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Heyho VTK’ertjes,

In dit laatste ’t Civielke is het tijd 

om afscheid van jullie te nemen. 

Nog één keer mag ik jullie als 

praeses voorzien van vrij tot zeer 

interessante lectuur alvorens mijn 

tijd gekomen is om het studen-

tenleven vaarwel te zeggen, te 

genieten van een laatste minder  

lange dan normale zomervakantie 

om daarna de wijde wereld in 

te trekken als doodgewone werk-

mens… Jawel, op het contract 

waar ik enkele maanden geleden 

een krabbel onder gezet heb, 

staat 1 september als startdatum. 

Gedaan met drie maanden vakan-

tie, maar niet getreurd! We gaan 

eerst nog eens goed feesten op 

onze jeugdigheid!

Over feesten gesproken. Niets is 

zo leuk als goedkoop feesten! De 

voorbije paasvakantie heb ik een 

schitterend oord leren kennen waar 

je kan leven als God in Frankrijk. 

Alleen ben je dan Belg in Bul-

garije. Een goede vriend van mij 

is op Erasmus in Sofia, hoofdstad 

van Bulgarije. Een heel interessant 

land zo blijkt. Wist je dat bier 

daar heel tot extreem goedkoop 

is? Of dat je anderhalve liter bier 

in een plastic fles kan kopen in 

de Lidl voor twee Leva of omge-

rekend één euro? En dat het nog 

lekker is ook? Ook al was het 

een korte citytrip, ik kan je zeker 

aanraden om er ooit in je studen-

tencarrière eens te passeren. Niet 

alleen omdat het aantal YOLO -

punten van een alcoholische con-

sumptie daar bijzonder hoog ligt, 

maar ook omdat er op twintig 

mi nuutjes van de hoofdstad een 

skigebied ligt, waar je vanop de 

top van de berg een prachtig zicht 

hebt op de hoofdstad. Een abso-

lute must! Enige nadeel: Bulgaren 

kunnen geen Engels. Dat bezorgt 

je grappige toestanden, maar dat 

is deel van het avontuur!

Ook het voorbije VTK-jaar is een 

echt avontuur geweest. Heel wat 

records zijn gesneuveld en op-

nieuw gezet. Op heel veel mo-

menten hebben we geschiedenis 

geschreven. Zo heeft Recruitment 

een recordaantal bedrijven op de 

Jobfair weten binnenhalen, heeft 

Feest ons eigen bierrecord gewoon 

verpulverd en het nieuwe record 

van 3108,5 liter op de muur in 

de Vooruit mogen schrijven. Park-

pop ging dit jaar voor de eerste 

keer door in het Zuidpark waar 

je anders nooit iets mag organ-

iseren van stad Gent, als ik (een 

beetje) voorbarig ben op het mo-

ment van schrijven heeft Sport 

terug een topprestatie neergezet 

op de 12UL. And last but not 

least: VTK heeft haar eigen café 

succesvol geopend! Het pronkstuk 

van dit VTK-jaar en mijn eigen 

praesidium carrière. Iets dat ik met 

heel veel pijn in het hart en en-

kele traantjes zal achterlaten!

Ook alle mensen die zo een 

fantastisch jaar mogelijk gemaakt 

hebben, ga ik enorm hard missen. 

Dat houdt niet alleen het praesidi-

um in, maar ook alle medewerkers 

die zich dag in dag uit vol ingezet 

hebben om al die shiftjes in te 

vullen. Van ’s ochtends vroeg na 

een goliarde tot ’s ochtends vroeg 

na het Galabal… Altijd  waren zij 

talrijk aanwezig. Ook op die on-

gelooflijk zware barshiften in  Delta 

konden we steeds rekenen op en-

kele verdomd goede  werkers onder 

onze burgies! Zonder al deze 

mensen was dit onvergetelijke 

jaar onmogelijk geweest. Daarom 

verdienen zij oprecht een welge-

meende dankuwel van elke student 

aan onze faculteit! Merci!

Gezien ik bijna aan het einde van 

deze pagina ben, ben ik verplicht 

om een einde te maken aan dit 

schrijven. Ik kan er echter geen 

genoeg van krijgen. Gelukkig heb 

ik nog een thesis waar wel iets 

meer dan 3629 tekens in moeten 

staan. Velen onder jullie delen dit 

lot of zijn al goed aan het blokken 

voor de aanstormende examens. 

Daarom wens ik jullie ook van 

harte succes met de eindsprint 

van dit academiejaar zodat jullie 

achteraf kunnen genieten van een 

welverdiende vakantie! Graag zie 

ik jullie terug op de VTK Drie-

daagse!

Tot in d’n droai!

Seba
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Hoi hoi beste lezers,

Voor een laatste maal mogen 

wij dit ’t Civielke openen met 

een voorwoord. Het leek wel 

als gisteren toen we dit voor 

het eerst deden. Toen was dat 

met knikkende knieën en een 

droge mond, maar zelfs nu 

gaat dat toch niet zo vlot als je 

wel zou verwachten. Beeld je 

eens in dat we een voorwoord 

schrijven dat op niets trekt: al 

die haatmails die we daarna 

ontvangen, al die verloren inkt 

en papier, maar vooral al die 

teleurgestelde VTK-gezichtjes. 

Gelukkig heeft Seba er al voor 

gezorgd dat jullie van deze twee 

voorwoorden toch op zijn minst 

één goed (gevuld) voorwoord 

kunnen lezen. Let op de letter-

grootte van zijn voorwoord: ja 

hoor, dat is wel degelijk klein-

er dan dat van dit voorwoord. 

Seba had duidelijk veel te zeg-

gen en wij waren te lui om te 

beginnen knippen zodat het er 

wel aan lettergrootte 12 in kon.

Nu het academiejaar op zijn 

einde loopt, moeten we ook 

weer stilaan beginnen denken 

aan die vervelende examens. 

We zijn geneigd om te zeg-

gen dat er gelukkig nog veel 

zotte activiteiten tussen nu en 

de examens zitten, maar helaas 

is dat dit semester iets minder 

waar dan dat het vorig se-

mester was. Je kan je wel 

voorstellen dat na de succes-

volle Jobfair, het fantastische 

Galabal, de Lentefuif, Parkpop, 

de 12Urenloop, het Drum ’n 

Bass feestje van Delta en al 

die andere activiteiten van dit 

semester, het praesidium een 

beetje door zijn inspiratie zit. 

En juist daarom staat er weer 

een prachtig nieuw praesidium 

voor het volgende academiejaar 

voor jullie klaar! We zijn er 

zeker van dat zij het volgend 

jaar boordevol enthousiasme 

goed gaan doen. Maar ze mo-

gen eens proberen om het zo 

goed of zelfs beter dan dit jaar 

te doen... Hoewel, een Delta 

2.0 zien we nog wel zitten :)

Voor het laatste ’t Civielke van 

dit jaar hebben onze mede-

werkers en wij alle registers 

open ge trokken zodat het eind-

resultaat - het voorliggend 

boekje dus -  mooi er dan an-

ders zou worden. We kunnen 

u al verklappen, beste lezer, 

hierin zijn we niet geslaagd... 

Oh, irony! U mag deze  laatste 

twee zinnen interpreteren zoals 

u wenst. We kunnen alles-

zins zeggen dat we in de 

voorbereiding voor dit ’t Civielke 

de re gisters iets meer hebben 

open getrokken dan anders. Zo 

hebben we op het kommaneu-

ken fancy champagne liggen 

drinken, is er aan sommige 

artikels langer dan de gebrui-

kelijke 20 minuten ge werkt om 

het in zijn lay-out te steken en 

hebben we zelfs een exclusief 

interview met een ijsbeer voor 

jullie kunnen strikken. Nu kun-

nen jullie toch niet meer ont-

kennen dat we jullie nieuws-

gierigheid geprikkeld hebben?!

Als laatste willen we jullie nog 

enorm veel succes wensen bij 

de aankomende examens. Als 

alles goed gaat, zien we jullie 

daarna wel terug op de VTK 

Driedaagse, waar we zeker tijd 

zullen vrijmaken om nog wat 

meer te zeveren tegen jullie. 

Geniet van dit laatste ’t Civiel-

ke, hopelijk zo veel als dat wij 

ervan genoten hebben om het 

te maken!

Veel liefs,

Pers
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1. Opleiding hulpkok
Is gegroeid door het feit dat 

ik koken een basisbehoefte 

vind. Met de collega’s heb-

ben we daar ooit eens over 

gediscussieerd. Natuurlijk ving 

de secretaresse dat op en 

aangezien zij zelf sterrenchef is 

in haar vrije tijd, weet ze de 

weg naar het culinaire Wal-

halla. Conclusie: 1 uur na het 

gesprek had ze alles geregeld 

en nu ga ik al een goeie 

2 jaar iedere week naar een 

boerengat genaamd ‘Zele’ om 

vriend en vijand te verbazen 

met eetbare delicatessen. Mo-

menteel krijgt iedereen die ik 

in het weekend tegenkom een 

stuk taart door zijn strot ge-

ramd (de laatste module is 

dan ook patisserie) en hopelijk 

kan ik mezelf eind juni “hulp-

chef Timothy” noemen...

2. Ultratrail
running

Lopen is tegenwoor-

dig erg ‘in’. Als je een 

doctoraat doet dan heb 

je net als iedereen ook 

een uitlaatklep nodig. 

Alleen volstaat het daar-

bij niet om alle perikelen 

te verwerken met een 

halfuurtje lopen, maar 

had ik ultra-trails nodig. 

Dit zijn loopjes waarbij 

de afstanden variëren van 45 

tot 560 km. Momenteel ben ik 

‘nog maar’ tot 119km geraakt. 

