Handwerpen gepland. 

Theresa was enorm benieuwd 

om de nieuwe dieren in de 

Zoo te zien. Ze had van col-

lega’s opgevangen dat de roze 

oli fanten een echte aanrader 

zijn. Aan het aantal auto’s op 

de parking kon Vilain afleiden 

dat het vandaag zeer druk ging 

zijn in de Zoo. Het koppeltje 

haast te zich naar de kooi van 

de roze olifanten. Hoe dichter 

ze bij de kooi kwamen, hoe 

meer de drukte toenam. En 

daar zagen ze het dan: een 

gebroken omheining, honderden 

politieagenten en een lege kooi.

Theresa was er kapot van: 

ze had zo uitgekeken naar de 

roze olifanten. Vilain probeerde  

Theresa nog op te beuren door 

naar de andere dieren te gaan 

kijken, maar tevergeefs. Die 

avond ging Theresa vroeg sla-

pen...
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Een artikel geschreven op café, hoe zou dat eruit zien? Pers test het voor 
je uit. We hebben ons een avondje in Delta gezet en aan een willekeurige 
klant drie willekeurige woorden gevraagd. Over deze woorden schrijven wij 
dan een verhaaltje.
De woorden voor deze editie zijn: voorbinddildo, pindakaas en roze olifant.
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Het ging met de dag erger met 

Theresa. Ze lag hele dagen in 

bed te wenen en at niet meer 

mee met Vilain. Op een dag 

bracht Vilain een vers kopje 

koffie naar de slaapkamer in de 

hoop dat dit Theresa zou op-

beuren. Hij trof echter niet zijn 

beeldschone vrouw aan, maar 

een onbeslapen bed.

Vilain was in alle staten. Hij 

gooide de slaapkamer overhoop 

omdat hij dacht dat Theresa 

zich daar had verstopt. Daarna 

nam hij zijn fiets en begon 

hij de buurt uit te kammen. 

Van een buurtbewoner hoor-

de hij dat Theresa die nacht 

met een voorbinddildo door de 

straten liep. Ze was ook heel 

manisch aan het roepen. De 

buurtbewoner vertelde nog dat 

hij nadien ook politiesirenes had 

gehoord. Vilain sprong op zijn 

fiets en spurtte naar het poli-

tiekantoor.

“Waar is mijn vrouw?”

- “Meneer, wees kalm aub. 

Hoe heet uw vrouw?”

“Theresa, ze liep gisterennacht 

met een voorbinddildo over 

straat.”

- “Oei... Meneer, volgt u mij 

aub.”

De agente nam Vilain mee naar 

de strengbewaakte isoleercellen. 

Onderweg vertelde ze hem dat 

Theresa die nacht opgenomen 

was. Haar misdaden waren 

duidelijk nog erger dan wat de 

buurtbewoner hem had verteld.

Aangekomen aan de isoleer-

cellen, mocht hij enkel door 

het raampje van de cel kijk en. 

Daar zag hij Theresa, wegge-

doken in een hoekje van de 

cel. Vilain begon op de deur 

te slaan, maar Theresa bleef 

als verdoofd liggen. De agente  

trok Vilain weg van de deur en 

beval hem om terug naar haar 

kantoor te gaan. Daar vertelde 

de agente hem alles en raadde 

ze hem aan een goede advo-

caat te nemen. Vilain barstte in 

tranen uit.

Op de weg terug naar huis 

werd de aandacht van Vilain 

getrokken door een geritsel in 

de bossen. Hij ging kijken en 

tot zijn grote verbazing trof hij  

een klein roos olifantje aan. 

Het diertje zag Vilain ogen-

blikkelijk als een goede vriend 

en begon enthousiast met zijn 

staart te kwispelen. Het besef 

dat die olifant de reden is van 

al zijn ongeluk maakte Vilain 

alleen maar droeviger. Hij reed 

snel weg, maar de olifant volg-

de Villain als zijn schaduw. 

