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Beste VTK-gezinden,

Het lijkt alsof het gisteren was 

dat VTK tweede werd op het 

IFT. Bij de veldloop heren en 

het tafeltennis mochten we op 

het hoogste schavot staan. In 

verschillende andere sporten 

waren we minstens derde! We 

mogen dit jaar dan ook weer 

meer dan fier zijn op onze 

vereniging die opnieuw getoond 

heeft één van de sportiefste 

van Gent te zijn! Op het mo-

ment dat ik dit typ, is het dan 

ook nog geen 24 uur geleden 

dat we op het IFT waren. Ve-

len onder jullie waren daar bij 

om te sporten, supporteren of 

een feestje te bouwen achteraf! 

Ik wil jullie allen bedanken om 

op mijn verzoek uit het vorige 

’t Civielke in te gaan. Jammer 

genoeg ligt de eerste editie van 

dit jaar alweer enkele weken 

achter ons, waardoor we ons 

nu in week 10 bevinden.

Week 10? Ja inderdaad, jullie 

oogjes keken nog eens snel 

terug naar die twee woorden. 

Velen onder jullie schrikken 

zich waarschijnlijk een hoedje 

bij de bedenking dat er nog 

maar enkele weken les zijn 

en er dan gestudeerd moet 

worden. Zelf heb ik dat ook, 

maar denk ik tegelijkertijd ook 

aan alle schitterende activiteiten 

die ondertussen de revue ge-

passeerd zijn: de legendarische 

Ballenbadfuif, de kroegentocht 

in Leuven, de Jeneverloop en 

noem maar op. Stuk voor stuk 

toppers van formaat om nooit 

meer te vergeten! En dan 

zwijg en we nog over de fan-

tastische dingen die nog op de 

kalender staan van dit eerste 

semester! De nabije toekomst 

ziet er minstens zo mooi uit 

als het verleden: de tweede 

Codesprint, het skiën in Land-

graaf, de vriendjes- en familie-

cantus en de onvergetelijke 

Massacantus staan naast vele 

andere activiteiten nog op het 

programma. Ook het weke lijkse 

lopen rond de Watersportbaan 

mogen jullie niet vergeten, want 

niets is zo nuttig als een ge-

zonde geest in een gezond 

lichaam, zeker wanneer jullie 

de komende maanden weer stil 

zullen moeten zitten!

Over enkele weken verwel-

komen we ook opnieuw een 

goedheilig man, vergezeld door 

enkele zwarte Pieten en een 

schimmelpèèrd. Velen onder 

jullie kijken uit naar het vele 

lekkers dat zij meebrengen, 

maar anderen wachten met een 

bang hartje af of Sinterklaas 

zal oordelen of ze al dan niet 

braaf zijn geweest. In het grote 

boek van de Sint staan im-

mers alle vette roddels van het 

voorbije semester. De Sint is 

echter een oud man en is niet 

altijd even goed op de hoogte 

van alle stoute dingen die jullie 

allemaal uitsteken. Hebben jullie 

roddels over enkele van jullie 

medestudenten? Stuur ze dan 

zeker door naar sinterklaas@

vtk.ugent.be! Wij zorgen ervoor 

dat zijn boek up-to-date is 

zodat hij zeker een reden heeft 

om speciaal langs te komen in 

het auditorium!

Als laatste wil ik jullie alvast 

een vrolijk kerstfeest en een 

gelukkig nieuwjaar wensen. 

Profiteer en geniet in deze 

donkere tijden van examens en 

studeren zeker van de feestda-

gen! Wees ook niet getreurd, 

want eens het nieuwe jaar be-

gint, ligt het tweede semester 

en haar bomvolle agenda vol 

topactiviteiten maar net om de 

hoek! Er is dus licht aan het 

einde van de tunnel! 

Succes!

Sebastiaan
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Dag liefste lezers,

Het is alweer even geleden 

sinds we voor het laatst een 

voorwoord hebben geschreven. 

Hopelijk lukt het ons nog om 

een leuke opener voor dit 

tweede ’t Civielke te fabrice-

ren. U kunt waarschijnlijk wel 

begrijpen dat Pers een beetje 

moe is. Het zijn namelijk al 10 

zware weken geweest: van de 

Openingsweek van Delta, de 

doopperiode en nu uiteinde lijk 

de aankomende end-of-se-

mester-party-periode.

Dit einde van een semester 

brengt traditiegetrouw ook en-

kele academische festiviteiten 

met zich mee. We hebben zelfs 

al enkele studieboeken zien 

opdagen in de wandelgang-

en. Gelukkig is het rond deze 

periode van het jaar al vroeg 

donker zodat we niet te veel 

op die ondingen moeten kijken. 

Want, liefste lezers, we hebben 

nog wel wat tijd vooraleer de 

examens ons het leven opnieuw 

zuur komen maken. En die tijd 

kunnen we toch wel nuttig-

er besteden dan achter onze 

bureau met een oninteressante 

cursus voor ons, niet?

Denk bijvoorbeeld maar eens 

aan Sinterklaas. De Heilige Man 

komt binnenkort namelijk naar 

ons land en er werd ons al 

beloofd dat hij veel snoepgoed 

met zich zal mee brengen… 

Uiteraard enkel voor de brave 

kindjes. Bij VTK houden we 

ons graag aan oude tradities en 

dus kunnen jullie ook dit jaar al 

jullie roddels over medestudent-

en opsturen naar sinterklaas@

vtk.ugent.be. Misschien zijn 

sommige klassen wel zó stout 

geweest dat ze een persoon-

lijk bezoekje van de Sint nodig 

hebben om hun zonden in te 

zien. Maar wees niet getreurd: 

de Sint en zijn Pieten zijn ver-

gevingsgezind!

Ook voor de échte blokbeesten 

onder ons staan er nog enkele 

interessante activiteiten op het 

programma. Vanaf nu kan je 

namelijk iedere maandag vanaf 

21u terecht in de Stalhof 17 

voor een gezamenlijke sessie 

‘Examenvoorbereiding’. Je zal 

er veel medestudenten kunnen 

vinden die je met plezier alle 

tips & tricks voor de komende 

examens zullen bezorgen. Uit-

eraard voorziet VTK op deze 

activiteit voldoende drank zodat 

jullie zeker niets tekort komen 

in deze stressvolle dagen.

En zie je het toch even niet 

meer zo goed zitten, panikeer 

dan niet. Neem dan gewoon 

dit ’t Civielke ter hand en 

blader even door tot je onze 

Survi valgids tegenkomt. Hierin 

hebben we alle in-case-of-

emergency tips verzameld zodat 

jullie ook die noodsituaties de 

baas kunnen. Waarschuwing: 

het volgen van onze survivaltips 

is geen garantie tot succes.

Maar laat ons toch eindigen met 

een positieve noot: de einde-

jaarsperiode staat ook weer voor 

de deur. In deze tijden zie je 

verschillende inzamelingen voor 

nog meer verschillende goede 

doelen opdagen en probeert ie-

dereen ook zoveel mogelijk tijd 

met zijn/haar familie door te 

brengen. Hopelijk kunnen jullie 

met volle teugen genieten van 

deze heerlijke eindejaarsperiode 

en kan het een lichtpunt zijn 

in de donkere dagen die nog 

volgen. Geniet ervan!

Arrivederci,

Nick & Joris, aka the Persdicks
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Boogschutter (23 november – 21 december)
Jij bent al volop aan het studeren voor de komende exa-

mens. Beter voorbereid dan jij kan je niet zijn. Good job, 

slimme Boogschutter, en doe vooral zo voort! Vergeet 

echter niet dat een klein beetje plezier maken ook geen 

kwaad kan. Je wil toch niet uitgeput zijn tegen dat je 

examens beginnen? Inderdaad! Dus zeg soms eens wat 

meer foert en maak er een geweldig feestje van met al 

je vrienden. Ook zij zullen blij zijn dat je weer wat meer 

buiten komt!

December Crush: Vissen
Geluksdag: 15 december

Steenbok (22 december – 20 januari)
STRESS! STRESS! En nog eens... STRESS! Relax, lieve Steen-

bok, we zijn nog niet eens december en al zeker nog niet 

examen maand januari. Al dat panikeren lost toch niets op en kan er 

zelfs voor zorgen dat alles mislukt. Probeer een beetje te ontspan-

nen en je zal zien dat alles dan veel beter zal lukken en je met 

glans zal slagen. Ga vanavond eens iets drinken en probeer alles 

van je af te zetten. Probeer ook wat meer te sporten en je zal 

zien dat de stress als sneeuw voor de zon verdwijnt. Een gezonde 

geest kan namelijk niet zonder een gezond lichaam.

December Crush: Maagd
Geluksdag: 15 december

Waterman (21 januari – 19 februari) 
Je uitstelgedrag heeft er voor gezorgd dat je nu nog bijna alles moet 

doen. Zeker dat ene project heeft nu je volledige aandacht nodig. Geen 

paniek echter, lieve Waterman. Als je je er nu volledig aanzet, wordt 

het uiteindelijk een van de beste werken die de prof ooit heeft gezien! 

Gewoon focussen en schrijven en alles zal goed komen. Probeer na dat 

ene project wel op het rechte studeerpad te blijven. In de liefde loopt 

alles van een leien dakje en laait de passie hoog op. Je hebt het beste 

liefje ooit aan de haak geslagen! En er staan jullie ook nog veel mooie 

momenten te wachten. Geniet ervan, sexy Waterman. 

December Crush: Leeuw
Geluksdag: 14 december
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Vissen (20 februari – 20 maart)
Op een feestje leer je je nieuwe vlam kennen. Je 

kan hem/haar maar niet uit je hoofd krijgen en doet 

er alles aan om hem/haar opnieuw te ontmoeten. 

Gelukkig is het lot je gunstig gezind en ontmoet je 

je crush op het volgende feestje opnieuw! Zorg er 

maar voor dat je er goed uitziet want het lot heeft 

nog meer voor jou in petto dan enkel maar een 

toevallige ontmoeting! Je zal het feestje namelijk niet 

alleen verlaten...

December Crush: Boogschutter
Geluksdag: 24 november

Ram (21 maart – 20 april)
Nu je een lief hebt, laat je je schoolwerk wat slabakken. Je 

bent geen graag geziene gast in groepsprojecten aangezien 

je de naam hebt van niets te ondernemen en lui te zijn. 

Uiteraard weet je zelf wel beter. Je bent helemaal niet lui, 

je hebt gewoon je handen vol met je nieuwe relatie. Jullie 

zijn zo verblind dat je vergeet dat er ook nog moet gewerkt 

worden om iets te bereiken. Denk eraan dat het leuk zou 

zijn om met zijn tweetjes te gaan reizen in de zomer in 

plaats van samen te moeten leren voor herexamens!

December Crush: Weegschaal
Geluksdag: 28 november

Stier (21 april – 21 mei)
Lieve Stier, je hebt de potentiële partners voor het uit-

kiezen en je straalt! Je voelt je goed in je vel en dat 

zie je. Mensen houden van je. Helaas heb je het moeilijk 

om tussen al dat lekkers je toekomstige partner te kiezen. 

Geen paniek, het is het teken dat jouw toekomstige we-

derhelft er nog niet tussen zit! Geniet gewoon van de 

aandacht. Wat is er trouwens mis met een beetje testen 

en vergelijken... En nee, beste ingenieurs onder de lezers, 

deze keer zijn het geen machines. Enjoy!

December Crush: Ram
Geluksdag: 2 december
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Tweelingen (22 mei – 20 juni)
Je voelt je een beetje down de laatste tijd. Je twijfelt over 

alles. Is dit wel de juiste richting voor mij? Ben ik nog 

gelukkig in mijn relatie? Waarom heb ik nog geen relat-

ie? Kortom, er gaat vanalles door je hoofd. Het grootste 

probleem is dat dit alles constant negatief is. Probeer alles 

wat minder sip te zien, beste Tweelingen, en je zal zien 

dat het geluk je tegemoet zal komen. Plots zal je omringd 

worden door vrienden en fun. Zolang je maar een beetje 

moeite doet om positief in het leven te staan! 

December Crush: Steenbok
Geluksdag: 11 december

Kreeft (21 juni – 22 juli)
Life is boring. Zo luidt jouw motto deze maand. Je haat school, 

je haat projecten en je haat streverige, betweterige medestudent-

en. Het liefst van al lig je thuis in je zetel series te kijken en 

je af te zonderen van je saaie bestaan. Beste Kreeft, het wordt 

dringend tijd dat je eens uitgaat en wat meer buitenkomt! Weg 

van de strevers, op naar de feesters! Vergeet natuurlijk wel niet 

dat het ook belangrijk is om je lessen wat bij te houden en je 

best te doen voor al je projecten. Gelukkig zitten er ook wat 

strevers in je groep en heb je wat minder werk dit semester! 

December Crush: Schorpioen
Geluksdag: 9 december

Leeuw (23 juli – 22 augustus)
Hoera lieve Leeuw, je bent tot over je oren verliefd! Je hebt de 

catch van de eeuw en kan je geen beter lief wensen. Zowel in de 

slaapkamer als daarbuiten laait de passie hoog op. Bovendien zitten 

jullie ook volledig op dezelfde golflengte. Jouw jaar kan niet meer 

stuk. Daarnaast verlies je ook je schoolwerk niet uit het oog en geef 

je je voor de volle 100%. Goed bezig, beste Leeuw. Je medestu-

denten weten ondertussen wel dat je goed bezig bent en vragen 

je regelmatig om opgeloste oefeningen of lesnotities. Als je zelf 

hulp nodig hebt tijdens de examens, zullen zij je die graag geven.