Dat was de TDS. Het kostte 

me 27u30 non-stop om van 

Italië naar Frankrijk te lopen 

doorheen de Alpen (7500 

hoogtemeters). Lastig, vooral 

mentaal tijdens de koude/

miezerige/natte nachten, maar 

o zo leuk (achteraf leuker dan 

terwijl je bezig bent, zeker als 

je achterpoten na 60km al open 

liggen door de vochtigheid van 

het zweet...). In de trailrun-

filosofie gaat het erom om ge-

woon in de bossen te crossen, 

over bergen, door rivieren. Niet 

iets waarbij je competitief bent 

en waar je aangeklampt wordt 

door allerhande idiote sponsors 

die hun shitty sportdrankjes aan 

de man proberen te brengen. 

Een bevoorrading bij een trail-

run is: chips, nootjes, rozijnen, 

snoep, Tucjes en zeker niet te 

vergeten: Cola!!! De abso-

lute godendrank. Uit ervaring 

weet ik al: 1 glas Cola = 10 

km lopen. Er zijn ook veel 

mensen die bij het horen van 

mijn hobby spontaan over de 

MdS beginnen (Marathon des 

Sables). Nu, dan zeg ik altijd 

dat dat een loop voor janetten 

is. Tenslotte zijn de afstanden 

niet zo lang die je daar moet 

doen. O ja, 1 keer een 80’r, 

maar dan heb je wel een rust-

dag erachter. Woossies...

3. Rode Kruis vrij
williger

Ik denk dat ik dat voornamelijk 

doe om mijn karma terug wat 

in evenwicht te brengen (ja, ik 

krijg dikwijls de opmerking dat 

het overhelt naar de verkeerde 

kant). Het is handig te weten 

wat te doen in situaties ‘when 

the shit hits the fan’. Ook met 

oog op expedities is het een 

must om de basics van EHBO 

goed in de vingers te hebben.

4. Poolexpedities
Met het vermelden van ‘expe-

dities’ komen we eindelijk aan 

het punt waar het artikel om 

draait.

Timothy Galle, een naam die u misschien niets zegt. Nochtans is Timothy al 
enkele jaren werkzaam aan onze faculteit, meer bepaald in Labo Soete waar 
hij net zijn doctoraat afgewerkt heeft. Buiten de uren vind je Timothy vaak in 
de keuken, op marathons en... op zotte reizen naar barkoude plaatsen!
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Het is eigenlijk allemaal begonnen met een trip 

naar Alaska. Niets fancy, juist wat rondtoeren 

van Anchorage naar Seward. Als je er bent: 

zeker eens gaan eten in Ray’s Waterfront en de 

homemade salmon bestellen: hemels! Dan terug 

naar boven richting Fairbanks en dan terug naar 

Anchorage. Uiteraard nog 1001 dingen ertussen 

en dan ben je al vlug 3 weken onderweg. Maar 

goed, de plaats waar alles begon, was een 

camping aan de voet van ‘Exit Glacier’. Dat is 

trouwens de gletsjer die Bear Grills en Obama 

gedaan hebben in één van de shows. Als je 

die ophuppelt, kom je aan één van de grootste 

ijsvlaktes ter wereld: het ‘Harding Ice field’. Daar 

had ik nu eenmaal een wauw-momentje en dan 

beginnen die dingen invloed te hebben op je 

leven en zorgen ze voor inspiratie om nieuwe 

avonturen op te zoeken...

Zo gezegd zo gedaan. De volgende logische stap 

was dus Lapland tijdens de winter. Meer be-

paald de Karhunkierros trail in Oulanka  National 

Park. Daar had ik dan mijn eerste pulk- ervaring 

opgedaan en heb daar ondervonden dat je best 

niet met een pulk in de bossen loopt. Zo’n ding 

is nogal lomp en de bomen geven niet mee. 

Behalve een paar stommiteiten zoals het vergeten 

sluiten van de deur van de hut ‘s nachts waar-

door de helft van de groep onderkoelingsver-

schijnselen begon te vertonen is daar eigenlijk 

niet gebeurd. Maar het was wel een mooie, 

verslavende streek en na het honden sleeën was 

er gelukkig nog tijd voor een lokaal biertje... Ja, 

toen dronk ik dat nog, maar iedereen evolueert 

zeker?

Nu we de introducties gehad hebben was het 

eindelijk tijd voor het echte werk: de beklimming 

van de Newtontoppen op Spitsbergen! Op zich 

niet al te moeilijk dus verwachtten we weinig 

problemen. Genoeg eten om het 2 weken uit 

te houden, Sat phone, PLB, genoeg flashbangs 

en wapens om een hele familie beren tegen te 

houden, een obese groenlandse husky en 40kg 

eten voor die vetbol. Maar ja, tenslotte is dat 

(naar het  schijnt) een mens zijn beste vriend. 

Die hond moest 1 keer blaffen voor eten en 2 

keer als hij een beer zag. Helaas was het enige 

dat die deed eten, slapen, de verkeerde kant 

uitlopen en op mijn skies plassen bij -32°C. 

Ik was bijna geneigd om mijn geweer niet voor 

beren maar voor dat onding te ge bruiken... Maar 

goed, na een week bereikten we toch triomferend 

de top van de hoogste berg boven de poolcirkel 

en na een vreugdedansje keerden we terug naar 

het zuiden (er is bitter weinig in het noorden) 
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richting Longyearbuyen. Wat een walk in the 

park moest worden liep echter anders af. Wat 

toen gebeurd is, heeft me ertoe aangezet om bij 

het Rode Kruis toch wat cursussen te volgen. 

Onze gids was namelijk, naar eigen zeggen, 

zeer ervaren en was goed in het vinden van 

crevasses. Omdat we in een crevasserijk gebied 

waren, besloten we in groep te lopen (2 x 3 

man verbonden met een touw), de enige goede 

beslissing die een mens kan maken in zo’n 

geval. So far, so good. Het probleem was echter 

dat we door het slechte zee-ijs de route wat 

hadden moeten verleggen en later zou blijken dat 

we de verkeerde gletsjer aan het overlopen wa-

ren. Dit gezegd zijnde zakte het zicht van 100m 

naar ongeveer 3m... wat ronduit slecht is, beter 

bekend als ‘white-out’. Normaal moet je dan 

gewoon je tent opstellen, maar omdat we in een 

vrij ‘onaangenaam’ gebied zaten, werd besloten 

om op GPS terug te keren. In deze gevallen 

is er nu eenmaal geen democratie, maar dicta-

tuur. Gelukkig, want anders gaat het zeker fout. 

Helaas zit er op GPS een onnauwkeurigheid van 

een vijftal meter en inderdaad, onze ervaren 

crevasse-tracker vond een crevasse en viel er in 

met slede en hond. Het klinkt mis schien leuk en 

een sterk verhaal achteraf, maar als je het touw 

voor je ineens strak gespannen ziet worden en 

je dan zelf een stuk mee begint te glijden is de 

lol er snel vanaf... Dus situatie: een gids met 

overmaats schoothondje die metro noompje aan 

het spelen zijn in de crevasse en jij die samen 

met een teamlid ligt te liggen. Gelukkig waren 

er 3 anderen een eindje achter ons, dus die 

kwamen op het gemakje kijken (white-out, dus 

die zagen enkel twee luiaards die daar wat lagen 

te liggen bevriezen). Dus even overleg ge pleegd 

terwijl de gids beneden aan het schreeuwen was. 

Gelukkig konden we dat niet horen door het feit 

dat  hij in de spleet zat en er een briesje aan 

het opkomen was. Dan hadden we een grandi-

oos idee: laten we de gouverneur van Svalbard 

bellen met de Satphone (ja, als je met die 

dingen 112 belt dan kom je in een call center 

in Ierland uit, en meestal zitten daar dan Indiërs 

die met die grappige stemmetjes antwoorden en 

schatergelach zou lawines kunnen veroorzaken, 

dus dat deden we dan maar niet)! Excellent 

idee, euforie alom; waar zat die telefoon... ah 

ja, in de slede van de gids... Bummer; maar 

geen probleem! We hebben een PLB, dus we 

kunnen de cavalerie hierheen roepen in no-

time. Waar was dat ding nu weer? Ah ja, in 

de slede van de gids... Ik weet het, dat was 

een fout van onze kant: in 2 teams nooit alle 
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communicatie in dezelfde slede (en ook loopt de 