Vilain probeerde het dier af 

te schudden door in het bos 

te gaan rijden. Maar ook hier 

volg de het olifantje Vilain. Het 

diertje was wel heel onstuimig 

en liep af en toe eens tegen 

een boom. Je kon het pad van 

Vilain door het bos eenvoudig 

terugvinden door het pad van 

ontwortelde bomen te volgen. 

De kracht van de olifant bracht 

Vilain op een idee. Hij remde 

en keek naar de olifant. Deze 

kwam zachtjes naar hem toe. 

Vilain begon de olifant over 

zijn slurf te aaien. Het olifantje 

was laaiend enthousiast. Dan 

ging Vilain over tot de volgen-

de stap: hij besteeg de olifant. 

Alsof het dier geprogrammeerd 

was om het te doen, begon 

het te stappen. Met een lichte 

voetbeweging kon Vilain de oli-

fant sturen in alle richtingen.

Vilain stuurde de olifant naar 

een grootwarenhuis. Hij par-

keerde de olifant aan de 

fietsen stalling en aaide eens 

over zijn slurf. Vilain ging de 

winkel binnen. Even later kwam 

Vilain weer buiten. Hij besteeg 

zijn olifantje opnieuw en stuurde 

richting politiekantoor. Naarmate 

hij het politiekantoor naderde, 

begon hij sneller te ademen. 

De adrenaline stroomde door 

zijn aderen. Toen verscheen de 

voordeur van het politiekantoor 

in de verte. Vilain klampte zich 

wat steviger vast aan de oli-

fant. In zijn handen had hij een 

kettingzaag en een pot pinda-

kaas...
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De eeuwenoude rivaliteit tussen VEK en VTK begint na de opening van Del
ta eindelijk gas terug te nemen. De VEK wordt nu zelfs een ‘vriendenkring‘ 
genoemd. Verbroeder met de VEK door de weg van het VTKschild naar het 
VEKschild te vinden!
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1
Twee zusters zijn wij, één donker, één licht

Vanuit 2 torens doen wij onze plicht

Eén van land en één van zee

Zeg nu eens eerlijk

wWe zijn wij twee

Er zijn twee koorden. Het duurt één uur om 

één koord te laten opbranden. Deze koorden zijn 

niet identiek, noch uniform. Met enkel twee 

koorden en een aansteker, hoe meet u 

45 minuten?

2

Een koning is boos 

op twee wiskundigen dus 

hij beveelt dat ze de volgen-

de straf krijgen. De wiskundigen 

zullen opgesloten worden in twee to-

rens in de twee uiteinden van het konink-

rijk. Elke ochtend zullen de cipiers een munt 

opgooien en het resultaat aan de gevangenen 

tonen. De gevangenen moeten dan het resultaat van 

de ander gokken. Als minstens één van de twee gokken 

juist is, zullen ze in leven blijven. Maar vanaf dat beide gokken 

fout zijn, zullen ze onthoofd worden.

Terwijl ze uit de raadkamer van de koning worden geleid, kunnen de wiskun-

digen kort overleggen en ze verzinnen een plan dat hen onbegrensd lang zal 

sparen. Wat is dit plan?

4

Victor, de Feestpraeses, heeft 

1000 vaten. Gisteren werd een 

Hilok-schacht  gevonden die één van 

de vaten heeft vervuild met supersterk 

laxeermiddel. Zelfs 1 druppel van het middel 

zal een man aan de pot nagelen voor een week, 

maar het duurt 30 dagen voor het effect heeft. 

Het middel is geurloos, kleurloos en heeft geen 

waarschuwende symptomen in de eerste 30 dagen. 

Er is dus geen enkele manier om het middel op 

te sporen. Over 31 dagen is het Lentefuif dus wil 

Victor dan zoveel mogelijk vaten over hebben. Je 

beschikt over 10 nutteloze schachten die toch niets 

anders te doen hebben met hun zielige leven.

Hoe elimineer je zo weinig mogelijk vaten zonder 

dat onze liefste feestgangers hun wc niet meer 

kunnen verlaten?