December Crush: Waterman
Geluksdag: 14 december
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Maagd (23 augustus – 22 september)
Hoera! Het gaat je deze maand helemaal voor de wind, beste 

Maagd. Je agenda zit stampvol, maar je geniet er met volle teugen 

van. Feestjes! Fun! Friends! Kortom, je amuseert je rot. En wat je 

sterrenbeeld ook laat uitschijnen, de one-night-stands volgen zich op! 

Plezier gegarandeerd dus, lieve Maagd. Hou het wel veilig, anders ga 

je misschien wensen dat je beter wat maagdelijker was gebleven. Op 

leervlak slaag je erin om mee te zijn met ieder vak. Je slaagt erin 

beide werelden perfect te combineren. Iets waar velen jaloers op zullen 

zijn. Maar trek je die jaloerse blikken zeker niet aan en geniet ervan!

December Crush: Kreeft
Geluksdag: 24 november

Weegschaal (23 september – 22 oktober)
Je bent nog niet bekomen van Halloween en alle feestjes erna. 

Het vele drinken en laat uitgaan hebben jou totaal afgemat. Met 

je nieuwe “lijkuitstraling” ben je ook niet bepaald aantrekkelijk 

voor het andere geslacht. Tenzij je enkele necrofielen kent, 

wordt het hoog tijd om jezelf wat meer te verzorgen. Drink 

wat minder en ga eens wat vroeger slapen. Je zal zien: voor 

je het weet ben je terug de oude. Dit zal ook een positief 

effect hebben op je studies: zonder kater gaat studeren nu 

eenmaal beter.

December Crush: Stier
Geluksdag: 17 december

Schorpioen (23 oktober – 22 november)
Je projecten verlopen niet van een leien dakje en de deadlines 

stapelen zicht op. Panikeer niet, beste Schorpioen. Focus je 

gewoon even op wat nu af moet. Het is misschien niet leuk, 

maar door prioriteiten te stellen zal alles nog goed komen dit 

semester. Bovendien heb je al genoeg gefeest de voorbije 

maanden want hoe verklaar je anders die steeds dichterbij 

komende deadlines en je blanco projecten. Even op je tanden 

bijten dus, Schorpioen. Of wil je je zomervakantie volledig 

besteden aan herexamens en projecten?

December Crush: Ram
Geluksdag: 1 december
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     Prof. Michel De Paepe  Technische Thermodynamica
Volgende week woensdag organiseert de faculteit in al haar wijsheid een infomoment voor de 

masters. Omdat wij van de Werktuigkunde weten dat er daar toch niets nuttigs wordt gezegd, 

organiseren wij zelf een infomoment op dinsdag.

... Op die infosessie krijgen jullie alle informatie over de Werktuigkundige masters. Je kan 

natuurlijk altijd kiezen voor een andere master. Maar als jullie ooit aan een job willen geraken, 

raad ik jullie aan dat jullie die niet kiezen.

     Prof. Koen De Bosschere  Besturingssystemen
Ik raad iedereen af om te beginnen met een cursus taalkunde want er zit daar toch geen 

toekomst in.

In de praktijk werken filosofen niet.

     Ir. Nahuel Micone  Manufacturing and Total Quality Assurance
(Student toont zijn gevonden oplossing aan de assistent)

Student: “I’m not sure if it’s correct though.” 

Assistent: “Me neither.”

     Prof. Hennie De Schepper  Meetkunde en Lineaire Algebra
Plaatsnemen is ook een mentaal proces.

     Prof. Mateusz Grygoruk  gastprofessor Waterbeheer en Leefmilieu
(De prof zoekt de aanwijsstok van auditorium Magnel)

Where is my laser?
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     Prof. Robby Caspeele  Structural Analysis III
Chapter 3 is like the 10 Commitments. And yes, you can see me as Moses of Structural 

Analysis.

I’ve set out a graph of students concentration over the chapters in the last years. It appears 

to get infinitely small in this third chapter.

But if you pay more attention than the average, which is infinitely small, you’ll make me 

happy.

For the ones who know me: that’s the only ticket to succeed this course.

I know this was a stupid joke, now please laugh!

     Assistent  Berekening van Bouwkundige Constructies III 
(bij brandalarm) Don’t panic, it’s just a warning.

     Prof. Joris Degroote  Turbomachines
(de prof heeft 10 slides nodig om een concept uit te leggen) 

It’s a bit of a detour, but we’re getting there.

Het was een saaie les vandaag zeker?

     Prof. Jan Mys  Spoorwegen 
(Na de pauze wil de prof. Spoorwegen zonder enige vertraging opnieuw beginnen lesgeven, 

maar een aantal studenten is nog in gesprek met elkaar)

Van een cursus Spoorwegen wordt verwacht dat deze op tijd van start gaat.

     Prof. ElHoussaine Aghezzaf  Modellen en Methodes in het             
Operationeel Onderzoek 
This is wrong. I will make another example ... Or ... I will ask Rodrigo (zijn assistent) to 

make just another small example.

Ssst!! Or I’ll kill you!

Hoor je zelf een sleutelgat in de les? Voeg het dan zeker toe op de 
VTKsite of stuur het door naar sleutelgaten@vtk.ugent.be (vermeld 
zeker wie het gezegd heeft en in welk vak).
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Oorzaak vluchtelingenstroom

Sinds 2011 woedt er een hevige burgeroorlog 

in Syrië. De president, Bashar al Assad is ver-

wikkeld in een strijd tegen verschillende groep-

eringen. Demonstranten eisten de vrijlating van 

duizenden politieke gevangen en beschuldigden 

de regering van corruptie. Ook wilden ze dat 

de huidige president zou aftreden. Assad bleef 

echter aan de macht, en werd herverkozen in 

2014. Deze verkiezingen werden echter ongeldig 

verklaard door de Europese Unie omdat men 

in rebellerende gebieden niet mocht stemmen. 

Daarnaast heeft de burgeroorlog ook een sek-

tarisch karakter. Soenieten en Sjiiten mengden 

zich in het conflict in 2012 en begonnen naar al 

oude gewoonte elkaar aan te vallen. Sinds 2013 

doet ISIS ook mee aan de strijd tegen Assad 

waardoor het conflict enkel verder escaleerde. 

De aantrekkingskracht van Europa
De vluchtelingen die afkomstig zijn uit Syrië 

worden officieel gezien als politiek vluchteling, 

waardoor ze in omringende landen zeker asiel 

kunnen aanvragen. Ook hier in Europa beschou-

wt men deze mensen als vluchteling en gaan ze 

ook op gepaste manier verzorgd worden. Toch is 

het zo dat vele Syriërs nog eerder twee à drie 

duizend kilometer verdergaan, veelal te voet, om 

de EU te bereiken. De meest voor de handlig-

gende reden is de welvaart die we hier hebben. 

Mensen in het Westen hebben het nu eenmaal 

economisch beter en er zijn veel meer mogelijk-

heden hier dan in het Midden  Oosten. Maar wat 

ook nog een heel belangrijke reden is waarom 

ze uitgerekend naar ons willen komen, is de 

sociale zekerheid in het Westen. Als vluchteling 

krijgt men immers een pak geld. Volgens de 

Europese wetgeving moet een vluchteling een 

uitkering krijgen waardoor hij een “Menswaardig 

bestaan” kan leiden, wat inhoudt dat hij of zij 

in staat moet zijn om een woning te kunnen 

vinden op de particuliere markt waarnaast hij/zij 

zichzelf nog moet kunnen voorzien van voedsel. 

Vooral Duitsland heeft een enorm hoge uitkering, 

waardoor veel asielzoekers dit land verkiezen als 

verblijfplaats en zo de vraag rijst of ze dan niet 

eerder economische vluchtelingen zijn.

Instroom van migranten

De migranten komen Europa binnen via Turkije, 

waarna ze over de Balkan trekken en trachten 

Sinds 2014 zijn ongeveer twee miljoen Syriërs gevlucht naar omliggende 
landen zoals Jordanië, Libanon en Turkije. Recentelijk zijn er ook honderd
duizenden vluchtelingen richting Europa getrokken in de hoop er asiel te 
kunnen aanvragen. Het doel van dit artikel is een ruw beeld te schetsen van 
wat er allemaal gebeurt rondom deze kwestie.
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de Schengen zone te bereiken. Eenmaal binnen, 

hebben ze vrij verkeer door alle Schengenlanden 

waardoor ze makkelijk hun eindbestemming, 

Duitsland, kunnen bereiken. Tot voor kort 

kwamen de meeste migranten doorheen Hongarije 

binnen, maar sinds Hongarije haar grenzen heeft 

afgesloten, zijn Slovenië en Slovakije doelwitten 

geworden om in de Schengenzone te geraken. 

Europa heeft al verschillende maatregelen 

genomen hieromtrent. Zo worden bijna bij elke 

Schengen grens controles uitgevoerd en zelfs 

barricades op poten gezet, zoals prikkeldraad 

en hekkens, maar nu worden er ook al veel 

controles uitgevoerd binnen de zone van vrij 

verkeer op zoek naar migranten. Dit gebeurt al 

in Oostenrijk en Duitsland, maar ook Nederland 

is van plan dit in te voeren waarna België welicht 

zal volgen. Het is dan ook een ondraaglijke 

stroom aan vluchtelingen die proberen langs deze 

weg binnen te komen. Er zijn al bijna 740 000 

vluchtelingen Europa binnengeraakt, en nog velen 

zullen volgen. 

De opvang
In vele landen zijn er al tijdelijke opvangplaatsen 

voorzien voor vluchtelingen, maar deze zijn 

meestal in erbarmelijke staat. Vooral in de 

grensstaten van de Schengenzone zijn er soms 

zeer erge situaties. Dit komt niet doordat de 

desbetreffende landen hun voeten vegen aan hun 

verantwoordelijkheid, maar gewoon omdat er niet 

genoeg capaciteit is. Deze enorme stroom van 

vluchtelingen is gewoon te veel voor deze landen 

om te dragen. Hiervoor heeft de Europese Unie 

besloten om de vluchtelingen te spreiden over 

heel Europa, waarbij men rekening houdt met 

het inwonersaantal van het land om zo op een 

correcte manier iedereen te verdelen. En dat is 

net waar het wringt voor de immigranten, want 

zoals eerder gezegd prefereert het merendeel 

landen zoals Duitsland, met een hoge uitkering 

en een sterke economie, boven andere landen 

in de EU waar ze minder goede mogelijkheden 

zouden krijgen.

Tot slot
Zoals ondertussen wel duidelijk is, zijn er nog 

vele uitdagingen voor Europa om deze crisis op 

correcte wijze af te handelen. Zo moet Europa 

zeker nog investeren in verdere opvang als 

een tijdelijke oplossing, maar zou ze ook haar 

migratiepolitiek moeten bijsturen om de migranten 

op een correcte manier te behandelen en het 

daarnaast ook nog eens draagbaar te houden 

voor de autochtonen. Finaal zou Europa ook 

nog kunnen investeren in het oplossen van het 

conflict in Syrië om de vluchtelingenproblematiek 

volledig op te lossen.
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Na lang twijfelen heb ik de knoop dan toch doorgehakt: ik laat mij dopen bij VTK. 

Een beslissing die ik me tijdens de schachten periode een paar keer beklaagd 

heb (eerlijk is eerlijk), maar waarvan ik toch absoluut geen spijt heb! Want hoe 

vermoeiend en zwaar zo'n doopperiode ook mag zijn, het is ook een tijd waarin je 

ongegeneerd zot kan doen en de meest absurde opdrachtjes tot een goed einde 

weet te brengen. Meer hierover kunnen jullie lezen in mijn doopdagboek. Geniet 

ervan!

Groetjes,

Lynn aka Schacht Zeven

Dinsdag, 13 oktober 2015

Deze avond is het allemaal begonnen. Samen met de andere nieuwe schachten 

stond ik enkele uren geleden op de afgesproken locatie te wachten tot de voor-

doop zou beginnen.  Er werd nog flink wat afgelachen over lookjes eten en over het 

doopreglement, tot we opeens de vlag van VTK in de verte zagen wapperen. Toen 

drong het pas helemaal tot mij door waaraan ik begonnen was en mijn knieen begon-

nen spontaan te bibberen. Gelukkig mochten we allemaal onmiddellijk op onze knieen 

gaan zitten. Een paar uur later ben ik verkocht aan mijn meesters. Vanaf nu moet 

ik braaf naar hen luisteren. We zijn al even naar Delta geweest vannacht. Aan de 

reacties daar te horen, hangt er een nogal sterke lookwalm rond mij. Zou ik durven 

hopen dat die tegen morgen al wat minder sterk zal zijn...?
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Woensdag, 14 oktober 2015 

Mijn eerste dag als schacht: de lookgeur is duidelijk nog sterk aanwezig. Arme 

mensen die bij mij in de les moeten zitten... Opstaan was deze ochtend geen pretje 

en een snel dutje overdag zat er ook niet in. Mijn meesters rekenen erop dat ik hun 

opdrachten zo snel en goed mogelijk uitvoer dus heb ik heel de dag Gent doorkruist 

op mijn fiets. Voor iemand als ik die totaal geen orientatievermogen heeft, is dat 

al een heuse opdracht op zich.  Gelukkig heb ik eraan gedacht om een GPS mee te 

nemen. Grappig om te zien hoeveel mensen er schrikken als er opeens een GPS-

stem uit mijn jaszak komt. Vanavond hebben mijn meesters mij niet onmiddellijk 

nodig, dus ga ik nu nog wat verderwerken aan de opdrachten die ik op mijn kot kan 

maken en dan eindelijk mijn bedje in.