gids nooit vooraan, maar achteraan het eerste 

team). Dus ja, daar zaten we dan, 100km van 

de dichtstbijzijnde levende ziel... Ik kon niets 

doen (rechtstaan = mee de spleet in) dus heb 

ik inmiddels maar een fotootje genomen dewelke 

de heldendaden die zich die dag afspeelden zou 

vereeuwigen in de lokale krant. Na een 2 uur 

durende strijd hebben we dan eerst de gids zelf 

naar boven getrokken met het merendeel van het 

materiaal en ook de trouwe viervoeter. De hond 

was ook niet van de slimste en in combinatie 

met het voorval heeft hij muffins met papier en 

al opgegeten... geduld was er niet meer bij op 

dat moment. Eens iedereen boven was, bleek 

het dat de gids vrij gehavend was en dan kan je 

nu eenmaal niet verder. Aangezien we de PLB 

en Satphone nu terug hadden was het tijd om 

met de techno logische speeltjes te spelen. Eerste 

werk: de PLB activeren. Eenmaal die begon te 

beepen, hadden we een eerste succesje bereikt, 

hurray! Ik moet toegeven, het is een systeem 

voor dummies, maar toch, je moet je optrekken 

aan de kleine succesjes hé. Dan, telefoneren 

naar de gouverneur. Natuurlijk was die mens niet 

in zijn kot. Waarschijnlijk was hij de sneeuw gaan 

effenen of zijn stoep aan het vegen. Dus ja, 

SaR had ondertussen wel een signaal gekregen, 

maar als ze vooraf zeggen ‘binnen 2 dagen zijn 

we zeker bij jullie’ is het handig om toch wat 

meer detail te weten. Tenslotte is het -30°C 

en zit je met een zorgenkindje. Dus hebben we 

maar de hondenkennel gebeld en die is dan de 

gouverneur gaan zoeken. Handig, die stadjes 

waar iedereen iedereen kent. Na 4 uur wachten 

hoorden we dan eindelijk het hemelse gezang 

van de helikopter naderen. Nog even vechten 

voor het pistool wie de flares mocht afschieten 

(natuurlijk niet op de heli, anders zouden die 

boos zijn... denk ik) en nog eens 6u later ging 

de wind eindelijk liggen en ging het deurtje open 

van een hooverende helikopter (gelukkig was het 

toen 24u dag). Nee, hij hing daar niet heel 

de tijd, maar vloog op en af om te zien of we 

niet begonnen te kanibaliseren. Dat is blijkbaar 

in in sommige gevallen. Hij slaagde erin om te 

Isbjørn ble 
gissel på 
Hopen

›› side 12-13

Født 
lengst 
nord

›› side 16-19

Timothy reddet 
sin egen guide

›› side 2,4-8

Her holder Timothy Galle fast for harde livet. I andre enden 
av tauet henger guide, hund og pulk ned i en bresprekk. 
Til sammen 26 personer ble reddet i felt i påsken.

SafarijubelSafarijubelSafarijubel
Skyldte 
på hundenepå hundenepå hundene

›› side 20-21
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landen, dus geen Windkracht 10-stijl (op dat 

moment geen helaas, maar gelukkig).  Iedereen 

erin, nog even verontwaardigd bevestigen dat 

de hond inderdaad ook mee moest (duh, dat 

beestje... Hij was deel van het team!) en 

we keerden terug naar Longyearbuyen waar we 

meermaals aan de tand gevoeld werden over 

wat en hoe het gebeurd was. Logisch eigenlijk... 

tenslotte breng je op die moment ook de levens 

van de mensen die je komen halen in gevaar... 

hoe dan ook, we waren terug in de beschaafde 

wereld... wel, de bewoonde wereld. Terugblik-

kend hebben we prachtige dingen gezien zoals 

de bekende parhelia, koolmijnen en ijsgrotten 

en bovenal, de ervaring van zo’n incident is... 

interessant. Het geeft je wel een andere kijk op, 

zonder in filosofisch detail te treden, vele dingen.

Nu we dat gehad hebben kan een volgende 

reis enkel maar goed gaan... yeah right... Erna 

ging ik terug naar Lapland om een deel van 

de Kungsleden te bewandelen (in de winter, 

uiteraard). En ja, Murphy was ook lid van de 

groep... Het was een mooie avond, stevig bries-

je, maar niets om je zorgen over te maken... 

Ware het niet dat we in een tochtgat zaten. Het 

hele dal kreeg het die nacht stevig te verduren 

met winden over 130km/u... en ja inderdaad, 

tenten werden kapot geblazen en al snel zaten 

we, ondanks de stevige muur die we gebouwd 

hadden met een tent van het type ‘slaapzak’. 

Er was een kilometer verder een hut, dus zijn 

we in het midden van de nacht tegen weer en 

wind aan de queeste voor onderdak begonnen. 

Omdat ik al wat meer ervaring had dan de an-

deren mocht ik de rij afsluiten. Op zich een hele 

eer, maar dat wil wel zeggen dat degene voor 

jou af en toe achter zich moet kijken. Gelukkig 

deed die dat ook want een paar keer lag ik in 

een mum van tijd ineens 20 meter verder. ‘Een 

rukwindje’ noem den ze dat... niet leuk als je dat 

‘rukwindje’ tegenkomt als je net de richel over-

gaat... maar goed, we hebben er dan maar een 

huttentocht en iglo-initiatieweek van gemaakt. 

Wat uiteindelijk ook dolle fun bleek te zijn! Er 

zijn daar zelfs hutten met (geïmproviseerde) 

sauna, hoe decadent kan het zijn...
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Nou ja, no pain no gain zeker? Zo kwam ik 

toe bij het idee een tocht naar de Zuidpool te 

ondernemen. Omdat er niet veel idioten zijn die 

dat willen doen, ben ik tenslotte bij een Holland-

er terecht gekomen die dat ook wel zag zitten. 

De route zou gaan van de Russische Novolaz-

arevskaya basis, naar de Pole of Inaccessibility 

zo naar de Zuidpool om tenslotte te eindigen in 

Hercules Inlet. Goed voor een kleine 4000 km. 

Onderweg zouden we ook wat experimenten doen 

voor NASA en een anemometer plaatsen voor 

de universiteit van Utrecht. Omdat dit onmogelijk 

te voet te doen is, zouden we kites gebruiken. 

Nu, om die dingen wat ‘in te vliegeren’ zijn 

we naar het Finse gegaan om wat te oefenen. 

Helaas, geen success. Een hele waslijst dingen 

deden me besluiten het voor bekeken te hou-

den en vervroegd huiswaarts te keren. Als team 

waren we niet echt op elkaar afgestemd. Bij 

zo’n dingen heb je snel door of iets al dan niet 

werkt. In dit geval had ik een negatief gevoel 

en bij zo’n gevoel zeg je beter ‘nee’ voor dit 

soort projecten. De incompatibele humormodes 

zijn nog overbrugbaar (mijn collega’s kunnen dat 

wel), maar sommige dingen zijn ontoelaatbaar. 

Als je besluit om bij zero visibility een berg op 

te wandelen en naar beneden skiet, zegt dat 

iets over je manier van omgaan met veiligheid. 

Veiligheid is één van de punten die ik bij dit 

soort projecten torenhoog in het vaandel draag. 

Een onvoldoende voor dat punt en het is een 

no-go. Tenslotte breng je daardoor mensen in 

gevaar en kunnen de implicaties enorm zijn. Ook 

was het vliegerniveau niet wat het moest zijn 

voor zo’n project (ook niet van mij, maar zonder 

goede mentor die echt al immens veel ervaring 

heeft, breek je vlugger een been dan dat je 

bijleert) en al bij al hadden we de noodzake-

lijke €150.000 nog lang niet bijeen. Dit in het 

achter hoofd houdend leek het niet opportuun 

ermee door te gaan.  Hoe zwaar zo’n beslissing 

ook valt, als de realiteit je dromen tegenspreekt 

moet je de verstandigste beslissing nemen, niet 

de beslissing die je zou willen nemen.

Dus ik hoop eerst in de toe-

komst nog wat te kunnen 

co-gidsen aan de zijde van 

Dixie Dansercoer, wat best wel 

goed ging de vorige keer. Ook 

plan ik zeker nog wat avon-

turen naar het witte Noorden en 

geniet gewoon van de kansen 

die mijn pad kruisen. Tensotte 

draait het niet om de bestem-

ming, maar om de dingen die 

je tegenkomt en ervaart. Hoe 

exotisch de ‘Zuidpool’ ook is, 

het is gewoon een blok ijs... 

een blok ijs die ik zeker nog 

eens wil en zal bezoeken.

A repetitive day in the life of a polar 

explorer:
09u00: Opstaan

09u15: Sneeuw smelten
/ontbijten/water voor de

 dag 

koken

11u00: Sanitaire behoeft
en

11u05: Klaarmaken: tent
 afbreken, sledes maken

11u30: Op pad (5tal m
ins pauze ieder uur)

17u00 (of bij schemer/slecht weer): rondkijken 

naar idyllisch plaatsje o
m de tent op te zetten

, tent 

opzetten, sneeuwmuur b
ouwen als er veel wind 

is

18u00: koken 

20u00: Dagboek bijhouden, bed in, niet teveel 

snurken
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     Prof. Eddy Van De Voorde  Transporteconomie
Wie stemt er ja? Wie stemt er nee? (ongelooflijke meerderheid stemt niet) Zit er hier ie-

mand van Pol & Soc? Die zou gestemd hebben, zelfs zonder te weten waarover het gaat.

(bij een slide over de CEO van NMBS) Voor zo’n prestaties op je werk krijg je een bonus, 

een promotie, ... In Antwerpen kan je er zelfs rector mee worden.

     Prof. Hendrik Van Landeghem  Design and Manufacturing of Ser
vices and Operations 
(Duidt een student aan om te antwoorden) You don’t look too fresh this morning, or do 

you always look like this?

(In a mandatory Q&A session a student asks a question) Yes, you can post that on the 

forum of Minerva.

     Prof. Filip De Turck  Programmeren
(*p).a is dus hetzelfde als p->a. Echte C programmeurs gebruiken het pijltje, want pijltjes 

zijn cool.

     Prof. Hennie De Schepper  Wiskundige Analyse II
Al dan niet met breking van enige ledematen.

     Prof. Mia Loccufier  Mechanical Vibrations
After Easter holidays we’ll do some measurements on this (toont kleine baseball bat). Well, 

not on this one, this is for children.

     Prof. Christophe Leys  Vakoverschrijdend Project
‘Simulatie’ is een scheldwoord voor iets dat uit de computer komt.
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     Prof. Stijn Hertelé  Materials Selection in Mechanical Design
If you have to design a machine for babies and it tastes like shit, nobody’s gonna buy it.

(afbeelding van een vliegtuigmotor wordt getoond) If a bird flies into your engine, what will 

happen? Well, one certainty is that foie gras will exit the turbojet.