3
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1
peper en zout

Steek de twee kanten van één 

koord aan en één kant van het ander 

koord. Als het eerste koord is uitgebrand, 

steek je de tweede kant van het ander koord 

in brand. Zo zal het eerste touw opbranden 

in 30 minuten en het tweede touw na 

dertig minuten dubbel zo snel begin-

nen opbranden waardoor u dus 45 

minuten kan meten.

2

Wiskundige A zal altijd zijn eigen resultaat 

gokken en wiskundige B zal altijd het tegen-

overgestelde van zijn eigen resultaat gokken. Zo zal 

A gelijk hebben als beide resultaten gelijk zijn en B gelijk 

hebben als de resultaten verschillend zijn.

4

Geef elke schacht een num-

mer voor een positie in een 

binair getal, laat dan voor elk vat de 

schachten drinken bij op wiens positie in 

het binair getal een 1 staat. Vervolgens kan 

je uit de nummers van de schachten die in hun 

broek hebben gedaan, afleiden welk vat er vergif-

tigd is.
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Indien u visueel beperkt bent, hebt u misschien enkele verschillen gemist. Zo staat onder meer Mark Peeters links boven 

aan de oever, is haar bikinilijn niet meer gewaxt en is het etiketje van haar slipje verdwenen. Er bevindt zich ook ineens 

een verdachte bult in haar slipje, haar oogkleur is veranderd en haar oorbel is verdwenen.
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Dit was het dan, het eerste ‘t Civielke. Er 

is veel tijd en werk in gekropen dus hopelijk 

heb je ervan genoten. Maar het meeste werk 

werd niet door de persies gedaan. Nee, al die 

superin teressante artikels worden geschreven en 

gekomma neukt door onze briljante medewerkers. 

Een dikke merci aan iedereen die meegewerkt 

heeft! Zonder jullie zou deze eerste editie waar-

schijnlijk in het toilet belanden. Wat ons betreft, 

krijgen jullie allemaal een Pulitzer.

Ten eerste moeten we onze praeses bedanken 

voor zijn zalige voorwoord. Seba, dankuwel, je 

bent een prachtmens. Dat je je voorwoord zo 

tijdig doorgestuurd hebt, kan daar wel voor iets 

tussen zitten.

Ook bedankt aan ons awesome praesidium omdat 

jullie zo’n hilarische antwoorden hebben gegeven 

op onze vragen. Hopelijk blijven die oprechte 

antwoorden jullie niet achtervolgen tijdens het 

jaar.

Dankjewel aan Joris’ allerliefste schoonzus Mailys 

voor haar culinaire aanraders. Dankzij haar weten 

we weer waaraan we ons geld moeten uitgeven.

Ook een dikke merci aan Timen voor het de len 

van zijn fantastische muzieksmaak. Shine on you 

crazy diamond!

Bedankt, Maarten, voor jouw diepgaand exposé 

over de voor- en nadelen van Big Brother op 

onze smartphones en laptops. We waanden ons 

even op de redactie van TIME Magazine.

Vervolgens nog een woord van dank aan Jeroen 

voor de superinteressante wistjedatjes. We wisten 

het niet, Jeroen.

Basile, good job! Jouw ingenieuze drankspelletjes 

zullen we zeker eens uittesten.

Nog een applausje voor Yves voor zijn zalige 

artikel over de ins & outs van daten met burgies. 

Hands up voor Valerie voor haar beangstigend 

accurate horoscoop.

Bedankt aan Michiel voor ons op de hoogte te 

houden van het doen en laten van FRiS. Dankzij 

je weten we weer wat meer over onze rechten 

en plichten als student.

Jow, Hanne, you’re the BEST. Je ervaringsver slag 

over de course heeft ongetwijfeld veel mensen 

warm gemaakt voor een eigen BEST-ervaring!

We willen ook nog graag Kristoffel bedanken 

voor zijn verslag van de stage met IAESTE. We 

gingen bijna zelf een vliegtuigticket naar Thailand 

kopen.

En niet te vergeten, bedankt aan onze liefste 

kommaneukers. Zonder jullie zouden we al lang 

zijn geblitzkriegd door de Grammarnazi’s. Hopelijk 

blijft het niet bij een one-night-stand.

DANKUWEL!!!
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