Donderdag, 15 oktober 2015

Vandaag was het de geweldige Ballenbadfuif in Delta, 

waarop we met alle (al dan niet verklede) schachten 

aanwezig waren. Het was echt een schot in de roos. 

Delta zat stampvol en iedereen wou een duikje nemen 

in het ballenbad. Dat heb ik duidelijk gemerkt tijdens mijn 

shift aan de ingang van het bad: de ingang sneuvelde 

bijna onder al het enthousiasme. Zo'n zalig ballenbad 

komt er natuurlijk ook niet vanzelf. Samen met een 

heleboel andere schachten ben ik vanmiddag mee ballen 

gaan verplaatsen van de Plateau naar Delta. Onder het 
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toeziend oog van doopmeester Victor stapten we in een mooie rij door de Over-

poort, letterlijk van kop tot teen beladen met felgekleurde 

balletjes. Om het allemaal nog leuker te maken, mochten we 

onderweg ook nog wat zingen. He ho, he ho , je krijgt het niet 

cadeau... Ik denk dat het nu voor ons allemaal wel duidelijk is  

     dat we de titel van VTK-commilito niet zomaar gaan krijgen!

Vrijdag, 16 oktober 2015

Bijna weekend! Maar eerst moest er nog gewerkt worden: ontbijt brengen, bood-

schappen gaan doen ... Als schacht doe je alles voor je meesters. Vanavond hebben 

de doopmeesters ook de groepsopdracht (een huwelijk organiseren), het thema 

van de schachtengoliarde (The Simpsons) en de weekopdrachten doorge stuurd. 

Ik mag een hele week met een loopfietsje rondlopen. Maar eerst moet ik nog zo'n 

loopfietsje zien te vinden, het mijne is al lang geleden weggegooid...

Weekend, 17 - 18 oktober 2015

Eindelijk eens uitslapen, zalig! En er natuurlijk ook voor zorgen dat ik een leuke 

outfit heb voor de Schachtengoliarde van maandag en de Boerderijcantus waar ik 

woensdag met mijn meester mee naartoe mag. Ik ga maandag als Maggie Simpson: 

dat past perfect bij mijn loopfietsje. Nu nog gele schmink, een grote tut, stekels, 

een strik in mijn haar en een hoeslaken dat ik kan omvormen tot kruippakje en ik ben 

helemaal klaar voor de goliarde. Naar de Boerderijcantus ga ik verkleed als paard-

je. Gelukkig liggen er nog wat resten karton thuis waarmee ik aan de slag kan.
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Maandag, 19 oktober 2015

De Schachtengoliarde was hilarisch! Alle 

schachten hadden hun uiterste best 

gedaan om zoveel mogelijk 

op een Simpson te lijk-

en. Het was dus heel 

normaal om af en toe eens 

een geel gezicht, een blauwe 

krulletjespruik of een gigantsiche bierbuik ... te 

zien passeren. Het voordeel van schacht zijn op 

een feestje is dat je je volledig kan laten gaan. Bijna niemand kijkt er vreemd van 

op als je al dansend passeert met een loopfietsje en een reusachtige tut.  Ah ja, 

niemand verwacht van een domme schacht dat hij of zij zich normaal gedraagt. Als 

afsluiter van de avond hebben we nog op de toog van Delta staan dansen, allemaal 

Simpsons op een rijtje. Dit was echt een geslaagde avond!

Dinsdag, 20 oktober 2015

De uitdrukking op mensen hun gezicht als ze 

mij met mijn loopfietsje zien passeren is geld 

waard. Meestal moeten ze twee keer kijken, om 

zeker te zijn dat ze wel juist gekeken hebben. 

Ik vind mijn weekopdracht zelf echt nog leuk. 

Dankuwel, doopmeesters!



Woensdag, 21 oktober 2015

Alweer een topavond tijdens deze schachtenperiode. Terwijl de meeste schacht-

en naar de 24-urenloop in Leuven gingen, heeft mijn meester gezorgd voor een 

memorabele cantus! Je komt het niet elke dag tegen dat iemand zo gek is om zijn 

kot om te bouwen tot dierenboerderij (inclusief kippengaas, zelfgeknutseld dakje en 

raampjes en... hooi!?). Alle boerderijdiertjes mochten gezellig in hun stalletje met 

hooi gaan zitten om er te drinken en te zingen. We kregen ook allemaal een extra 

taak, zoals bijvoorbeeld koekoeksschacht, bierschacht of ananasschacht zijn. Dit 

was een cantus om nooit te vergeten!

Donderdag, 22 oktober 2015

Deze middag hebben we de brug naar Zwijnaarde versierd en volgeschreven met 

aanmoedigingen om over die vervelende helling te komen. Hopelijk hebben we veel 

mensen hiermee een duwtje in de rug kunnen geven. Vanavond was het ook VTK-quiz. 

Zo'n barshift is heel leuk om te doen, maar niet te onderschatten. Al afwassend 

croque monsieurtjes eten, als schacht moet je efficient kunnen werken!
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Vrijdag, 23 oktober 2015

De laatste dag van de gebruiksperiode. Nog de laatste opdrachtjes voor de 

meesters afwerken, nog een laatste keer gaan afwassen en dweilen en dan zit het 

erop. Eindelijk nog eens vroeg mijn bed in zonder de wekker vroeg te moeten zetten, 

wat een luxe!

Weekend, 24 - 25 oktober 2015

Het grootste deel van onze doopperiode zit er nu al op. Maar dat wil nog niet 

zeggen dat het  gedaan is! We moeten onze groepsopdracht nog uitvoeren: een 

huwelijk organiseren met aansluitend een receptie. Geschikte locaties vinden, een 

draaiboek opstellen, uitnodigingen versturen, een schachtenstamboom maken, ... Er 

kruipt nog meer tijd in dan je denkt!

Maandag, 26 oktober 2015

Vandaag vond het IFT 

plaats en daar mag je 

als schacht natuurlijk 

niet ontbreken. 

Verkleed als Viking (zo'n 

schapenvel is echt warm!) en 

met de wit-groene strepen van 

VTK op ons gezicht (of gewoon 

een helemaal wit-groen gezicht) 
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supporterden we VTK naar de tweede plaats. Het was de eerste keer dat ik naar 

het IFT ging, maar het was zeker voor herhaling vatbaar! Zo zie je maar dat je als 

schacht ook heel wat leuke activiteiten ontdekt!

Dinsdag, 27 oktober 2015

De grote dag, de dag van ons schachtenhuwelijk. Bij gebrek aan een kerk vond de 

kerkelijke viering plaats in de tuin van de Sint-Pietersabdij. Daar keken er wel wat 

mensen vreemd op toen ze ons zagen. Twee bruiden (waarvan een met een dildo op 

haar hoofd), twee zeer aantrekkelijke vrouwelijke (of waren het toch mannelijke?) 

oma's, een sexy non ... Die verbaasde blikken waren misschien toch niet zonder 

reden...  Na de misviering was er nog een receptie voorzien in de Therminal. We 

hadden iets te veel drank voorzien, maar gelukkig vonden onze gasten dat helemaal 

niet erg!
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Woensdag, 28 oktober 2015

De doop komt steeds dichter en dichter... Vanavond nog even gaan feesten op het 

Oktoberfest in Delta, maar ik kruip wel op tijd mijn bed in. Morgenavond wil ik pas 

echt gaan feesten!

Donderdag, 29 oktober 2015

Na meer dan twee weken vol leuke (maar ook minder leuke) momenten, moesten we 

vandaag de laatste hindernis van de doopperiode zien te passeren.  We spraken 

af op dezelfde locatie als voor de voordoop. Een heerlijke (ahum ahum) maaltijd en 

een paar voedende cremes en shampoos later zat het erop en mochten we ons gaan 

douchen. Twee uurtjes later blonk ik weer helemaal als nieuw (op een lichte lookgeur 

na) en was ik klaar om te vertrekken naar de Doopcantus en het aansluitende 

Deltafeestje tot in de vroege uurtjes. Deze avond was er een om nooit meer te 

vergeten. Het gevoel wanneer je je kiel voor het eerst mag dragen, een VTK-lintje 

krijgt en jezelf een volwaardig VTK-commilito mag noemen is onbeschrijflijk! Ook de 

sfeer tussen de splinternieuwe commilitones is na alles wat we samen meegemaakt 

hebben onevenaarbaar. Ik heb mezelf en anderen misschien verbaasd door mee te 

doen aan de doop, maar ik ben er trots op dat ik het gedaan heb en ik kan in alle 

eerlijkheid zeggen dat ik er absoluut geen spijt van heb! Dus daarom: bedankt aan 

iedereen om er een onvergetelijke tijd van te maken! 
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De Kastart

 Is er iets dat meer geassocieerd wordt met kotfood dan een simpele spaghetti
 bolognaise? Waarschijnlijk niet. Omdat het niet altijd pasta op kot moet zijn,
 heeft Maïlys voor jullie een aantal restaurants gevonden waar je kan genieten
van een spaghetti zonder dat de afwas achteraf blijft staan.

Dé referentie voor spaghetti in Gent is natuurli-

jk de Kastart. Niemand in Gent die hier nog 

nooit gegeten heeft of de saus is komen afhalen 

(of toch bijna niemand). Zeker de beroemde 

spaghetti Kastart, met een nog steeds geheim 

recept, lokt mensen van ver naar Onderbergen. 

Verder kan je er nog spaghetti bolognaise, la-

sagne en  tagliatelle met kaas, champignons en 

eventueel hesp krijgen.  Zelf mensen die geen 

zin hebben in pasta maar door anderen mee-

gesleurd werden, kunnen er terecht want je 

vindt er ook salades, croques en verschillende 

soorten ommelet. 

Een andere reden waarom dit restaurant zo 

geliefd is, zijn de portiegroottes. Zelf de grootste 

eter komt hier met een voldaan gevoel buiten. 

Maar voor de meeste mensen is een medium 

spaghetti Kastart opkrijgen al een hele uitdaging. 

Dat kan zeker te maken hebben met de room 

die duidelijk aanwezig is in de pasta en natuurli-

jk de grote hoop kaas die je er bovenop krijgt. 

Indien je dit (bijna niet te geloven) toch on-

voldoende vullend zou vinden, kan je nog altijd 

een dessert bestellen van de relatief uitgebreide 

dessertkaart. 

Aangezien het zo populair is, doe je er goed 

aan om te reserveren. Dit kan wel enkel als je 

voor 19u komt eten. Daarna is het wachten tot 

er een plekje vrijkomt, wat absoluut niet lang 

duurt.  Met gevolg dat je zelf het gevoel krijgt 

dat je snel plaats moet maken voor de volgen-

de klanten. Saus (en eventueel pasta) afhalen 

kan hiervoor de oplossing zijn.

Onderbergen 42

Bavet
In de buurt van de Kinepolis vind je sinds kort 

een kandidaat concurrent voor het bekendste 

spaghettirestaurant van Gent en omstreken: 

 Bavet. Ze omschrijven zichzelf als de eerste fast 

casual spaghetti chain, kortom een plaats om 

(snel) een spaghetti te eten in een gemoede-

lijke sfeer. Het concept is simpel: twee soorten 

pasta (en penne als extra mogelijkheid als je 

meeneemt), vier soorten saus (waarvan twee 

vegetarisch) en een aantal toppings zoals ge-

haktballen, spek, extra saus en extra kaas. De 

kaart zal op korte termijn ook nog worden uit-

gebreid met een spaghetti bowl (kleine versie 

voor kinderen of snelle eters), een boulet bav-
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et (gehaktbal met saus) en een nutcracker 

sandwich (take out sandwich). Bestellen doe je 

aan de toog, en wie schrik heeft voor vlekken 

kan een echte ‘bavet’ krijgen.

Bavet doet wat industrieel aan, met veel beton, 

metaal en robuust hout. Maar er is ook plaats 

voor humor, hiervan getuigen de rode spetters 

op de muur, deze verwijzen naar de spaghetti-

saus. De geruite tegelvloer is een knipoog naar 

de oorsprong van de pasta. In iedere vestiging, 

er komt heel binnenkort een nieuwe aan de 

Nederkouter, hangt een levensgrote afbeelding 

van een gekend figuur, gelinkt aan de buurt. Dit 

is de muze van het desbetreffende restaurant. In 

de zaak aan de Muinkkaai vinden we Eadweard 

Muybridge terug, een pionier in de cinematografie, 

een duidelijke link met de Kinepolis. In het res-

taurant aan de Nederkouter wordt de ambas-

sadeur Albert Einstein. Ook al ligt het pal in de 

studentenbuurt, de versbereide sauzen en pasta’s 

doen ook niet-studenten terugkeren. Take out is 

natuurlijk ook mogelijk.

Muinkkaai 120

Vooruit Café
Ook nog dichter bij de Plateau kan je goeie 

spaghetti eten. In de Vooruit vind je de gewone 

basic pasta’s, bolognaise, veggie bolognaise en 

pesto, maar ook pasta met ricotta en groenten. 

Meermaals per week is er ook nog een verras-

sende pasta te vinden op het suggestiebord.

SintPietersnieuwstraat 23

De Brug
En natuurlijk is er ook altijd De Brug waar we 

onze honger tegen het meest voordelige 

studenten tarief. kunnen stillen met de classic 

spaghetti bolognaise. De porties zijn er groot en 

de bediening vlot. Wat heb je als hongerige 

student nog meer nodig?