On Friday I’ll let you go an hour earlier with the excuse of you working on your assignment.

(over thermoharders) If you see an old telephone, so a black one with a wheel to dial. If 

you smash it against your head and it hurts, it’s made out of bakelite.

(Student A) A lightweight car is good for lower fuel consumption. 

(Student B) A lightweight car is good for better acceleration. 

(Prof to A) You are the green engineer. (Prof to B) You are the normal engineer.

Are you the monkey on the slides? You should become a politician then.

Standards can easily become very expensive. That’s why people invented torrents.

This exercise was an exam question. It’s about a very interesting component, namely a table.

Everyone makes mistakes. Only I don’t put my own mistakes on my slides.

If these big samples fail, the whole building shakes, which is quite nice (lacht).

How do you call ‘ruit’ in English? A window?

I have a specimen in my closet. Sounds like a song of Eminem.

Adhesion is like the love story in mechanical engineering.

Fretting is not eating a lot of Bicky Burgers.

Corrosion is like swallowing a grenade.

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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... de stilste plek ter wereld de geluidsdichte kamer van 
het Orfield Laboratorium in Minneapolis (VS) is?
Tenminste volgens het Guinness Book of World Records. Deze kamer 

heeft dubbele muren van beton en staal en wanden die bekleed zijn met 

wiggen van glaswol. Het plafond is hier ook mee bedekt. Over de vloer 

is een net van gaas gespannen zodat de wiggen niet beschadigd worden.

Het idee hiervan? Het geluid verdwaalt tussen de wiggen en dooft uit, 

waardoor je helemaal geen echo hoort. Je stem klinkt dus heel dof en 

je kunt alle kleine geluidjes horen. Zoals je maag die knort en je hart 

dat klopt. De kamer wordt vaak gebruikt door fabrikanten, om te testen 

hoeveel geluid hun product precies produceert.

... als je je rechteroog sluit nooit over je rechterschou
der kunt kijken?
Ik zou zeggen: probeer het maar eens! Als je je rechteroog dicht doet 

en je probeert over je rechterschouder te kijken, zul je meteen merken 

dat je neus in de weg zit. Hetzelfde geldt natuurlijk voor het linkeroog 

en de linkerschouder. 

... de oudste boom ter wereld meer dan 4700 jaar oud 
is?
De boom is een Bristlecone Pine en staat in de White Mountains in 

Californië. De exacte leeftijd van de boom is 4767 jaar. In de jaren 

50 ontdekte Edward Schulman enkele bomen die meer dan 3000 en 

4000 jaar oud zijn in de White Mountains op een hoogte van 3048 tot 

3354 meter. De oudste van deze bomen was dus “Methuselah” met 

zijn 4767 jaar.

... je MP3speler langer meegaat als je het geluid stiller 
zet? 
MP3-spelers kunnen zacht en hard staan en hebben een beperkte bat-

terijduur. Heeft het volume invloed op het batterijverbruik? Ja! Er is 

eens een test gedaan met een iPod op het hoogste volume en eentje 

op een laag volume. De iPod op de zachte stand ging ongeveer 20 

tot 40 minuten langer mee, dit is een verschil van ongeveer 4,5% tot 

9%. Op zich logisch natuurlijk. Alle apparaten (laptops, MP3-spelers, 

tablets) gebruiken een hoeveelheid energie die afhangt van de manier 

waarop je het apparaat gebruikt. Dus als er bijvoorbeeld veel program-

ma’s openstaan, of het scherm feller staat of het volume hoger zal je 

meer energie verbruiken.

De lessen lopen dan nu wel op hun einde, maar dat wil niet zeggen dat het daarom 
altijd even interessant is. Jeroen helpt jullie in deze harde tijden dan ook graag met 
zijn superinteressante weetjes. Wist je dat...
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... vrouwen bijna twee keer zoveel met hun ogen knip
peren als mannen?
Naast dat vrouwen twee keer zoveel knipperen met hun ogen als man-

nen, knipperen mensen met lichte ogen ook vaker dan mensen met 

donkere ogen. Geloof je dit niet? Doe een steekproef met de mensen 

rondom jou om zeker te zijn dat dit weetje correct is.   

... het grootste zwembad ter wereld wel 1013 meter lang 
is?
Het grooste zwembad ter wereld is 1013 meter lang en ligt in Chili. In 

het resort San Alfonso del Mar in Algarrobe aan de zuidkust van Chili 

bevindt zich het grootste zwembad ter wereld! Wel is het zwembad 

gevuld met zout water. 

... de oude Romeinen het zweet van gladiatoren ge
bruikten als afrodisiacum?
Na een dag lang vechten namen de gladiatoren vaak een bad in olijf olie. 

Na dit bad bevatte de olijfolie behalve het zweet van de gladiatoren ook 

kleine hoeveelheden testosteron. Deze olie werd vervolgens zorgvuldig 

opgevangen en in kruikjes bewaard. Deze kruikjes werden door vrouwen 

gekocht die zich met de olie insmeerden. Hierdoor steeg de testosteron-

spiegel van deze vrouwen iets en werd de intieme relatie drift verhoogd.

... wanneer een mannetjes pinguïn verliefd wordt op een 
vrouwtjes pinguïn hij het hele strand afzoekt op zoek 
naar de perfecte kiezelsteen?
Als hij die vindt geeft hij deze aan haar, een soort huwelijksaanzoek.

... er aardwormen zijn die meters lang kunnen worden?
De South African Giant Earthworm spant de kroon met een record van 

6,7m! Er zijn verschillende aardwormsoorten die langer kunnen worden 

dan een meter. In Australië leeft de Giant Gippsland Earthworm (Me-

gascolides australis) die gemiddeld 80cm lang en 2cm dik wordt. Deze 

worm kan echter wel 4m lang worden! In Nieuw-Zeeland leeft de North 

Auckland Worm. Deze worm wordt zo’n 1,4m lang en 1,1cm dik. Het 

bijzondere van deze worm is dat hij ‘s nachts zoveel licht geeft, dat 

je bij het licht van één worm kunt lezen. In Oregon leeft de Oregon 

Giant EarthWorm. Deze worm wordt ongeveer een meter lang. De worm 

geeft een geur af die aan bloemen doet denken. Dan is er ook nog 

de South African Giant Earthworm. Van deze soort is er in 1967 een 

exemplaar gevonden dat maar liefst 6,7m lang was! Gemiddeld wordt 

een South African Giant Earthworm ‘slechts’ 1,8m lang.
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... je van wachten je beroep kan maken? 
Werkloos zijn is vervelend, maar het kan tot nieuwe, creatieve ideeën 

leiden. Zo kwam de werkloze Italiaan Giovanni Cafaro op een heel 

origineel plan. Hij begon een bedrijfje in wachten! Als werkloze stuurde 

Cafaro honderden brieven, waarna het wachten was op een reactie. De 

hele dag wachten, daar werd Cafaro gek van. En dat is niet raar, want 

bijna niemand vindt wachten leuk. Toen kwam Cafaro op zijn briljante 

idee: als niemand wachten leuk vindt, dan willen mensen misschien wel 

betalen om het wachten door iemand anders te laten doen! Cafaro vraagt 

tien euro per uur om voor anderen in de rij te gaan staan. In Italië is 

het nog niet zo gebruikelijk om zaken via het internet te regelen. Dus 

moet je voor heel veel zaken naar het postkantoor of gemeentehuis, 

waar je achteraan aansluit in een lange rij. Tel daar de inefficiëntie van 

de Italiaanse bureaucratie bij op en je begrijpt dat er meer dan genoeg 

‘werk’ is voor Cafaro’s bedrijfje. Zijn telefoon staat dan ook roodgloeiend. 

Hij overweegt zelfs extra werknemers aan te nemen!

... mensen in Florida iedereen dood mogen schieten die 
hen op straat bedreigt?
Inwoners in Florida mogen iedereen die hen op straat bedreigt, dood-

schieten. Zij hoeven niet eens meer proberen te vluchten. De wet die 

dat mogelijk maakt, werd in 2005 met een overweldigende meerderheid 

aangenomen door het Huis van Afgevaardigden in de staat in het zuiden 

van de Verenigde Staten. Het recht te doden uit zelfverdediging gold tot 

dusver alleen voor de eigen woning, maar nu dus ook voor openbare 

gelegenheden. Volgens het parlement in Florida is het onzin dat mensen 

op straat moeten vluchten als zij worden bedreigd. Zelfs als een aanvaller 

zelf geen vuurwapen draagt, is hij volgens de wet vogelvrij. 

... het diepste punt in zee ruim 11 kilometer diep is?
Het gebied ligt ten oosten van de Filipijnen en wordt ook wel de Ma-

rianentrog genoemd en is gelegen in de Stille Oceaan. De Marianentrog 

heeft een diepte van ruim 11 kilometer. De oppervlakte van dit gebied 

is duizenden kilometers!

... rechtshandige mensen gemiddeld negen jaar langer 
leven dan linkshandigen?
De reden hiervoor is dat de meeste machines en werktuigen die we geb-

ruiken, gemaakt zijn voor rechtshandigen. Dit maakt ze net een tikkeltje 

gevaarlijker voor mensen die links zijn, wat op jaarlijkse basis leidt tot 

duizenden ongelukken met fatale gevolgen.
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Net buiten het centrum, in een voormalig elek-

triciteitsgebouw van Electrabel, ligt Volta. Zoals je 

al kon verwachten, dineer je hier in een indus-

trieel kader onder een behoorlijk speciale luster, 

die in de 12 meter hoge ruimte perfect past. 

Ook is er een trendy loungebar, waar je ook 

gewoon op het gemak iets kan gaan drinken. 