SintPietersnieuwstraat 45
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Ramen
Wil je eens iets anders dan de gewone pasta? 

Dan ben je bij Ramen aan het juiste adres voor 

een snelle lunch. Hier kom je voor de Aziatische 

keuken en dan vooral voor de noedels. De in-

richting is sober, met veel wit en licht hout 

waardoor je je volledig kan concentreren op het 

eten uit het verre oosten.

Het menu, dat elke week wisselt, staat met stift 

op de witte tegels achter de toog geschreven. 

Zo staat er vaak dim sum en misosoep op de 

kaart, maar natuurlijk ook de ramen noedels. De 

noedels worden geserveerd zoals het hoort. Dat 

betekent met condimenten die je er aan kan 

toevoegen, zoals limoen, vissaus, sojasaus, 

sambal en gepekelde chilipepers. Op die manier 

kan je zelf een smaak opbouwen. Ramen denkt 

aan het milieu, zo kiezen ze voor kleinere ho-

eveelheden vlees en vis in de gerechten. Mind-

er slecht voor de planeet en toch even lekker!

In de noedelbar is er geen bestek aanwezig, 

best vooraf nog eens oefenen met het met stok-

jes eten!

Oudburg 51
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•	 De beste tip van de dag zetten we al meteen op de eerste 

plaats: koop een ‘Holy Pen’. De Zimbabwaanse priester Sham 

Hungwe verkoopt deze pennen met de belofte dat je steeds zal 

slagen voor al je examens zolang je maar gelooft in God en zijn 

pen gebruikt om je examenformulier in te vullen. Hij garandeert ook 

betere scores wanneer je meer betaalt voor een pen, naar Zimbab-

waanse normen uiteraard. De prijzen variëren tussen $1 en $20. 

Volgens mij kost het je meer als je een prof zou willen omkopen. 

•	 Heb je de pech dat je niet op tijd aan een Holy 

Pen bent geraakt en vrees je dat je niet op tijd klaar 

zal zijn met studeren, boek dan zo snel mogelijk een 

trein- of vliegtuigticket naar Londen. Daar aangekomen 

moet je op zoek gaan naar een herberg genaamd ‘De 

Lekke Ketel’. Je kan deze typische Britse trekpleister 

herkennen aan het nogal vreemd gekleede volk dat daar 

dikwijls terug te vinden is: met gewaden, punthoeden en 

een voorliefde voor houten stokken. In de achtertuin van De Lekke Ketel kan je een doorgang 

vinden naar de Wegisweg, een drukke winkelstraat die vooral 

bekend is onder de Londense goochelaars. Je zal waarschijnlijk 

even moeten zoeken, maar je kan in een van de winkels van 

de Wegisweg zeker een Tijdverdrijver kopen. Met deze han-

dige studeerhulp kan je eenvoudig de tijd terugdraaien. Nooit 

meer studeertijd tekort komen gegarandeerd! Opgelet: er zijn 

soms wel enkele loslopende draken te vinden in de Wegisweg. 

•	 Oeps, een mondeling examen. Meestal examineert de prof meerdere dagen en kan je onderling 

wel wisselen. Begin dus van zodra de examenregeling beschikbaar is genoeg vriendjes te zoeken die 

van dag zouden willen wisselen als die dag je beter uitkomt. Dit is tevens een goede manier om je 

vriendenkring uit te breiden (of misschien omgekeerd: op te kuisen)! Wanneer de dag van het examen 

dan is aangebroken, hoef je enkel maar even je horoscoop na te lezen. Als de sterren op die dag niet 

gunstig staan voor je, hoef je gewoon maar even je vrienden op te bellen en kan je met een gerust 

hart een pintje gaan drinken. Voor studeren zullen de sterren dan namelijk ook wel niet gunstig staan. 

Het is weer bijna zover: de examens komen eraan. Ben jij ook zo iemand die 
bij deze gedachte alleen al gaat huiveren en in paniek naar zijn/haar studie
boeken begint te zoeken? Misschien moet je volgende survivalgids dan maar 
snel eens doornemen. We hebben namelijk enkele nuttige en minder nuttige 
tips voor de aankomende blokperiode voor jullie op een rijtje gezet.
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•	 Hoewel het dankzij bovenstaande tips al onwaarschijnlijk is dat je het antwoord op een vraag 

niet zal weten, moeten we je toch voorbereiden op deze noodsituatie. Veronderstel dus dat je het 

antwoord niet weet. Uit de Stelling van Ignotus weten we dan dat het formuleren van een origineel 

antwoord kan leiden tot succes als en slechts dan als originele tekeningetjes maken geen ele-

ment is van jouw kennisdomein. Ter inspiratie kan je hier al enkele inspiratiebronnen terugvinden: 

•	 Tijdens het studeren is het belangrijk dat je jezelf gemotiveerd houdt. Beloon jezelf na iedere afge-

werkte pagina met een shotje sterke drank! 

•	 De lessen om 8.30u kunnen wel eens een kwelling zijn 

voor menig student. Probeer niet langer om deze lessen te 

halen en ga gewoon wat langer uit. Want je leert toch veel 

meer van studenten op café dan van een prof in de les. 

•	 Lukt dat ene vak maar niet? Laat het dan gewoon even 

voor wat het is en zet je er later nog eens aan. Uiteindelijk 

komt verstand met de jaren. 

•	 Veel mensen studeren graag met muziek. Belangrijk is dan wel dat je je muziekkeuze afstemt 

op het vak dat je aan het studeren bent. Bijvoorbeeld: Thrashmetal is het ideale genre om Analyse 

I te studeren terwijl Deathmetal beter bij het studeren van SySi past.

•	 Een voorbereid man is er twee waard (en ok, een voorbereide 

vrouw tien). Het is daarom van belang om steeds een goede plan-

ning op te maken. Standaard vind je hierin dat de eerste 12 les-

weken niet veel gestudeerd zal worden. Daar is absoluut niets mis 

mee zolang in de komende weken dan maar een realistische in-

haalbeweging gepland staat. Vergeet vooral niet dat het studeergeld 

een grote investering is en dat je hier best zoveel mogelijk uit haalt. Plan dus maar standaard 

wat herexamens in de zomer want je betaalt uiteindelijk toch inschrijvingsgeld voor drie semesters. 

•	 Slapen boven je cursus om zo de leerstof via osmose op te nemen is volledig achterhaald, zo 

heeft een studie van de Universiteit van Kingston uitgewezen. Uit diezelfde studie is gebleken dat 

het oproken van de gekruide cursus veel efficiënter is. De leerstof via diffusie opnemen blijkt slechts 

bij 4,20% van de testpersonen niet te werken.
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We zitten in de koudste periode van het jaar en dat betekent, buiten blokken 
natuurlijk, SERIES KIJKEN! Maar wat als je zo vastgeroest zit aan een se
rie en je meer van dit genre wil verslinden, maar er geen andere series als 
waardig alternatief te vinden zijn? Geen nood! Neem een boek beet en waan 
je helemaal in werelden die je zullen laten sidderen en beven, net zoals je 
favoriete tvshow! We hebben een aantal boekaanbevelingen voor jullie op 
een rijtje gezet die toch wel veel gemeen hebben met de beste tvshows van 
het moment!

Doctor Who → The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy 
(Douglas Adams)
Doctor Who en The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy hebben veel 

dingen gemeen, van space travel tot aliens tot een geestige, char-

mante Engelsman. Als dat niet genoeg voor je is: Douglas Adams 

schreef vroeger ook scripts voor Doctor Who en er zijn zelfs enkele 

verwijzingen naar The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy in de tv-show.

The Walking Dead → World War Z (Max Brooks)
World War Z is even grauw en apocalyptisch als The Walking 

Dead. Ze gaan allebei over een Amerika geteisterd en uitgedund 

door zombies. Net als de show geeft Brooks’ boek een kijk op 

overlevenden die, tegen alle verwachtingen in, dapper blijven strij-

den in de hoop om hun wereld terug te winnen.

Orange Is the New Black → The Handmaid’s Tale 
(Margaret Atwood)
Zowel de tv-show als het boek gaan over sterke vrouwen die 

gevangen genomen werden en worstelen om hun houvast te vinden 

in een geheel nieuwe wereld. Terwijl Orange Is the New Black 

echte problemen raakt waar vrouwen mee geconfronteerd worden, 

zowel in de gevangenis als daarbuiten, vergroot The Handmaid’s Tale diezelfde onrechtvaar-

digheden door een fictieve, anti-vrouw samenleving te creëren die je bloed zal laten koken.



31

Game of Thrones → The Name of the Wind 
(Patrick Rothfuss)
The Name of the Wind speelt zich af in een wereld die net zo 

fantastisch is als Westeros, maar met een tikkeltje meer magie. 

Net als Game of Thrones heeft Rothfuss’ boek een rijke aanbod 

aan herkenbare personages en een verhaallijn die hen zo verbindt 

dat GoT-fans zeker geboeid zullen blijven. Bonus: je favoriete personages zullen niet voortdurend 

afgeslacht worden.

Pretty Little Liars → The Lying Game 
(Sara Shepard) 
Sara Shepard is de auteur van de oorspronkelijke Pretty Little Li-

ars-boekenreeks, dus je kan verwachten dat The Lying Game net 

zo spannend is als de PLL tv-show zelf. Onverwachte plotwending-

en en geheimen in overvloed: The Lying Game zal PLL-fans die 

staan te popelen om een nieuw, A-achtig mysterie te ontrafelen zeker aanspreken.

Supernatural → American Gods (Neil Gaiman)
American Gods neemt de lezer mee op een reis door Amerika dat 

even donker en gevuld is met heidense goden als in Supernatural 

zelf. Het hoofdpersonage (Shadow) ontmoet, net als Sam Win-

chester, wezens die meer over hem lijken te weten dan hij zelf 

en ontdekt dat zijn overleden geliefden veel gevaarlijke geheimen 

bewaarden.

Breaking Bad → Macbeth (William Shakespeare)
Een van de dingen die Breaking Bad zo overtuigend maakt, is 

hoe onvermijdelijk het allemaal voelt: de meedogenloosheid waar-

mee het plot vooruitgaat en waarmee Walt zichzelf meer en meer 

verliest in Heisenberg. We kijken naar een man die uitgroeit tot 

een monster en niets dat dit kan stoppen. Als je op zoek bent 

naar een verhaal met dezelfde soort dramatische snelheid, lees dan Shakespeares Macbeth, een 

ander meeslepend portret van een man die in zijn greep naar grootsheid zijn handen meer en 

meer met bloed besmeurt.
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Sherlock → The Cuckoo’s Calling 
(Robert Galbraith) 
Sherlock is een misdaaddrama over een detective die mysteries 

oplost in Londen, terwijl The Cuckoo’s Calling een misdaadroman 

is over een privédetective die een moord moet oplossen, ook 

in Londen. Klinkt dat bekend? Bovendien heeft deze detective 

(Strike) ook een assistent die Sherlock-fans zal doen denken aan Watson. Wat zou je nog meer 

willen? Leuk weetje: Robert Galbraith is het pseudoniem van J.K. Rowling.

Once Upon a Time → Enchanted (Alethea Kontis)
Enchanted is een mash-up van klassieke sprookjes samengeperst 

in één complex verhaal, net als Once Upon a Time. Bovendien 

heeft Enchanted een even gevarieerd aanbod aan magische per-

sonages zeker weerklank zal vinden bij Once Upon A Time-fans.

The Big Bang Theory → The Rosie Project 
(Graeme Simsion)
The Big Bang Theory en The Rosie Project gaan beide over geeky, 

sociaal akward wetenschappers die op zoek zijn naar liefde en de 

humoristische situaties die hieruit voortvloeien. De nerdy humor in 

The Rosie Project is een perfecte match voor fans van The Big 

Bang Theory.

House of Cards → Richard III 
(William Shakespeare)
De originele Engelse versie van House of Cards werd sterk beïn-

vloed door twee werken, namelijk Richard III en Macbeth. Francis 

Underwood heeft zeker alles in zich om een Shakespeare-antag-

onist te zijn en Kevin Spacey werd eerder al geprezen voor zijn 

stage performance in Richard III. Daar zal hij ongetwijfeld wat ervaring hebben opgedaan voor 

zijn debuut in House of Cards.
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Downton Abbey → Jane Eyre (Charlotte Brontë)
Als je van antieke meubels met zware romantische ondertoon en 

tal van sappige, duistere geheimen houdt, dan is Jane Eyre hier 

een voor de hand liggende keuze. Het is donker, het is suggestief, 

en het heeft een twist die je nooit zal zien aankomen. En ook: 

eenmaal je het boek gelezen bent, zijn er al een miljard BBC 

adaptaties om naar uit te kijken.

Lost → Lord of the Flies (William Golding)
In zowel Lost als in Lord of the Flies laat een vliegtuigongeluk de 

overlevende passagiers stranden op een onbewoond eiland ergens 

in de Stille Oceaan. Terwijl de overlevenden in Lord of the Flies 

alleen jonge Britse jongens zijn, bestudeert zowel het boek als de 

show wat er gebeurt met onze menselijkheid als we zo ver van 

de bewoonde wereld aan onszelf zijn overgelaten.

American Horror Story: Freak Show → Geek Love 
(Katherine Dunn)
Als je houdt van American Horror Story, dat met zijn verhaallijn 

één van de laatste freakshows in Amerika volgt, zal je waarschijnlijk 

ook van Geek Love smullen. Het is een roman over een koppel 

dat besluit om hun eigen kinderen in een freakshow te zetten met 

behulp van drugs en radioactief materiaal.