Deze bar kijkt uit over het restaurant.

Het restaurant werd vooral bekend door de vorige 

chef, Olly Ceulenaere, één van de  Flemish 

Foodies. Tegenwoordig staat hij in de keuken 

van zijn eigen restaurant, maar hij verliet Volta 

niet zonder eerst voor goede opvolging te zor-

gen. Davy De Pourcq werd de nieuwe chef en 

gaat verder op hetzelfde elan. Hij creërt nog 

steeds verfijnde gerechten met topingrediënten 

vanuit de omgeving. Hiervoor doet hij beroep op 

de eigen moestuin, waar een groot deel van de 

gebruikte groenten en kruiden worden gekweekt. 

In 2013 kregen ze dan ook terecht de titel van 

‘Beste Groenterestaurant van het land’. Zelf om-

schrijven ze hun keuken als ‘bistrokeuken met 

streekproducten’, wat ook lang niet slecht klinkt. 

’s Avonds kan je hier terecht voor een 5- of 

6-gangen menu of kan je ook à la carte eten. 

Wanneer dat iets te duur zou uitvallen, is er 

ook altijd de lunch. Fantastisch gaan eten voor 

maar €28, wie wil dat nu niet?! Als je denkt 

niet toe te komen met de gewone lunch dan is 

er ook nog altijd de Voltalunch met vier gangen. 

Tijdens het eten kan je in de open keuken de 

chefs bezig zien, ook altijd een pluspunt!

Nieuwe Wandeling 2b

Als afsluiter van het academiejaar gaan we eens kijken naar adresjes waar je 
met een studentenbudget moeilijk zal toekomen, tenzij je voor de lunch op
teert. Ideaal dus om je ouders mee naartoe te sleuren wanneer ze op bezoek 
zijn in Gent of voor een speciale gelegenheid zoals het afstuderen natuurlijk.

Volta
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Bij J.E.F., Jason en Famke, staat genieten en 

gezelligheid centraal. Het interieur straalt dit dan 

ook uit: zo zit je aan dikke houten tafels met 

het J.E.F. logo in gebrand, zit je op vintage 

stoelen en kijk je uit op aardkleurige tinten die 

voor een warme sfeer zorgen. 

Hier wordt een 3-gangen lunch geserveerd aan 

€28, met keuze tussen telkens twee voor- en 

hoofdgerechten. Als dessert kan je dan weer 

kiezen tussen zoet of kaas. ’s Avonds moet 

je dan weer kiezen tussen verschillende voor-

gerechten, hoofdgerechten en desserts. De chef 

werkt graag met eenvoudige streekproducten, wat 

ervoor zorgt dat er zo’n niveau gehaald kan 

worden aan zo’n lage prijs. Hier ontdek je dus 

in een ongedwongen sfeer de lekkerste ge-

rechten.

Het is ook aan te raden eens een bezoek te 

brengen aan de wc waar er een graffitikunstwerk 

de muren opvrolijkt.

Lange Steenstraat 10

J.E.F.

De Vitrine, de sterk gehypte bistro van Kobe 

Desramaults, bevindt zich in een voormalige 

slagerij. De naam is een knipoog naar het 

nabij gelegen ‘glazen straatje’. De winkel werd 

omgevormd tot bar, waar je een aperitief kan 

drinken met wat vleeshapjes tijdens het wachten 

op je tafeltje. In het vroegere atelier vind je 

het echte restaurant dat uitmondt in een open 

keuken. De ouderwetse tegelvloer en de typische 

witte tegels tegen de muur bleven. Het enige 

nadeel is dat de tafeltjes zodanig dicht tegen 

elkaar staan dat tegen dat de zaal volzit, het 

lawaai niet meer te harden is. Comfortabel is het 

niet altijd, maar het eten maakt veel goed! Het 

wordt omschreven als een spin-off van wat er in 

De Wulf geserveerd wordt/werd. Dat vinden we 

al direct terug in een aperitiefhapje: chips, geen 

paprika of zout, maar chips van varkenshuid met 

kruidenmayonaise en mosterdpoeder. Standaard 

komt er ook heerlijk brood met boter en fleur de 

De Vitrine
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Diezelfde Kobe Desramaults opende vorig jaar 

De Superette. Nog voor Superette Edwin volledig 

gestript was, werd er al een buzz gecreëerd 

rond de bakkerij annex snackbar. En met reden. 

Hier draait alles rond manueel gebakken zuur-

desembrood, gemaakt van biologische granen, 

gemalen in oude windmolens. Aan het roer van 

de zaak staat dan ook een Amerikaanse brood-

experte. Je kan er dus brood en koeken afhalen, 

maar ook ter plaatse ontbijten, brunchen, lunchen 

en avondeten. 

Het ruwe, ietwat onafgewerkte interieur wordt 

overschaduwd door de indrukwekkende houtoven 

waarin een groot deel van de gerechten gemaakt 

wordt. In De Superette eet je zoals je wil. Je 

kan ofwel elk een gerecht bestellen of meerdere 

gerechten delen en ze laten aanrukken in de 

volgorde die jij wilt. Er wordt vooral ingespeeld 

op het seizoensaanbod, dat kan de smaak van 

de gerechten alleen maar vooruithelpen. Alle 

producten die gebruikt worden, komen van pro-

ducenten waarmee er een nauwe band is, een 

garantie voor kwaliteit. ’s Avonds zijn vooral de 

pizza’s in trek, vers gebakken in de gigantische 

houtoven.

Guldenspoorstraat 29

De Superette

sel op tafel. Erna volgt een vast menu, geen 

stress om te kiezen dus. Al vragen ze wel of 

er dingen tussen zitten die je niet lust of waar 

je allergisch aan bent. Het grote pluspunt van 

dit restaurant zit in de wijnkaart: het is mogelijk 

om elke wijn per glas te krijgen. 

Brabantdam 134
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Nadat de twee andere Flemish Foodies (Jason 

Blanckaert en Kobe Desramaults) restaurants 

openden, kon Olly Ceulenaere niet achter blijven. 

Qua interieur ging hij ook zijn voorgangers ach-

terna. Hier vinden we ook overal ruw beton, 

ouderwetse vloeren, retro schoolstoeltjes en een 

open keuken. Toch is het er erg gezellig. 

Ook hier ligt de klemtoon op de ingrediënten. 

Deze worden creatief gecombineerd tot smakelijke 

gerechten zonder de oorspronkelijke smaak ver-

loren te laten gaan. Hier heb je ook weer een 

goedkope lunch en een iets duurdere, maar zeer 

inventieve menu ’s avonds. Het brood vooraf 

verdient hier een vermelding. Het kwam op tafel 

in een juten zak waarvan de vulling fungeerde 

als warmhouder. Samen met het torentje boter 

boordevol zaden, pitten en bieslook was dit een 

uitstekend begin van het etentje. 

De wijnkaart verdient ook een vermelding. Deze 

is onderverdeeld in vier categoriëen: uitbundig 

publiek – curieus publiek – klassiek publiek en 

trouw publiek. Aan jou om uit te maken welk 

‘publiek’ jij juist bent.

Publiek heeft ook een Michelinster, wat de ei-

genaars toch verrassend vonden gezien de losse 

ongedwongen sfeer die er hangt. In tegenstelling 

tot andere Michelinrestaurants waar je weken of 

zelfs maanden van tevoren moet reserveren, kan 

je hier de dag zelf nog een tafeltje boeken. 25% 

van de couverts worden hier pas ’s ochtends 

vrijgegeven.

Ham 35

Publiek



Voor het laatste ’t Civielke van het jaar zetten we nog eens een paar top
spelletjes op rij om het af te leren. Ideaal dus om jullie ondertussen zwaar 
afgetrainde levers nog een laatste keer tot het uiterste te drijven vooraleer 
de blok weer begint. Of voor de (functionerende) alcoholiekers onder jullie 
misschien ook gewoon om het studeren door te komen.

Arrogance
Benodigdheden: Drank, een lege beker en een muntstuk

De eerste speler giet naar believen een deel van zijn drank in de lege beker. Daarna raadt hij 

kop of munt en gooit vervolgens een muntstuk op. Raadt hij fout dan ad hij de beker en blijft 

hij aan de beurt. Raadt hij juist dan is het de beurt aan de volgende speler, die kan kiezen om 

de beker zo te laten of er iets bij te voegen. Het is altijd leuk om, als er verschillende soorten 

drank aanwezig zijn, de zotste mengsels te maken, maar pas op, want met een beetje pech moet 

je het zelf opdrinken.

5 Shots
Benodigdheden: Minimum vijf soorten drank, een dobbelsteen en vijf shotglaasjes

Plaats de vijf shotglaasjes in een rij op tafel, vul ze met verschillende soorten drank en nummer ze 

van één tot vijf. Gooi met de dobbelsteen en drink het shotje dat correspondeert met het nummer 

dat je gesmeten hebt. Hierna mag je kiezen met welke drank het glaasje hervuld wordt en is het 

de beurt aan de volgende speler. Wanneer iemand echter het cijfer zes rolt moet hij alle vijf de 

shotjes binnenkappen. Hopelijk zijn jullie met genoeg spelers dat de pechvogel even kan recupereren 

voordat hij zijn volgende shotje(s) mag nuttigen.
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Binair tellen
Benodigdheden: Drank

Burgies zijn ongetwijfeld wel bekend met het binair talstelsel. 

Voor de iets minder nuchtere onder jullie: de tien eerste getal-

len in binair zijn respectievelijk 1, 10 , 11, 100, 101, 110, 111, 

1000, 1001 en 1010. In dit spel is het gewoon de bedoeling 

dat spelers om beurten het volgende cijfer – een één of een 

nul dus – in de reeks van binaire getallen afroept. Wordt er 

te lang getwijfeld of maakt iemand een fout dan moet hij zijn 

glas leegdrinken en wordt er weer vanaf één begonnen. Na 

een paar biertjes is dit lastiger dan het lijkt.