Revenge → The Count of Monte Cristo 
(Alexandre Dumas)
The Count of Monte Cristo is het ultieme wraakverhaal en was in 

feite de inspiratie voor Revenge. Fans van de tv-show zullen het 

Amanda Clarke/Emily Thorne-complex subtiel herkennen in Dumas’ 

verhaal van een man die op zoek is naar vergelding voor zijn 

onrechtmatige opsluiting.
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Betekenisloos

Het was minder dan niets.

vervlogen of verdwenen,

op zijn minst

vertekend. 

Ik had alleen een 

foto 

van de achterkant 

van uw hoofd nodig. 

Je zei: “twee maanden,

dat is niets,

zelfs minder. “

en je goot

uw koffie binnen

alsof die ook schuldig was.

Zomers komen, voor

ze gaan. 

ikgeefernietmeerom, zeg ik. 

Ik neem nu. 

oftewel,

ik geef

 minder

  dan niets.

Voor dit ‘t Civielke hebben we iets uniek voorzien waar de gemiddelde bur
gie waarschijnlijk niet zo vaak met in aanraking komt, tenzij tijdens de vrije 
versies, wat natuurlijk ook volwaardige poëzie is. Om de iets nuchtere kant 
van poëzie te laten zien hebben we daarom voor u deze prachtige werken 
van Stijn Buysse.
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Altijd Alleen

Drink 

altijd 

 alleen. 

En als je dan 

toch nog 

een excuus nodig hebt,

blijf dan bij: het moest. 

Twijfel nooit, 

aan de beslissing om

het blik open te trekken.

God heeft het zo gewild,

en zo niet, dan

wou je het waarschijnlijk zelf

en zo niet, dan 

is het teken dat het moest.

Ik ben geen slachtoffer maar,

ik kan toch niets anders

dan opmerken

dat alle wegen naar de nachtwinkels leiden.

Lonkend

dansen 

hun neonlichtjes 

in mijn ooghoek.

Drink. 

vertrouw de lever en verdoof de geest

Drink. 

 niet met mate, dat zou tijdverspillinlg zijn,

Drink. 

 Excessief en veel te veel

Mijn wallen gitzwart en mijn huid veel te geel

grinnikend in een slecht verlichte kamer om onbestaande grappen

Drink. 

 maar zeker niet te weinig 

  en altijd 

   alleen
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Kurt Vile is een Amerikaanse artiest waar som-

mige The War On Drugs-fans misschien al 

wel van hebben gehoord. De zanger-gitarist uit 

Philadelphia is immers medeoprichter van The 

War On Drugs. Als tiener wist Vile al dat hij 

met zijn leven iets in de muziek wou gaan 

doen: na het afstuderen van de middelbare 

school schreef en nam hij volop nummers op, 

terwijl hij probeerde rond te komen als hef-

truckchauffeur. In 2003 begon Vile samen te 

werken met Adam Granduciel om dan samen 

in 2005 The War On Drugs op te richten. In 

2008 kwam hun debuutalbum Wagonwheel Blues 

uit, gevolgd door een release tour. Later dat 

jaar verscheen ook Vile’s eigen debuutalbum 

Constant Hitmaker, waarna hij besloot The War 

On Drugs te verlaten om zich te focussen op 

zijn solocarrière.

Na Constant Hitmaker heeft Kurt Vile nog vele 

EP’s en vijf albums uitgebracht: God Is Saying 

This To You..., Childish Prodigy, Smoke Ring 

For My Halo, Wakin On A Pretty Daze en 

het recente (september 2015) B’lieve I’m 

Goin Down... Veelal beschreven als (lo-fi) 

indie rock, hoor je toch soms ook de ambient 

invloeden Adam Granduciel, die af en toe nog 

meewerkt als gitarist. Nog een leuk weetje is 

dat de drumster op het laatste album Stella 

Mozgawa van Warpaint (Beats for Burgies, ’t 

Civielke 3, 2014-2015) is. Zij was laatst ook 

te zien op enkele live verschijningen van Jamie 

xx, een talent om in ’t oog te houden dus! 

Terug naar Kurt Vile nu: er staan weer enkele 

goeie nummers in de afspeellijst achter de QR 

code, dus ga zelf maar eens op muzikale 

ontdekking! 

Deze editie van ’t Civielke komen er weer twee topartiesten aan bod: Kurt 
Vile en Gengahr. Er is wel slecht nieuws voor zij die graag eens op ont
dekking gaan en een concertje willen meepikken van een artiest die ze niet 
kennen: beide zijn ze het afgelopen najaar reeds in Brussel gepasseerd en 
hebben ze geen shows meer gepland in het land. Laat dit je echter niet ont
moedigen en geniet toch maar al ten volle van hun sterk opgenomen werk! 

Kurt Vile
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Live neemt Vile zijn band mee om te spelen 

onder de naam Kurt Vile & The Violators (if 

you’ll pardon the pun). Op 1 november speelden 

ze nog als headliner op Autumn Falls in de AB 

in Brussel. Omdat ik op dat moment bij niemand 

minder dan Bob Dylan zat (Vorst Nationaal), 

kan ik jullie niet vertellen hoe het concert was. 

Door wat technische problemen en slordigheden 

klonk het in de recensies wat als: Hopelijk kom 

hij gauw terug, want de man heeft iets goed te 

maken. Laten wij dat ook hopen, en check hem 

zeker eens uit wanneer je zijn naam eens ziet 

passeren op een concertagenda of festivalaffiche!

Gengahr
Wanneer je een concert bijwoont van je favoriete 

artiest, is het steeds aangeraden om goed op 

tijd te gaan. Zo ben je niet alleen verzekerd van 

een goed plaatsje dicht bij je helden, maar de 

kans is groot dat je meteen een nieuwe band 

ontdekt in het voorprogramma. Op die manier 

ben ik terechtgekomen bij de indie rockband 

Gengahr, die in februari eerder dit jaar samen 

met Wolf Alice het voorprogramma van Alt-J 

mochten verzorgen.

Gengahr is een vierkoppige band uit London, 

die in juni dit jaar hun debuutalbum A Dream 

Outside hebben uitgebracht. Hun sound wordt 

gekarakteriseerd als indie rock met een psy-

chpop sound aangevuld met zanglijnen van de 

falsettostem van frontman Felix Bushe. (Nog) 

niet doorgebroken bij het grote publiek, was het 

nummer She’s A Witch wel reeds af en toe te 

horen op de radio. De andere nummers van het 

album zijn ook sterk en A Dream Outside werd 

dan ook positief ontvangen door muziekcritici. 
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Net voor de start van hun eerste headline tour, 

brachten ze onverwachts nog een EP uit: Tired 

Eyes.

Of de bandnaam Gengahr geïnspireerd is op 

de pokémon Gengar, kan ik niet met zekerheid 

zeggen, maar er zijn alvast veel feiten die in 

die richting wijzen: zo hebben ze bijvoorbeeld 

een nummer genaamd Haunter en zijn er bij 

live shows soms knuffelbeesten van Gengar en 

andere pokémons te vinden op hun versterkers.

De band verscheen in het begin van het jaar 

nog op de indie scene in het voorprogramma van 

Alt-J. Verder heeft Gengahr ook nog op Pukkel-

pop en in de Botanique in Brussel gestaan. Keer 

op keer een sterke show: energieke nummers in 

een strakke, volle sound laten je van begin tot 

eind genieten. Ook leuk aan het bijwonen van 

concerten van kleine bands is dat je een leuke 

avond kan beleven voor niet veel geld, en dat 

je gemakkelijker in contact kan komen met de 

artiesten. De muzikanten van Gengahr zaten bi-

jvoorbeeld bij het voorprogramma zelf tussen het 

publiek en namen na hun show rustig de tijd om 

een praatje te maken met de fans. 

Ga dus zelf eens op ontdekking naar onbeken-

dere, maar daarom niet minder goede bands, en 

onthoud zeker alvast de naam Gengahr!
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Er staat een stevig avondje uit 

gepland. De Overpoort loopt vol 

met mensen en ik kies re-

soluut voor het beste café van 

heel de Overpoort, al is het 

niet eens in de Overpoort ge-

legen. Je doet de deur open 

en voelt je meteen één met 

de muziek die je meedrijft naar 

hogere sferen. De uren zul-

len vannacht ongetwijfeld weer 

veel te snel voorbij vliegen. Ik 

neem me voor om het vana-

vond niet al te laat te maken. 

Ijdele hoop waarschijnlijk, maar 

het is wel zeer geruststellend 

om toch minstens één verstan-

dige moment op een avond te 

hebben gehad.

De dj draait de bassen open. 

De mensen rondom me worden 

helemaal gek en ik begin heel 

enthousiast mee te bewegen 

op het ritme van de muziek. 

Voor ik helemaal los ga, bestel 

ik nog snel iets aan de bar. 

Door de vlotte bediening ben ik 

snel weer op de plaats waar 

ik zijn moet: dichtbij dat ene 

leuk uitziende meisje. Doet ze 

het er nu om of merk ik daar 

echt een knipoog in mijn rich-

ting op?

Het ene topnummer volgt het 

andere op. Daarom is dit café 

dus het beste van heel de 

Overpoort! Hoe laat is het 

nu eigenlijk al? Oeps, hoog 

tijd om terug naar mijn kot te 

vertrekken. Mijn goede voorne-

mens, weet je wel. Ik strompel 

naar buiten en probeer mijn 

fiets te vinden. Tussen die 

duizenden andere gele fietsen 

is dat al een hele opgave op 

zich. Gelukkig krijg ik hulp van 

dat mooie meisje van daarnet. 

Eindelijk vinden we onze fiets 

en vatten we de lange weg 

richting kot aan.

We rijden nog maar net de 

Overpoort uit of ik zie het 

meisje al niet meer. Het heeft 

nu ook niet veel nut meer om 

nog naar mijn kot te rijden dus 

keer ik op mijn stappen te-

rug. Een dagje lessen skippen 

zal me wel geen herexamen 

opleveren

De muziek is nog steeds 

geweldig. Spijtig dat het volk 

stilaan naar huis begint te gaan 

en ik dus meer en meer alleen 

kom te staan op de dansvloer. 

Ik zet me aan de toog. Geluk-

kig weet de barman mijn aan-

wezigheid nog te appreciëren...

Ik word wakker in mijn bed 

met een gigantische kater. Die 

grote blauw plek op mijn hoofd 

ziet er ook niet echt gezond 

uit. Wat is er in hemelsnaam 

gebeurd? Mijn gsm ligt te tril-

len op mijn nachtkastje: een 

nieuw bericht. Het bericht kan 

niet duidelijker zijn: de tekst 

‘Zatlap’ onder een foto van 

mezelf al slapend op de toog. 

Het schaamrood vult mijn ge-

zicht. Vijf minuten later krijg ik 

een nieuw bericht. Vol spanning 

open ik het bericht en daar tref 

ik eindelijk de verklaring voor 

mijn hoofdpijn aan. 

“Hey gast, je was gisteren 

compleet van de kaart. Ik was 

even de stock gaan aanvullen 

totdat ik plotseling een luide 

knal hoorde. Toen ik kwam 

kijken, zag ik je daar op de 

grond liggen. Ik vermoed dat 

je van de toog gevallen bent. 

Gelukkig sliep je vredig op je 

gezicht verder. Hopelijk doet 

het niet te veel pijn.

De barman”
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Een artikel over echte caféverhalen, hoe zou dat eruit zien? We testen het 
voor jullie uit in deze vaste rubriek. Het concept is verrassend eenvoudig: 
Pers schrijft voor jullie een amusant verhaaltje over al dan niet waargebeurde 
verhalen in Delta. Kan jij de waarheid van de leugens onderscheiden?
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Alles is pico bello voorbereid! Je hebt een schoon gestreken hemd aan en de 
plooi in je broek doet mensen twijfelen of het wel degelijk onmogelijk is om 
een perfect rechte lijn te bekomen. Als kers op de taart glimmen je schoenen 
meer dan de helm van Darth Vader.
Of die gelegenheid nu echter een interview is, een diner, een galabal of wat 
dan ook; je bent één iets vergeten: het centrale punt van je outfit… Daarom 
bieden wij deze korte gids aan: jouw das of sjaalverhaal!

Als je een deur zou zijn, ben je 

dan eerder open of gesloten?
Leer je meer veilig van buiten 

of durf je wel eens improviseren 

op examens?

Je hebt een vrije dag en je bent 

mee met alle vakken. Bereid 

je je al wat extra voor op de 

examens, of ga je eerder wat 

ontspanning opzoeken?

Wat bekoort je het meest, li-

mieten nemen op oneindig of 

speciale krommen?

“Zelda is een jongen.” Deed 

die uitspraak pijn aan je hart?

Krommen: De Vlinderdas

Limieten op oneindig: Het sjaaltje

Voorbereiden

Ontspannen

Open

gesloten

Ja: Triforce knoop 

Nee

Vanbu
iten

Improviseer
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Draag je af en toe parfum? 

(jezelf overmatig inspuiten met 

deo telt ook)

Beschouw je jezelf meer als 

progressief of conservatief?

Is het een passie om jezelf uit 

elke mogelijke situatie te praten?

Nee: De windsor

Nee
Ja

Ja: Geen das

Progressief: Diagonaal knoop

Conservatief: Four-in-hand knoop
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The best tie is no tie
Je hebt veel zelfvertrouwen, daarom laat jij het bovenste knoopje open en maak je je geen zorgen. 