Enter the dragon
Benodigdheden: Vodka en shotglaasjes

Voor de zotste drankspellen moet je bij de Russen zijn en het zal je dan ook niet verbazen dat 

dit spel klassiek met vodka gespeeld wordt. Aan het begin van een avond gezellig drinken wordt er 

een leider gekozen die niet zal meespelen. Voor alle andere deelnemers wordt er een shot vodka 

klaar gezet. Op elk moment van de avond mag de leider aankondigen “De draak is hier!”, waar op 

alle spelers vlug hun shot vodka binnengieten en naar de grond duiken. Ze blijven daar liggen totdat 

de leider zegt dat het weer veilig is, waarop iedereen zo vlug mogelijk weer recht moet geraken 

en hun shotglas moet hervullen. Vanaf dat je niet meer recht geraakt, val je af. De laatste die 

blijft staan, is de winnaar.
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Cardio
Het is altijd goed om je spieren eerst een beetje 

op te warmen, begin daarom met deze oefening. 

Ga in pomphouding staan met gestrekte armen.  

Trek nu je knieën op richting je hoofd, zodat je 

als het ware begint te lopen. Let er wel op dat 

je rug mooi gestrekt is, dan is dit tegelijkertijd 

ook een goeie buikspieroefening. Hoe combineer 

je dit met leren? Leg gewoon je cursus tussen 

je armen. Nu ren je gewoon je killerbody en je 

geslaagd examen tegemoet!

Billen
Ga recht op je bureaustoel zitten met beide 

voeten op de grond. Span je bilspieren samen 

en hou dit ongeveer tien seconden vast. Vervol-

gens neem je een rustpauze van tien seconden, 

waarna je je billen weer opnieuw aanspant en 

weer ontspant en opnieuw en opnieuw en... 

Voel je het al? Sexy ass in progress!

Liefste VTK’ertjes, het einde van het semester nadert en iedereen weet 
wat dit betekent: binnenkort moeten we onze leuke feestjes inwisselen voor 
weken lang blokken, pffff! Misschien ben je net zoals Lise en herken je  tijdens 
den blok het volgende: je bent vlijtig en ijverig aan het leren, maar plots be
gin je weg te dromen over die leuke vakantie die gaat komen. Over mooie 
stranden, lekker weertje, lopen in bikini of zwemshort over het strand... Dit 
allemaal tijdens het eten van je favoriete bloktroostfood.  Dan begin je na
tuurlijk helemaal te flippen omdat je beachbody nog verre van klaar is! Ja 
lap... Gelukkig heeft Lise hiervoor de perfecte oplossing! Een paar oefening
en die je heel gemakkelijk tijdens het leren kan uitoefenen en ervoor zorgen 
dat deze zomer iedereen jaloers zal zijn op jouw prachtige lijf!



27

Buik
Zorg dat je recht en op het tipje van je stoel 

zit, neem een blikje uit je gigantische, levens-

noodzakelijke voorraad Red Bulls en houd deze 

tussen je voeten vast. Steek nu je benen recht 

vooruit en til ze een halve meter van de grond. 

Beweeg nu je benen op en neer. Dit hoeven 

maar kleine stukjes te zijn. Wel niet cheaten: hef 

je benen op door je buikspieren te gebruiken, 

niet leunen op dat bureau voor je! En oja, als 

je het blikje laat vallen, dan ga je hoogstwaar-

schijnlijk buizen... Je bent gewaarschuwd!

Benen
Ga rechtop zitten en buig je knieën. Til je voet-

en een klein stukje van de grond en hou dit 

twintig seconden vol. Herhaal deze oefening een 

aantal keer. Resultaat is strakke benen, maar 

ook een platte buik. Even plat als de raaklijn 

aan de grafiek van sin x geëvalueerd in Pi/2! 

Tip: gebruik dit eens als pick-up line deze 
zomer.

Hou dit gedurende de hele blokperiode vol en ik 

garandeer jullie the body of your dreams! Aleja, 

‘t is te zeggen, kwaad zal het niet doen ;) 

Veel zweetplezier! 







Beats For Burgies-bands
CHVRCHES (’t Civielke 2, 2013 – 2014): Pukkelpop.

Vorig jaar enorm misgelopen door een sampler gone rogue, hopelijk dit jaar mét werkende 

hardware!

Sigur Rós (’t Civielke 2, 2014 – 2015): Dour.

Melancholische euforie!

Warpaint (’t Civielke 3, 2014 – 2015): Pukkelpop.

Psychedelisch dromen!

Caribou (’t Civielke 1, 2015 – 2016): Best Kept Secret (NL).

Voor zij die al gedaan hebben met de examens of ze gewoon beu zijn.

Fat Freddy’s Drop (’t Civielke 1, 2015 – 2016): Lokerse Feesten.

Zij hebben ondertussen nog een legendarische passage gemaakt in de Roma in Antwerpen!

Kurt Vile (’t Civielke 2, 2015 – 2016): Les Ardentes, Cactusfestival.

Ook Kurt Vile gaf een optreden om niet te vergeten in de Handelsbeurs hier in Gent!

Tame Impala (’t Civielke 3, 2015 – 2016): Rock Werchter.

Ondertussen al wat bekender bij het grote publiek, maar daarom niet minder goed!

Courtney Barnett (’t Civielke 3, 2015 – 2016): Rock Werchter.

Let op dat je niet bij de verkeerde staat: een zekere Barns 

Courtney speelt immers ook op Werchter dit jaar. Niets houdt 

je echter tegen om deze artiest ook te gaan ontdekken!

Deze editie van het ’t Civielke is de laatste editie voor de zomer, en dus ook 
de festivalzomer. De uitgelezen kans dus om de aanraders eens op een rij 
te zetten. Tussen deze namen zitten enkele artiesten die al eens in Beats 
For Burgies verschenen zijn. Zij hebben dan ook geen verdere uitleg nodig: 
gewoon checken! Daarnaast komen in deze Beats For Burgies nog enkele 
bands aan bod die je zeker niet mag missen. Smaken verschillen natuurlijk 
en daarom is de beste raad nog steeds om zelf op zoek te gaan naar zowel 
bekende als onbekende bands en er zo een festivalzomer van te maken om 
nooit te vergeten!
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Het is gebeurd! De legendarische band van pro-

ducer James Murphy is opnieuw samengekomen: 

LCD Soundsystem. Na persoonlijk zelf door alle 

fasen van verwerking te gaan van de break-up 

van deze band in 2011 - van ontkenning tot 

de aanvaarding van ze nooit te hebben ge-

zien – is er plots een nieuwe fase bijgekomen: 

euforie om LCD toch live te kunnen meemaken! 

Voor bij wie de naam LCD Soundsystem niet 

meteen een belletje doet rinkelen: dat zijn die 

mannen, en vrouw, van Daft Punk Is Playing 

At My House, North American Scum en voor 

de FIFA-kassers: Can Change. Maar ook de 

andere nummers, uitgebracht over drie albums, 

zijn toppers. Hun genre is moeilijk in te delen, 

maar kan beschreven worden als dance-punk, 

electronica of electronic rock. Terwijl op record 

zowat alles is ingespeeld door frontman James 

Murphy, wordt op tour een volwaardige band 

meegenomen, waardoor de shows fantastisch 

zijn: een knappe live show met een zeer hoog 

dansbaarheidsgehalte. Dus get on your dancing 

shoes en mis het niet: LCD Soundsystem deze 

zomer op pukkelpop!

LCD Soundsystem: Pukkelpop

31

De drie albums van lcd soundsystem



Jamie xx: Rock Werchter
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Voor wie meer een fan is van live acts dan van 

dj-sets, is Jamie xx de artiest die kan laten 

zien dat er toch meer in een dj-set kan zitten 

dan enkel wat nummers achter elkaar mixen. 

Ten eerste draait Jamie, ook bekend als één 

van de drie leden van The xx (van daar Jamie 

xx, duh), met vinyl platen. Maar enkel door 

op vinyl te draaien kan je een dj-set natuurlijk 

nog niet onderscheiden van de rest: het zijn dan 

ook zijn muziekkeuze en opbouw van de set die 

ongelofelijk zijn. Zijn setlist is een van de meest 

veelzijdige die je kan tegenkomen, met genres 

gaande van funk en disco tot laidback house en 

techno en daarbij nog enkele eigen nummers en 

remixes. De opbouw is dan weer zeer doordacht 

gedaan. Zo legt hij bijvoorbeeld in de plaats van 

zijn zomerhit I Know There’s Gonna Be (Good 

Times) de plaat op met de gospelsample uit 

dat nummer: een zeker nummer Good Times 

van The Persuasions, uit 1972, om na bijna dat 

volledige nummer eindelijk heel subtiel over te 

vloeien in zijn eigen versie. En het is net die 

subtiliteit, samen met de fantastische muziek-

keuze en de laidback stijl die je voor een uurtje 

in een roes zal brengen van zachtjes dansen 

met een gelukzalige glimlach op je gezicht.
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Er is zoveel goeds te zien op de festivals, dat niet alles uitgebreid kan besproken worden. Eigenlijk 

heb ik op dit moment gewoon niet veel zin meer om veel te schrijven. Daarom hier nog vlug een 

klein overzicht van enkele artiesten die zeker de moeite zijn om eens te checken op de zomer-

festivals en als er in deze lijst nog essentiële artiesten ontbreken, dan is dat gewoon omdat impliciet 

verondersteld werd dat deze al lang op jullie lijstjes staan van wat je allemaal gaat zien deze zomer.

Oh Wonder  Rock Werchter: 
Indie pop duo op de rand van doorbraak.

Parov Stelar Rock Werchter: 
De beste live electroswing waarbij je dansschoenen na één show versleten zullen zijn! De laatste 

nieuwe albumrelease is trouwens Live@Pukkelpop: check het uit!

BADBADNOTGOOD Rock Werchter: 

Jazz met hip hop, waarom ook niet? Vorig jaar nog gecancelled op Werchter, dit jaar terug 

aanwezig om het goed te maken!

Foals Rock Werchter: 
Indie pop van de bovenste plank! Bekend van My Number.

The Last Shadow Puppets Rock Werchter: 
Miles Kane + Alex Turner (Arctic Monkeys): ‘nuff said!

Pixies Dour: Ken je klassiekers!
Circa Waves Pukkelpop: 
Feel good indie rock, een tijdje terug nog in de Charlatan! Je kent ze misschien van T-Shirt 

Weather.

Wolfmother Pukkelpop: 
Hard rock band bekend van onder andere Joker And The Thief en Woman.

Begin dus alvast met het oplijsten van de bands die je allemaal wilt zien deze zomer, al dan niet 

aan de hand van de Beats For Burgies suggesties. Zo heb je de ultieme motivatie om weer snel 

en succesvol door die examens te vliegen! Dan kan ik jullie verder alleen nog maar een fantas-

tische festivalzomer toewensen, vol muzikale ervaringen om nooit te vergeten!

I know there’s gonna be good times!

X, je Beats For Burgies schrijver 2014 – 2016

Timen   

Vele andere bands!
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TECHNIEK 1: Ademhaling
Je ademhaling onder controle houden, helpt enorm om een groot 

deel van de stress te beheersen. Deels doordat je je dan hierop 

focust, maar zeker en vast omdat het werkt! De truc is dus om 

twee tellen in en vier tellen uit te ademen, of drie en zes. Het 

aantal doet er eigenlijk niet zoveel toe (blijf liefst wel in- en 

uitademen), maar het gaat erom dat in stress-situaties velen te 

frequent inademen in vergelijking met uitademen. 

TECHNIEK 2: Verhaaltje voor het slapengaan
Dit hoef je natuurlijk niet letterlijk op te vatten. Jullie weten 

ongetwijfeld dat de leerstof die men overdag tot zich neemt, 

’s nachts verwerkt wordt. Daarbij is het dus belangrijk om 

tussen het studeren en slapen nog even iets anders te 

doen: toertje lopen, potje schaken, je oma een voetmas-

sage geven, het doet er niet toe. Wees gewoon even met 

je hoofd ergens anders, zoniet zullen je dromen er nogal 

wiskundig uitzien waardoor je minder goed slaapt. En een goede nachtrust is belangrijk! 

TECHNIEK 3: Doe ké zot! 
Niets zo zalig en zo effectief om die stress te verliezen dan eens los-

gaan op een schijf van tien jaar geleden, een hippe plaat van nu, of 

kinderliedjes waarvan we allemaal de tekst nog van voor naar achter 

kunnen. Ga eens helemaal uit de bol, schud die haren in het rond en 

ga ervoor! Je zal nadien nog nooit zoveel energie gehad hebben om 

er weer voor te gaan!

Aangezien dit het laatste ’t Civielke is en de examens toch wel erg dicht 
komen, willen we jullie graag helpen bij jullie examens en dan vooral bij 
één van de belangrijkere delen: ontstressen. Er zijn veel manieren om dit te 
doen, maar in het geval dat je geen inspiratie meer zou hebben, staan hier
onder enkele technieken opgesomd.
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TECHNIEK 4: De stalziekte 
De stalziekte is een veel voorkomend probleem, vooral tijdens de 

examen periode! De stalziekte onstaat namelijk door te weinig sociaal 

contact. Als je eens een grotere pauze neemt, kan dat evengoed met 

twee! Een kotgenoot, broer, zus, hond, het maakt niet uit. Ga eens 

buiten en zie mensen! Want die vier muren, daar krijg je het toch 

alleen maar van op je heupen. 

TECHNIEK 5: Pauzes 
Pauzes, je hoort het al aankomen… Burgies en archies hebben toch 

geen tijd voor pauzes! Jawel hoor! Op zich zou je kunnen denken 

“Door pauze te nemen geraakt die cursus niet in m’n hoofd!”. Dat 

is natuurlijk waar, maar de intensiteit waarmee je studeert, neemt af 

als je je te lang focust, waardoor je dus beter af en toe een korte 

pauze (tien minuten kan al voldoende zijn) inlast. Zo kan je even 

afstand nemen van het blokken, je hoofd wat vrij maken en erna met 

een dubbele portie energie er weer aan beginnen! Voor de wiskunde-

liefhebbers: de oppervlakte onder de intensiteits curve wordt groter! 
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Hey liefste lezers,

Kennelijk valt afscheid nemen van 

jullie ons toch zwaarder dan ver-

wacht. Zo zwaar zelfs dat we met 

onze ene pagina aan het begin 

van dit laatste ’t Civielke van dit 

academiejaar niet toe kwamen om 

jullie alles te kunnen zeggen wat 

we wilden. Het is tevens ook de 

kans om een primeur aan jullie 

mee te geven: voor zover wij ons 

kunnen herinneren heeft nog  nooit 

een persteam een Middenwoord 

geschreven. Drie hoeraatjes voor 

ons! En drie hoeraatjes voor jullie 

want jullie mogen getuige zijn van 

deze primeur. Feeling special yet?

De plaats van dit artikel - naast 

de geliefde Cafépraat - is ook 

niet toevallig gekozen: zoals jullie 

kunnen vermoeden is ook deze 

kant van de pagina op café ge-

schreven. Enkel onder invloed van 

alcohol kunnen wij name lijk de 

juiste dosis gevoeligheid opbren-

gen om een emotioneel afscheids-

woord te kunnen schrijv en. Al-

vast onze excuses voor eventuele 

meligheden, overdreven emoties of 

droevige noten: het is zuiver de 

schuld van de alcohol. Of dat ex-

cuus zullen we voortaan toch ge-

bruiken als we straks opmerking en 

krijgen over ons alcoholmisbr... 

euh, alcoholgebruik. En met ‘we’ 

bedoelen we hier uiteraard ‘Joris’.

Goed, genoeg gezeverd nu. Tijd 

om terug te keren naar de hoofd-

bedoeling van dit Middenwoord: 

neuten over vanalles en nog wat. 

Iets meer dan een jaar geleden 

werden wij, Nick en Joris, door 

jullie verkozen om gedurende dit 

jaar een enorme hoeveelheid geld 

uit te geven aan kleurrijke boekjes. 

Het maken daarvan mochten we 

zelfs overlaten aan professionele 

medewerkers wiens naam enkel 

maar verschijnt op het einde van 

dat kleurrijke boekje of hoogstens 

eens aan het eind van hun ar-

tikel. Samenvattend: Pers is een 

post binnen het VTK-praesidium 

waarbij enkel ‘wins’ bestaan voor 

diegenen die de post uitvoeren, 

want uiteindelijk mogen wij wel 

alle credits in ontvangst nemen. 

Wij danken u voor het vertrou-

wen en het feit dat wij deze 

zware verantwoordelijkheid mochten 

opnemen!

Oké, nu we onze opvolgers het 

extra moeilijk hebben gemaakt om 

volgend jaar nog een team  gemo-

tiveerde medewerkers te vind en, 

kunnen we verder gaan met ons 

volgende topic: de zin van het 

leven. Als je deze vraag even 

googlet, kom je op de vreemdste 

zaken uit, geloof ons (yes, we 

tested it). Er bestaan verschil-

lende theorieën rond deze vraag 

die doorheen de geschiedenis al 

door vele verstandige mensen is 

gesteld. Maar wij denken nu toch 

wel het ultieme antwoord op deze 

vraag gevonden te hebben: de zin 

van het leven is... Nee, dit gaan 

we niet op 1500 exemplaren laten 

drukken en nadien nog eens op 

de VTK-site gooien. Om u een 

idee te geven waarom ons dit 

niet opportuun lijkt, zullen we u 

onze situatie op dit moment even 

schetsen. Er staan reeds enkele 

lege glazen Estaminet, vier shot-

glaasjes waarvan de inhoud twee 

minuten geleden in onze monden 

verdwenen is, twee glazen Cor-

net, een half opgegeten kumpir en 

een zagende barman voor onze 

neuzen. (n.v.d.r. achteraf: het 

was voor ons een grote verras-

sing toen we de volgende ochtend 

wakker werden en dit Middenwoord 

plots zagen staan.)

Het begint nu stilaan definitief te 

worden: het einde van de blad-

zijde en daarmee het einde van 

dit artikel komt in zicht. Er parelt 

een traan over onze wangen. Nog 

even uitstel van executie vragen... 

Te laat: het doek valt, het is 

gedaan.

Merci, iedereen! Het is voor jullie 

dat we het gedaan hebben!

Pers



Stel: je gaat naar een cantus 

die doorgaat in de cantuszaal 

van Delta. Indien u zich nog 

niet in deze situatie bevonden 

hebt, zullen we hierna de no-

dige stappen toelichten die u 

best neemt.

Noot vooraf: can-tus (de, v; 

meervoud: cantussen)

studentikoos zangfestijn

1. Zorg dat u gepaste kledij 

aan hebt voor deze speciale 

gelegenheid. Vraag op voorhand 

eens na bij de organiserende 

kring of er geen dresscode of 

thema is. U zult merken dat 

gepaste kledij nuttig is: dikwijls 

levert het u een korting op en 

zo bent u ook beter beschermd 

tegen allerlei vloeistoffen.