Als er iemand vraagt waar je das is gebleven, dan antwoord je bijvoorbeeld gevat: “dassen zijn 

uit de mode.”

Sjaal
Alternatief, maar daarom niet minder knap. Je durft nee te zeggen tegen dassen, terwijl je toch je 

borst niet onbedekt laat. Je voorkeur voor limieten kan je uitdrukken door hem als “infinity scarf” 

te dragen.

Vlinderdas
Dit draagt bij aan je sympathieke uitstraling en vooral aan je liefde voor de vlinderkromme. Kom 

naar buiten met een zelfgeknoopte “bow tie” voor extra stijlpunten!
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Four-in-hand knopp
De klassiekste knoop der eenvoudige klassieke knopen past bij jou. Je speelt graag op veilig, 

niemand kan wat zeggen op je das (tenzij hij slordig geknoopt is, maar dat laat je natuurlijk 

niet gebeuren). 

Diagonal knoop
Jouw knoop is niet alledaags, daarom is hij een aangename gespreksopener. Nog altijd een 

degelijk voorkomen, maar net dat tikkeltje speciaal om het af te werken.

Triforce knoop
Zorg gewoon dat mensen je nog af en toe kunnen benaderen terwijl je gamet. Link is love, 

Link is life.

Windsor knot
Deze keuze is voor mensen die er wel staan, maar daarom niet overdreven nonchalant zijn. 

Je komt aangenaam en gastvrij over met deze mooie, brede, symmetrische knoop. Zeker een 

aanrader voor interviews!
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Alle nieteerstejaars herinneren het zich zeker nog: de VTKAwards, waar 
alle toptalenten van de ingenieursfaculteit door jullie ontdekt worden. Tus
sen nu en februari kan jij stemmen op het lekkerste kontje, de begeerlijkste 
burgie en de toekomstige Nobelprijswinnaar van VTK. Tot 4 januari kan je 
op vtk.ugent.be kandidaten opgeven. De 5 meest opgegeven namen zullen 
doorgaan naar de volgende ronde, waar iedereen nog eens kan stemmen op 
degene die jullie het lekkerst, begeerlijkst of intelligentst vinden. Hieronder 
vind je de verschillende categorieën waar je op zal kunnen stemmen.

1. Begeerlijkste burgiebabe     

 Zij is de mooiste vrouw van VTK.

2. Hottest burgiehunk     

 Hij is de knapste man van VTK.

3. Lekkerste kontje     

 Dit kontje doet alle hoofden draaien.

4. Wildste feestbeest     

 Op elk feestje zie je hem/haar, al dan niet in 

 beschonken toestand.

5. Toekomstige Nobelprijswinnaar   

 Door zijn/haar intellect gaan zelfs proffen blozen.

6. (Toekomstige) Belangrijkste Big-shot    

 Binnen dit en 20 jaar bezit hij/zij een Tesla v2.0  

 of zetelt hij/zij in het Europees Parlement.

7. Most awesome assistent(e)   

 Heeft een antwoord op elke vraag en motiveert  

 je om een goed resultaat te behalen.

8. Prettigste prof         

 Weet altijd je aandacht erbij te houden en geeft je weer zin in de lessen.

9. Leukste lolbroek         

 Een pamper is vereist als je met hem/haar wil praten.

10. Sportiefste atleet/atlete        

 Hij/zij loopt van Athene naar Marathon zonder pauze, sprint     

 sneller dan Peter Sagan en dribbelt Messi zo voorbij.

11. Cutest koppeltje         

 Zij laten je opvlammen van jaloezie, omdat je zelf      

 geen relatie kan volhouden.

12. Interessantste ingenieursvak        

 Examens voor dit vak doen je vergeten       

 wat een rotperiode de examens zijn.

13. Horrorvak          

 Dit vak houdt je ’s nachts wakker tot je het weer tegenkomt in je nachtmerries.
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14. Beste barman/barvrouw        

 Hij/zij tapt voor jou de beste pintjes in Delta.

15. Zotste Zatlap         

 Zijn/Haar lever sterft langzaam af, terwijl hij/zij op de toog staat te dansen/ligt te slapen.

16. Favoriete VTK-activiteit        

 Toen beleefde je de tijd van je leven.

17. Meest gemiste Erasmusser        

 Voor hem/haar werden traantjes gelaten toen hij/zij vertrok.

18. Favoriete cantuslied        

 Dit lied zing je telkens voluit mee, je hebt er zelfs geen codex voor nodig.

19. Gulste Gever         

 Zijn/Haar notities hebben al talloze maanden vakantie voor je gered.

20. Tofste artikel in ’t Civielke        

 Het artikel dat je op het puntje van je stoel houdt.
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… het mannetje van een bidsprinkhaan niet kan copuleren terwijl zijn hoofd aan zijn lichaam vastzit? 

Het vrouwtje begint de seks door het hoofd van het mannetje af te rukken.

… Rusland in het bezit is van 13000 atoombommen terwijl 50 

genoeg is om de hele wereld te verwoesten?

… een vrouwelijke kangoeroe 3 vagina’s heeft en een mannelijke 

een gevorkte penis?

… de afstand van de pols tot de elleboog langs je binnenarm exact de lengte van je voet is?

… de enige dingen die blijven groeien bij de mens de oren, de neus en de nagels zijn?

… er een land is met Pokémon op bepaalde munten? Dit 

landje heet Niue en is een klein eiland in de Grote Oceaan. 

… de middelste dag van de maand in een Juliaanse kal-

ender ‘ides’ of ‘idebus’ heet?

… de neus van een kat even uniek is als de vingerafdruk van een mens?

... een giraf evenveel nekwervels heeft als een mens?

… een van de actiefste vulkanen in de wereld een krater heeft met een 

diameter van maar liefst 4,5km? Deze vulkaan, de Mauna Loa geheten,  

bedekt zo’n 85% van het eiland Hawaï en heeft een hoogte van 4170m. 

De Mauna Loa, wat in het Nederlands ‘lange berg’ betekent, is zelfs zo 

zwaar dat hij de aardkost met maar liefst 8 km indrukt. 

… heet water sneller bevriest dan koud water? Dit heet het Mpem-

ba-effect.

… het enige type horloge dat op zijn minst 1 keer per dag perfect juist loopt een kapot horloge 

is? Elk horloge loopt namelijk een beetje achter of voor.

Nu de examens eraan komen, moet je terug op studeerritme gebracht worden. 
We proberen je hersenen met dit artikel dan ook nu al voldoende smering 
te geven, zodat je er helemaal klaar voor bent wanneer die verschrikkelijke 
examenperiode aanbreekt. Wist je dat
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… de gemiddelde snelheid van een auto in Londen 3,5 

kilometer per uur is?

… je witte wijn kunt maken van rode druiven en rode 

wijn van witte druiven? Indien je de schil van de druif 

erbij laat, bekom je rode wijn en indien niet witte, 

ongeacht de soort druif.

… er 4500 diersoorten als bedreigde diersoort worden aanzien, dit is een achtste van alle bekende 

diersoorten.

… een oester vele malen van geslacht verandert tijdens zijn leven?

… de vrouwen in Amerika hun nylonkousen moesten terugbrengen 

naar de fabriek tijdens de Tweede wereldoorlog? Men maakte er 

dan parachutes van.

… bij zeepaardjes het mannetje de kindjes draagt?

… condooms voor het eerst uitgevonden zijn door de Romeinen. 

Het was wel pas vanaf 1100 dat het echt bekend raakte.

… oude en jonge jenever eigenlijk even oud zijn?

… de bij ons zo bekende bikini zijn naam te danken heeft aan de atoom-

bom? De uitvinder noemde dit toenmalig nieuwe zwemoutfit bikini, omdat 

er in 1946 een atoombom tot ontploffing werd gebracht op het eiland 

Bikini en hij vond dat zijn uitvinding hetzelfde explosieve effect had als 

een atoombom.

… relatief gezien de muis meer hersenen heeft dan een mens. Slechts 2,5 procent van ons li-

chaamsgewicht is hersenen terwijl dat bij een muis 5 procent is.

… bij het Tiwi-volk van het Australische Melville de vrouw reeds 

uitgehuwelijkt wordt nog voor ze geboren is?

… de langste lintworm die men ooit heeft aangetroffen in een 

mens 20 meter lang was?

… Coca-Cola helemaal in het begin ook echt cocaïne bevatte?
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Voor wie het nog niet doorheeft: deze editie fo-

cussen we ons op spelletjes die je op korte tijd 

canard krijgen en in een nog kortere tijd uit te 

leggen zijn aan jouw reeds zatte maten.

Dronken Artiest
Burgies zijn meestal niet de meest creatieve 

zielen, maar geen nood. In dit tekenspel heb-

ben je tekentalenten enkel als nut je nuchter te 

houden Het spel begint immers als het klassieke 

spel Pictionary, maar elke keer dat de tekening 

niet  geraden wordt moet de tekenaar een slok/

shotje drinken. Als je dacht dat je al niet kon 

tekenen, wacht dan maar tot je ziet wat voor 

Picasso’s je op het einde van dit spelletje zal 

maken.

Presidrinken
Je bent aan het presidenten, maar de tegenspe-

lers zijn slimmer en vanaf dat ze het voordeel 

hebben, laten ze hun positie niet meer schie-

ten. De enige oplossing is ze naar jouw niveau 

te sleuren en welk goedje is er nu beter om 

hersencellen te doden dan alcohol? Bij een 

normaal spelletje Presidenten mag de president 

bij aanvang van de ronde zijn twee slechtse 

kaarten kosteloos gaan inruilen voor de twee 

beste kaarten van de stront. Bij Presidrinken mag 

dit ook nog steeds, alleen niet meer kosteloos: 

per kaart dat de president inwisselt, moet men 

Drankspelletjes hoeven niet ingewikkeld te zijn om amusant te zijn. Zo heb 
ik een van mijn beste avonden beleefd met het spelletje Roxanne, met een 
meisje dat toevallig ook Roxanne heette. Het enige wat je voor dit spel nodig 
hebt is een DJ die anno 2015 nog nummers van The Police durft op te leg
gen. Elke speler neemt een slok telkens wanneer Sting de naam Roxanne 
zingt (Exact 26 keer op 3 minuten en 13 seconden voor de nieuwsgierigen  
gemiddeld één shot per 7,5 seconden dus). 
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een shotje drinken. Na een paar rondes is de 

president gegarandeerd niet meer capabel om 

strategisch te spelen en kan je zonder moei-

te zijn plaats innemen, waarna je zelf in de 

vuurlinie belandt natuurlijk.

Burgeroorlog
Iedereen kent het probleem wel. Je speelt een 

spelletje beerpong met je zatte maten, maar na 

een half uur hebben ze amper raak gegooid en 

elke keer dat jij ze laat drinken, gooien ze er 

verder en verder naast. Het helpt evenmin dat 

je, als je met wat meer mensen speelt, steeds 

weer moet wachten op je beurt. Resultaat: de 

zatten worden zatter en na een avondje beer-

pong ben jij nog zo nuchter dat de paus er 

een voorbeeld aan kan nemen. De oplossing? 

Een spelletje burgeroorlog. Schuif minimum drie 

beerpongtafels naast elkaar en deel wat ping-

pongballetjes uit. Er zijn geen beurten, iedereen 

die een pingpongbal weet te bemachtigen mag 

gooien naar om het even welke beker op om het 

even welke tafel. De tegenstander die een bal 

wilt recupereren om zelf te gooien moet natuurlijk 

de beker opdrinken waaruit hij de bal gehaald 

heeft. Chaos en drinkplezier verzekerd!

Bieramide
Begin met een piramide te bouwen door de 

kaarten omgekeerd op tafel te leggen. De 

onderste rij bestaat uit zes kaarten, die daar 

boven uit vijf enz. Vervolgens geeft de dealer 

elke speler nog drie kaarten. Begin nu met de 

kaart links onderaan de piramide om te draaien. 

Als een speler een kaart in zijn hand heeft met 

dezelfde waarde als de omgedraaide kaart, dan 

mag deze een medespeler laten drinken, waarna 

hij deze kaart onderaan de stapel legt en een 

nieuwe kaart trekt. Elke speler heeft dus op elk 

moment drie kaarten in zijn hand. Uiteraard kan 

men ook bluffen, maar pas op, als je betrapt 

wordt, moet je dubbel drinken. Word je echter 

onterecht beschuldigd van bluffen dan moet de 

andere persoon dubbel drinken. Wanneer ieder-

een gelegd, heeft wordt de volgende kaart in de 

rij omgedraaid. Als de rij volledig omgedraaid is, 

begin je aan de rij erboven. Het aantal slokken 

dat iemand moet drinken hangt af van de rij 

waarin men zich bevindt. Bij een kaart uit de 

onderste rij moet men één slok drinken, bij de 

tweede rij twee slokken,  bij de derde drie enz. 

Het spel eindigt wanneer men de top van de 

piramide omdraait, waarna de kaarten opnieuw 

geschud worden en men opnieuw kan beginnen.



Nieuwe FRiSsite
Om jullie nog meer op de hoogte te houden 

van wat er zich op onze universiteit en faculteit 

afspeelt, hebben wij sinds dit jaar een gloed-

nieuwe site. Hier kan je terugvinden wat al die 

commissies nu doen, of welke studentenver-

tegenwoordigers jouw stem vertegenwoordigen. 

Neem zeker eens een kijkje op http://fris.

ugent.be!

Nieuwe samenstelling faculteitsraad
Naast de tientallen commissies waar meer dan honderd studenten jullie stem vertegenwoordigen, zijn 

er ook dit jaar enkele studenten die in de faculteitsraad zetelen. In deze vergadering worden alle 

beslissingen op onze faculteit definitief goed- of afgekeurd. Om hier te zetelen, zijn er om de twee 

jaar verkiezingen. Ook dit jaar is een verkiezingsjaar! Een overzichtje van de studenten die dit jaar 

in de faculteitsraad zetelen, vinden jullie hieronder:
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Astrid De Cloet

1e Master Biomedical 

Engineering

Noor De Boom

1e Master Industrial Engineer-

ing and Operations Research

Lien Lenaerts

1e Master Industrieel

Ontwerpen

Vincent Cardoen

3e Bachelor 

Werktuigkunde-Elektrotechniek

Pieter Dondeyne

1e Master Industrieel

Ontwerpen

Matthias Hertoghe

2e Master Sustainable

Materials Engineering
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BELANGRIJK: nieuw onderwijs en examenregelement (OER)
We zeggen het niet graag, maar de examens staan bijna weer voor de deur. Tussen al dat studeren 

door kan het absoluut geen kwaad om een kijkje te nemen in het onderwijs- en examenreglement. 

Dit lijvige document vertelt je wat al je rechten en plichten zijn als student. Het kan gebeuren dat 

een prof per ongeluk een foutje maakt, en dan is het belangrijk om te weten wat je moet doen. 

Vragen? Twijfel niet om ons een mailtje te sturen (fris@vtk.ugent.be) of om contact op te nemen 

met de Kwaliteitscel Onderwijs (kco.ea@ugent.be).

BELANGRIJK: aangepaste beroepsprocedure
De kans bestaat dat een prof op zijn examen serieus buiten de lijntjes kleurt of zich vergist heeft. 

Indien hij/zij weigert om zijn of haar fout goed te maken en je hierdoor een herexamen hebt, kan 

je altijd beroep aantekenen. Een externe beroepscommissie zal dan jouw examen en motivering 

bekijken en beslissen of je cijfer al dan niet onterecht is. Zij kunnen er dus voor zorgen dat je 

toch slaagt op een examen waar je eerst een onvoldoende voor had. Goudzoekers die hopen van 

Thomas Mertens

2e Master

Civil Engineering

Michiel Haegeman

3e Bachelor

Bouwkunde

Gil Malengreaux

2e Master Industrial Engineer-

ing and Operations Research

Arnout Wittevrongel

2e Master Electromechanical

Engineering - Mechanical Energy

Johannes De Jong

2e Master

Chemische Technologie



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

een negen een tien te maken, moeten geen moeite doen: zij vangen sowieso bot. Maar indien je 

cijfer echt onterecht is, moet je allesbehalve schrik hebben om beroep aan te tekenen. Sommigen 

durven dit niet aangezien beroep aantekenen heel serieus is, maar toch doe je dit beter wel. Dit 

kan je niet alleen een herexamen uitsparen, maar kan er ook voor zorgen dat je opvolgers niet in 

dezelfde situatie terechtkomen.

Opgelet: na de bekendmaking van de punten heb je slechts vijf dagen om beroep aan te tekenen! 

Nadien heb je nog een week om argumenten aan te brengen.

FRiS goes SWOP
Aangezien het nooit kwaad kan om eens te 

kijken wat er zich op andere faculteiten af-

speelt, hebben we met FRiS een bezoekje 

gebracht aan onze collega’s van de Genees-

kunde: SWOP. Met hun studentenraad gaan 

zij ieder jaar een week naar de Ardennen om 

daar te brainstormen over hun komend werk-

jaar. Wij zijn voor een weekend langsgegaan 

om eens te kijken hoe zij alles aanpakken. 

Nieuwe inzichten gegarandeerd!
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Wist je dat...
je mee kan bepalen hoe het onderwijs er in de toekomst zal uitzien? 
Nieuwsgierig? Ga dan snel naar www.innoversitychallenge.be
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Beste burgies,

Nog geen half jaar geleden was ik net als jullie student in Gent. “Studeren is de beste tijd van uw 

leven, geniet er van zo hard je kan”, hoor je wel eens zeggen. En dat is zeker waar. Nooit meer zal 

je nog zoveel kunnen slapen, frieten, pizza en pita eten op een dag, series kijken tot je er bij in slaap 

valt, enz. Dus inderdaad: geniet van het studentenleven met volle teugen. 

Na vijf jaar burgie te zijn in Gent had ik echter ook wel enorm veel zin in de volgende stap. Door 

een klasbezoek bij ExxonMobil werd mijn interesse gewekt voor de wondere wereld van de raffinage en 

na een succesvolle stage was het voor mij beslist waar ik die volgende stap wilde zetten. ExxonMobil 

gaf mij ook de kans en sinds 1 september werk ik hier in op de raffinaderij in Antwerpen als FCC (Fluid Catalytic Cracking) 

contact engineer. Als contact engineer ben je hét aanspreekpunt voor je unit en focus je je op optimalisatie en troubleshouting. 

Je krijgt van bij het begin verantwoordelijkheid, maar tegelijk wordt je zeer goed opgeleid en begeleid. Het leren gebeurt dus 

door een combinatie van leren “on-the-job” en een uitgebreid pakket aan trainingen in binnen en buitenland. Bovendien zorgt 

de open sfeer hier dat je altijd wel bij iemand terecht kan met al je vragen.

Met mijn beperkte ervaring kan ik alleen maar zeggen dat ik absoluut blij ben met mijn keuze. ExxonMobil heeft me een job 

gegeven met verantwoordelijkheid, teamwork en uitdagingen op onder meer technisch vlak, maar ook op veiligheidsvlak en fi-

nancieel vlak. Tot slot werkt men hier ook met het jobrotatieconcept. Om de paar jaar verander je van job, de snelheid hangt 

af van de omstandigheden en de job. Op deze manier blijf je continu nieuwe dingen leren en leer je alle delen, facetten en 

hoeken van de raffinaderij kennen. Bovendien blijft deze rotatie niet noodzakelijk beperkt tot de raffinaderij in Antwerpen, door 

het internationale karakter van ExxonMobil zijn er wereldwijde carrièremogelijkheden.

Sowieso gaat er een nieuwe en uitdagende wereld open na het studeren. Ik ben heel blij met de “ExxonMobil wereld” waar 

ik in ben terecht gekomen! Ik kan het zeker aanraden. Succes nog!
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Advertorials
Paulien Ryckx - ExxonMobil

Nog maar kortgeleden trok ik de deur van de Plateau achter mij dicht en een goeie maand later 

ben ik al gestart als consultant bij Accenture. Veel van mijn vrienden verkozen om iets langer 

vakantie te nemen – al dan niet noodgedwongen door herexamens – maar ik was er op gebrand 

om zo snel mogelijk te beginnen bij Accenture.

Mijn eerste kennismaking met Accenture kwam er op de “IT’s all about People” jobbeurs in mijn 

eerste masterjaar. Het klikte direct, maar uiteraard was het nog wat vroeg om te solliciteren. Om 

alle opties open te houden, heb ik in mijn tweede masterjaar talloze jobbeurzen afgeschuimd en 

recruitment events bijgewoond. Opnieuw sprong Accenture er voor mij uit na onder andere deelname 

aan de Masterclass, waar ik veel te weten kwam over hoe veelzijdig een job als consultant is.

Als ik één iets wil meegeven in deze advertorial, dan is het wel dat je een bedrijf moet zoeken 

waarbij je je volledig kan inleven in hun filosofie. Ik pakte dat aan door telkens aan bedrijven naar 

hun bedrijfscultuur en werksfeer te vragen. Een job vinden waarbij je het werk graag doet is uiteraard belangrijk, maar besteed 

zeker genoeg aandacht aan de bedrijfscultuur!

Dat is ook de reden waarom ik er elke dag opnieuw naar uitkijk om te gaan werken. Je komt in contact met enorm veel 

interessante mensen en werkt samen met experts van over de hele wereld. Samen met je team problemen analyseren, 

oplossingen ontwerpen, implementeren en afleveren binnen de vooropgestelde termijn is nog leuker als je kan werken on the 

cutting edge of technology!

Denk je dat Accenture misschien ook wel een fit voor jou is? Kom dan zeker naar onze recruitment events, of breng een 

bezoekje aan www.experience.accenture.be. Stuur mij gerust een mailtje op rupert.lemahieu@accenture.be indien je nog vragen 

hebt!

Rupert Lemahieu - Accenture
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Charlotte Cluydts - BASF
Dag VTK’ers! 

 

Zoals beloofd het lang verwachte vervolg aan mijn verhaal. Ondertussen kunnen we al 2 maanden 

verder spoelen in de serie, maar dat maakt het niet minder nieuw. Nog volop in de startblokken, 

kom ik elke dag nog steeds voor nieuwe uitdagingen en problemen te staan. Mijn job bestaat 

op dit moment vooral uit opleidingen volgen en heel wat vergaderingen, afspraken en activiteiten 

in verschillende bedrijven bijwonen, die interessant zijn voor mijn ontwikkeling en scholing binnen 

BASF. Ik spreek over bedrijven, aangezien de BASF site opgedeeld is in verschillende groepen van 

fabrieken die elk hun eigen ‘bedrijf’ vormen. Het voordeel hieraan is dat je een hele variëteit aan 

kennis vergaart, de verschillende uithoeken van BASF leert kennen en al je opgedane competenties 

van de unief kan bundelen en toepassen in ‘real life’. Je voelt je voor het eerst met trots een echte ingenieur. Dat is dan 

ook het grote voordeel aan BASF: niet alleen zijn ze enorm begaan met de opleiding van hun mensen, ze zijn bovendien 

ook zodanig groot dat ze alle soorten opdrachten en jobs hebben waar je als ingenieur maar van kunt dromen! Met andere 

woorden, je blijft student, maar dan zonder examens. Daarenboven valt het werkleven heel wat beter mee dan verwacht! 

Ja, je kan je wekker niet zomaar afzetten ’s morgens als de goesting er niet is, maar als je ’s avonds thuis komt van het 

werk of vrijdag de deur van jouw bureau achter je dicht trekt, is die tijd volledig van jou. Je bent volledig vrij, je hebt geen 

projecten/examens/thesissen/verslagen en je hebt bovendien meer resources en tijd dan tijdens je studententijd om alle gekke 

activiteiten op je bucketlist te kunnen doen. 

Mensen die al weten dat zij bij BASF willen werken: schrijf je zeker in voor de Meet&Greet van BASF op 24 november. Voor 

mensen die nog niet weten of ze bij BASF willen werken: schrijf je zeker in voor de Meet&Greet van BASF op 24 november 

want het is een aanrader mét eten en drinken. Ik zal dan na een aantal glaasjes je proberen te overtuigen waarom BASF 

een topwerkgever is. PS: kom dus best met de fiets. 

Kan je echt niet wachten tot het vervolg of zit je met een andere prangende vraag? Stuur dan gerust een mailtje naar char-

lotte.cluydts@basf.com.

Bram Demuynck - Denys
Exact twee maanden nadat ik mijn thesis verdedigde, startte ik afgelopen augustus als werfleider bij 

Denys. Na 5 jaar theorie was ik zeer benieuwd naar de praktijk. Bij Denys kwam ik terecht in een 

bouwbedrijf dat actief is in heel wat verschillende disciplines, waaronder tunnelbouw, gas- en water-

leidingen, nieuwbouwprojecten en restauratiewerken.

Met een gezonde dosis stress en heel wat vragen begon ik aan mijn eerste werkdag. Wie worden mijn 

nieuwe collega’s? Op welk project kom ik terecht? Wat wordt de concrete invulling van mijn job? Na 

een warm welkom en enkele praktische afspraken werden mijn vragen meteen beantwoord: het werd 

de Zoo van Antwerpen. Binnen een groter project met onder andere een nieuw restaurant en grote 

volière met savanne, werk ik mee aan de renovatie van een aantal dierenverblijven. Als werfleider ben 

ik verantwoordelijk voor de dagelijkste opvolging van de restauratiewerken.

Doordat Denys is uitgegroeid tot een toonaangevend bouwbedrijf in binnen- en buitenland, krijg je de kans om als starter 

meteen mee te werken aan uitdagende en unieke projecten. Daarvan is mijn project op de Zoo een goed voorbeeld. Wie kan 

zeggen dat hij elke dag tussen de olifanten en giraffen werkt? Als starter krijg je meteen veel verantwoordelijkheden, maar word 

je daarbij ook zeer goed begeleid. Voor vragen over de werking van het bedrijf en allerlei praktische zaken, kan je steeds 

terecht bij een persoonlijke mentor.

Dankzij zijn multidisciplinair karakter is Denys een dynamisch bedrijf, waarin er steeds nieuwe uitdagingen te vinden zijn. Met 

andere woorden, een ideale omgeving om als startend ingenieur terecht te komen. Nog veel succes bij de rest van je studies 

en aarzel niet om eens langs te komen in Wondelgem voor een stage of sollicitatie!
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Heb je ook soms van die mo-

menten dat je redelijk impulsief 

beslist om iets te doen en het 

één van de beste keuzes van 

je leven blijkt te zijn? Wel, 

zo’n moment had ik dus toen ik 

besloot te appliceren voor een 

BEST summer course. Eént-

je helemaal bovenaan sprong 

in het oog: Karts bouwen! 

Hoe awesome is dat niet?! 

In Boekarest, hmm… Na wat 

opzoekwerk bleek dit een zalige 

Roemeense stad te zijn waar 

vanalles te beleven valt. Hoe 

meer ik erover las, hoe en-

thousiaster ik werd! Ik sprong 

dan ook een gat in de lucht 

toen ik geaccepteerd werd. Ik 

heb wel vaak moeten zeg gen: 

’t Is Boekarest, in Roemenië, 

niet Budapest… Na de exa-

mens was het eindelijk zo ver, 

het vliegtuig op, op weg naar 

avontuur! Bij aankomst voelde 

het wat raar om de mensen 

die je al wat via Facebook had 

leren kennen eindelijk in het 

echt te ontmoeten, maar na 

wat kennismakingsspelletjes zat 

de sfeer er al goed in, zeker 

op de eerste avond. Tijdens 

het eerste feestje moesten we 

allerlei opdrachtjes samen doen 

om punten te scoren, zoals 

‘make everybody go shirtless’. 

Toen het tijd werd om te gaan 

slapen, met mijn twee sympa-

thieke kamergenotes, zetten 

de gesprekken zich nog voort 

tot diep in de nacht. Tot een 

‘Partieciepaaaaants, everiebody 

waaake uup’ ons wekte. 

In Boekarest bleek het overdag 

superwarm te zijn, de bleek-

scheten onder ons (twee Bel-

gen, een rosse Duitser, een 

Deen en een Zweedse) werden 

dan ook snel beste schaduw- 

en zonnecrèmevrienden. Ook 

‘Tall people’ werd snel op-

gericht, want we waren met 

drie meisjes en slechts enkele 

jongens die zo groot waren. Op 

Opening Day gingen we naar 

het National Village Museum 

om wat bij te leren over de 

plaatselijke geschiedenis. We 

bezochten ook een automuse-

um met supercoole oude en 

nieuwe auto’s, aangezien ons 

onderwerp ‘Kart your way to 

Bucharest’ was.

Op Romanian Evening leerden 

we de cultuur nog wat meer 

kennen, wat wil zeggen: tra-

ditionele dansen, eten en de 

nationale drank: Palinka! Dat 

was écht niet te drinken en 

je trekt er dan ook altijd een 

mooie Pa linka-face bij. 

De dag erna was het zo ver, 

we wandelden de straat over 

naar de gigantische campus 

en kregen onze eerste les. ’s 

Namiddags deelden we ons op 

in drie teams om elk te be-

ginnen bouwen aan onze karts. 

Het was allemaal een beet-
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je primitief want ‘engines are 

f#cking expensive’, maar het 

was juist interessant om het 

te doen met de materialen die 

voorhanden waren. Dus we 

schroefden, lasten en uitein-

delijk duct tapeten (als échte 

burgies) onze kart in elkaar. 

Het was echt geweldig om 

i.p.v. theoretisch te zitten ber-

ekenen eens écht iets te doen. 

Ook het teamwork was super 

ver rijkend want iedere persoon 

heeft andere inzichten en ken-

nis. Bij de eindvoorstelling heeft 

slechts één van de drie karts 

het overleefd, maar ’t was toch 

supertof!

Zoals de leuze van BEST 

zegt: ‘Work hard, party hard-

er’. We waren niet enkel in 

 Boeka rest om karts te bouwen. 

De spelletjes, het bezoek aan 

het Parlement en de City Rally, 

waarbij we de stad verkenden 

terwijl we opdrachtjes moesten 

uitvoeren, waren awesome. 

Elke avond was er ook een 

feestje, drankspelletje of can-

tus. Eén van de meest epische 

avonden was de Pub Crawling. 

We kregen de meest gekke 

opdrachten in een hele hoop 

toffe cafés in het oude cen-

trum van Boekarest en gingen 

pas slapen toen de zon weer 

opkwam. Ik weet nog dat ik 

dacht: ‘this was the BEST night 

of my life’. Het is ongelofelijk 

hoe hard je je kan amuseren 

met mensen die je nog maar 

een paar dagen kent en die 

van de andere kant van Europa 

komen! 

De week werd afgesloten met 

een weekendtrip naar de won-

dermooie bergen, Brasov en het 

kasteel van Dracula. De par-

ticipants organiseerden ook een 

eigen party voor de organisers, 

waarbij die stuk voor stuk kapot 

waren. Ik was ook doodmoe 

toen de tijd was gekomen om 

terug op het vliegtuig te stap-

pen naar België. Toen heb ik 

toch wel eventjes een traantje 

gelaten, maar ik heb mij ook 

direct voorgenomen dat ik bij 

BEST Ghent zou gaan om al 

die ongelofelijk awesome en in-

spirerende mensen ooit terug te 

zien en nog meer BEST avon-

turen te beleven. Ik beklaag het 

mij dat ik nog niet eerder op 

course ben geweest en eerder 

zo’n fantastische avonturen heb 

beleefd en internationale vrien-

den voor ‘t leven heb gemaakt. 

Twijfel dus niet en ga ervoor, ’t 

is maar als je op course gaat 

dat je het zult beseffen en je 

wilt het écht niet missen!

See you in Europe!

Katrijn Claeys
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It was now or never. My last 

summer holiday was coming 

up, so it was up to me to 

make the most of it! When I 

saw the list of possible coun-

tries, one immediately caught 

my eye: Malta. After going 

through the results of ‘Malta’ 

on Google Images and checking 

the website of the company, I 

was convinced! I was going to 

do it and Malta was going to 

be my first choice. After some 

exciting weeks, I received the 

message that I could do my 

internship on this little island! 

Eeny-meeny-Malta, only two 

times the size of Ghent!

Bouncing heart, waving family, 

just me and my luggage... Off 

we go! After a good flight, 

a small, tanned guy on slip-

pers was waving to me with 

a big smile. This had to be 

the IAESTE-Malta guy! ‘Open 

your window, otherwise you’re 

going to die!’. After wanting 

to enter on the wrong side of 

the car, he drove me to my 

apartment in the Maltese way. 

There is a saying that goes: 

Maltese people don’t drive on 

the left, neither on the right, 

but where the shadow is. He 

seemed to be the stereotype of 

the Maltese, not to be con-

fused with Maltesers! I lived 

with two other IAESTE-students 

and two Maltese. The perfect 

combination of having afternoon 

tea with my English roommate 

as well as trying the self-pre-

pared tuna from my Maltese 

flatmate’s mother.

Thanks to the chaotic Mal-

tese transport, my Spanish 

IAESTE-colleague and I had 

to walk for half an hour in 

30°C to go to work. Our path 

consisted of going down a hill 

covered with stones grown over 

by weeds, followed by climbing 

up a lot of stairs during which 

I learned some Spanish swear-

words. Luckily, the air-condi-

tioning and the amazing atmo-

sphere at work made us forget 

about our walk quite quickly.

As an architecture student, I 

was lucky to work with DeMicoli 

& Associates. This is one of 

the most famous architectural 

offices of Malta with projects 

going from a resort with palm 

trees inside to the renovation 

of the only tower of Malta. 

I worked together with archi-

tects and technicians, as well 

as with the people who made 

the models. The architectural 

design, the construction details, 

the interior design, the models, 

all of these things were done 

by the forty people working 

there. As a lot of my colleagues 

were young foreigners, lunch-

breaks consisted of preparing 

and enjoying Sicilian, Italian, 

Spanish, and of course Belgian 

food during which we discussed 

all the differences between our 

countries. These moments were 

MALTA
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extended with drinks after work 

and even a barbecue on the 

beach at sunset.

I didn’t only learn things at 

work: the other IAESTE-stu-

dents also thaught me a lot of 

new things. The Spanish told 

me how to make sangría and 

helped me with the lyrics of 

the Macarena. The Czech guy 

proved that they are not that 

resistant to beer as they say 

they are and I copied my lovely 

British roommate’s accent. My 

Scottish flatmate was very nice, 

but I didn’t learn a lot from 

him because almost no one 

was able to understand him 

due to his accent. A Polish 

friend proved that the partying 

stereotype is completely right 

and she was the only one, be-

sides the Croatians themselves, 

who liked the Croatian drink 

Rakia. One evening, I refreshed 

my French with a guy from 

France, a Romanian girl, and 

one of the Spanish guy. From 

the Slovakian girl, I learned 

that the world is really small 

as her boyfriend lives in the 

same city as my grandmother.

Last but not least: the Maltese 

themselves. Even though Malta 

is small, the hospitality of the 

Maltese is great. With a lot of 

enthusiasm, they introduced us 

to the rich history of Malta by 

visiting different historical cities, 

taking us to beaches all over 

the island, organising a bar-

becue on the cliffs, joining us 

for a night on the beach during 

our weekend in Gozo, a small-

er island of Malta, and im-

mersing us in the rich Maltese 

culture. A part of this culture 

is that every town organises a 

feast during which they honour 

the saints and launch tons of 

firework, even during the day. 

We went to the craziest one 

of these feasts where every-

one, including us, was painted 

either red or blue. Afterwards 

everyone was waving with flags 

in the same colour they were 

painted, pouring beer and sing-

ing songs which were not even 

about the saints, but actual-

ly just swearing towards those 

painted in the other colour. 

The highlight of these feasts, 

the one of Santa Maria, was 

also my last day in Malta. A 

perfect day spent with great 

friends on my favourite beach, 

followed by some drinks with a 

view of Valetta by night! 

Malta, see you again!

Lieselot Geldof
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De laag stof op de oude archieven van VTK was deze keer nog dikker. We 
hebben die laag met veel plezier weggeblazen en vonden zo voor jullie de 
klassieke wijze om van een regenachtige dag toch nog een feest te maken.
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16   06    68      88         98

Op welke nummer staat de auto geparkeerd?

Welke God wordt hieronder voorgesteld?

1

2

1: 87, de nummers staan omgekeerd.

2: Apollo,: a + Spaans voor kip.
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Een blinde man bevindt zich alleen op een verlaten eiland. Hij heeft twee blauwe en twee 

rode pillen die exact dezelfde vorm hebben, ze voelen ook identiek aan. Hij moet precies 

één rode en één blauwe pil nemen anders zal hij sterven. 

Hoe overleeft hij?

3

4 Je komt een pintje drinken in Delta en je ontmoet hier 3 rare maar wijze tankers. De ene 

vertelt altijd de waarheid, de andere liegt altijd en nog een andere is doof. Aan de eerste 

vraag je: “Ben je aan het liegen?”, aan de tweede vraag je “Was de vorige aan het lie-

gen?” en aan de derde vraag je weer “Was de vorige aan het liegen?”. Het antwoord is 

telkens neen.

Wie vertelt altijd de waarheid?

3: Hij breekt elke pil in 2 en gooit telkens de helft weg.

4: De 3e vertelt altijd de waarheid
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Oh nee!! Patrick Bateman wil zijn bijl in Pauls hoofd planten maar er staat 
een doolhof in de weg. Help jij hem Paul Allen brutaal te vermoorden op de 
swingende beats van Huey Lewis & The News?
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Oef, alweer de laatste pagina van een ’t Civiel-

ke. Hopelijk hebben jullie ervan genoten en 

kijken jullie alweer vol verwachting uit naar een 

volgende editie. Wij zullen alleszins opnieuw ons 

beste beentje voorzetten om er weer een top-

editie van te maken! Maar een topeditie van 

’t Civielke kan nooit door Pers alleen gemaakt 

worden. Daarom zouden we graag al onze fan-

tastische medewerkers bedanken om het goed 

gevulde boekje dat hier voor jullie ligt mogelijk te 

maken. Een welgemeende merci aan...

Onze praeses Seba om een vlot geschreven 

voorwoord te verzorgen. Misschien moet je het 

volgende keer wel zonder die kater van het IFT 

schrijven.

De immer sympathieke Valerie om de sterren 

voor ons te lezen. Nu ziet onze toekomst er 

alvast een pak beter uit.

HonGabor voor zijn verduidelijkende uitleg bij de 

brandend actuele vluchtelingencrisis. We sturen 

alvast een editie van dit ’t Civielke op naar alle 

Europese leiders.

Scha(ch)ttige Lynn om ons een blik in jouw 

dagboek te gunnen. We zijn wel blij dat je de 

lookgeur niet als bijlage hebt toegevoegd.

Maïlys om alle archies en burgies te redden van 

de hongerdood. We zullen ook nooit meer stout 

zijn en vanaf nu je naam steeds juist schrijven.

Ann-Sophie voor haar boekadviezen. We zijn er 

zeker van dat je nu enkele herexamens op je 

geweten hebt.

Topdichter Stijn om jouw poëtische meester-

werken te delen met ons. Een mens wordt stil 

van zo’n mooie woorden.

Timen om ons te voorzien van nieuwe oor-

strelende topbands. Jouw adviezen klinken als 

muziek in de oren.

Brecht om ons spannende Deltaverhalen aan te 

leveren. Dit is geen garantie dat we jouw ver-

halen ook effectief gebruikt hebben...

Maarten om ons de wondere wereld van de das 

te verklaren. Alle ‘dasdragenden’ kunnen dankzij 

jou weer schitteren op een mondeling examen.

Michiel van FRiS om ons weer rond te leiden 

in de nieuwe weetjes van FRiSland. Je verdient 

een Fanta, man.

Katrijn voor haar BEST-verslag. Wanneer openen 

die applicatierondes voor een course?

Lieselot voor het IAESTE-verslag. We gaan op 

stage en we nemen mee...

Jeroen voor zijn gruwelijk interessante weetjes. 

De les heeft ons vandaag dan toch iets geleerd, 

al kwam het niet van de prof.

Onze trouwe kommaneukers om alle fouten uit 

dit ’t Civielke te halen. Zonder jullie was dit 

boekje meer een verkoopstruc voor de dikke Van 

Dale geweest.