2. Neem een stevige maaltijd 

alvorens aan de cantus te be-

ginnen. Dit zogeheten ‘fondke’ 

verbetert merkbaar de stem-

kwaliteit. Vermijd bij voor keur 

pasta voor een cantus: slierten 

zorgen voor een minder ef-

ficiënte smering van de keel 

daar zij vaak in hun geheel 

teruggevonden worden.

3. Herhaal de regels en af-

spraken heersend bij de can-

tus voorafgaand aan de cantus. 

Wanneer u een ware lolbroek 

bent, mag u deze stap over-

slaan. Het niet naleven van de 

regels levert namelijk meestal 

zeer ludieke taferelen op.

4. Bedenk op voorhand wat u 

zult vertellen tegen uw mede-

mensen op de cantus. Houd 

hierbij in het achterhoofd dat de 

boodschap kort, maar krachtig 

moet zijn en bij voorkeur rijmt. 

Het op voorhand nagaan welke 

gebeurtenissen van de afge-

lopen periode dienen vermeld 

te worden, zal zeker geap-

precieerd worden. Gevatte op-

merkingen worden met een lach 

onthaald.

5. Probeer u te oefenen in het 

ophouden van uw behoeften. 

De kring moet namelijk ver-

broken worden wanneer u naar 

het toilet rent, wat als storend 

wordt aanzien.

6. Zangtalent is niet vereist, 

maar er wordt verwacht dat 

u het ritme van de gezon-

gen liederen kunt reproduceren 

in aanwezigheid van de tekst. 

De eerste regels worden steeds 

voorgezongen door de zoge-

heten ‘cantor’ dus u hoeft dit 

ritme niet op voorhand te ken-

nen.

7. Zet uw telefoon op stil. Het 

afgaan van een telefoon wordt 

ook als storend aanzien. Om u 

niet in de verleiding te bren-

gen, wordt een sanctie voorzien 

indien u betrapt wordt op het 

gebruik van uw telefoon. Deze 

sanctie is eerder ludiek te noe-

men en is voor de lolbroeken 

onder ons dus weer een uitge-

lezen kans om uw medemens 

een glimlach te schenken.

8. De cantus gaat door tot in 

de vroege uurtjes. Wees dus 

uitgeslapen alvorens u naar de 

cantus vertrekt. Maar indien u 

toch overmand wordt door de 

slaap, kunt u ook steeds ge-

bruik maken van de faciliteiten 

van de cantuszaal. De tafels en 

banken zijn enorm comfortabel. 

Voor de echte meerwaarde van 

uw slaap, kunnen wij u ook 

de toog aanraden. Wees ech-

ter snel want de plaatsen op 

de toog zijn beperkt! Vooral 

binnen de Tankersvereniging 

blijk en enkele  fervente toogsla-

pers aanwezig te zijn, u weze 

gewaarschuwd.
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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?



Stier (21 april – 21 mei)
Stieren hebben geluk in de maand mei! Alles loopt op wieltjes 

en je loopt zelfs voor op al je studieschema’s. Het lijkt erop alsof 

je examenperiode eens een stressloze periode zal worden waar 

mening student jaloers op zal zijn. Als je zo blijft verdergaan be-

loven de sterren jou de zomer van je dromen: festivals, feestjes 

en véél alcohol. Je zal zien, de vreselijke examenmaanden zullen 

als sneeuw voor de zon verdwijnen en je zal ze volledig achter 

je kunnen laten deze vakantie. Althans tot volgend jaar...

Geluksdag: 15 juni

Tweelingen (22 mei – 20 juni)
Voor Tweelingen draait het slechts om één ding de komende 

maanden: FEESTEN! Zelfs nu de examens dichterbij komen blijft 

Tweelingen rustig (of liever gezegd: hevig) doorfeesten. Hang-

overs en complete black-outs zijn je niet vreemd. Het lijkt er 

zelfs op dat je hersenen zijn aangetast en dat je bent vergeten 

dat de examens in aantocht zijn. Gelieve je te herpakken, beste 

Tweelingen en je hersenen nog even te sparen en niet dood te 

drinken. Je zal ze nog nodig hebben de komende weken!

Geluksdag: 25 juni

Kreeft (21 juni – 22 juli)
Kreeften hebben een enorme tegenslag te verwerken gekregen: 

ze zijn gebuisd op het grootste project van het jaar. Dit betekent 

dat er dus al één herexamen op hun lijstje staat. Niets aan te 

doen, beste Kreeft. Het enige wat je nu nog kan doen is in actie 

schieten en alles op alles zetten om je lijstje niet langer te laten 

worden. Hoe gedemotiveerd je jezelf nu ook voelt, je zal jezelf 

toch van de grond moeten schrapen en die grote tegenslag even 

moeten vergeten. Enkel zo kan je nog redden wat er nog te redden valt!

Geluksdag: 6 juni
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Leeuw (23 juli – 22 augustus)
Leeuwen zitten in een lastig parket. Enerzijds is er de stress 

van het studentenleven en de nakende examens, anderzijds is 

er de stress op liefdesvlak. Single Leeuwen hebben iemand op 

het oog en willen alles op alles zetten om het hart van hun 

crush te veroveren. Leeuwen met een relatie hebben dan weer 

het probleem dat ze moeilijk hun tijd kunnen verdelen tussen hun 

wederhelft en hun studies. Probeer een goede balans te vinden, 

liefste Leeuw. Op die manier zal je dit semester op een fantastische wijze kunnen afsluiten.

Geluksdag: 5 juni

Maagd (23 augustus – 22 september)
Nu de examens dichterbij komen, begin je ook meer en meer 

stress te krijgen. Je beseft dat je de laatste tijd niet echt je 

beste beentje hebt voorgezet wat studeren betreft. Wat feesten 

en uitgaan betreft, blonk je dan weer wel uit. Tijd om in actie 

te schieten, beste Maagd. Geef zeker nog niet op! Als je nu 

begint, heb je nog alle tijd om alles van de voorbije maanden 

terug goed te maken. Het zal niet gemakkelijk worden, maar hard 

werken zal beloond worden! Of zoals Rihanna zingt: Work work work work... 

Geluksdag: 14 juni
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Weegschaal (23 september – 22 oktober)
Weegschaal zit met zijn/haar hoofd reeds in de zomervakantie op 

een zonovergoten vakantiebestemming. Helaas is het tijd om weer 

even met beide voeten op de grond te komen, lieve Weegschaal. 

Er komen namelijk nog enkele horrorweken aan! Laten we je er 

even aan herinneren dat deze horrorweken ook wel de examens 

worden genoemd. En als je graag herexamenloos op een zonnig 

terras in een warm vakantieoord zit, raden we je toch aan nog 

enkele maanden alles te geven! 

Geluksdag: 23 mei
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Schorpioen (23 oktober – 22 november)
Schorpioen is tot over zijn oren verliefd en kan zich moeilijk con-

centreren op zijn vakken. De vonken springen er af in je relatie en 

je wilt alles doen voor hem/haar, maar vergeet niet dat als je je 

nu ook even concentreert op studeren en op je lopende projecten, 

je nog veel meer tijd voor je grote liefde zal hebben in de drie 

komende vakantiemaanden. Misschien kunnen jullie proberen samen 

te studeren? Hoewel met zo een aantrekkingskracht zitten jullie 

toch beter elk apart boven die cursussen. 

Geluksdag: 1 juni

Boogschutter (23 november – 21 december)
Hoewel de sterren niet goed stonden voor de voorbije maand, 

draaien ze deze keer wat bij. Hoewel je nog steeds verlangt naar 

jouw ware geliefde zal die prins(es) op het witte paard nog 

zeer lang op zich laten wachten. Niets dan positief nieuws voor 

je geliefde proffen. Je hebt zeeën van tijd om je te focussen op 

al je vakken en je mag gerust zijn: je zal kunnen genieten van 

een welverdiende vakantie. En wie weet staan de sterren je in juli 

en augustus enorm goedgezind en zal die ware liefde niet lang 

meer op zich laten wachten! 

Geluksdag: 31 juli

Steenbok (22 december – 20 januari)
Way to go, Steenbok! Jij hebt alles al gestudeerd en verveelt 

je eigenlijk een beetje want net nu jij helemaal op schema zit, 

beginnen al je vrienden te panikeren en in actie te schieten. 

Hoewel je vooruitzichten op de examens schitterend zijn, is het 

toch maar wat povertjes gesteld met je sociale activiteiten. Geen 

paniek, Steenbok, ga eens naar Delta en je zal daar zeker en 

vast nog vele topburgies tegenkomen!! Vergeet natuurlijk ook niet 

op schema te blijven, zo kan je met een gerust hart aan de examens beginnen. 

Geluksdag: 30 juni
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Waterman (21 januari – 19 februari) 
April was al een topmaand, maar deze maanden kan het zeker 

niet meer stuk. Een grote droom is eindelijk werkelijkheid ge-

worden en je hebt je in jaren niet meer zo gelukkig gevoeld! 

Geniet ervan, liefste Waterman, maar vergeet natuurlijk niet dat 

er je nog enkele grote projecten, belangrijke deadlines en enkele 

lastige examens wachten. Nu even doorbijten en je zal je grote 

droom drie maanden lang kunnen uitvoeren. Om nog maar te 

zwijgen over alle maanden erna!

Geluksdag: 24 juni

Vissen (20 februari – 20 maart)
Vissen heeft reeds een topvakantie gepland met vrienden. 

Helaas begin je je wat op te jagen in het feit dat je droom-

vakantie wel eens in het water kan vallen door een herexamen. 

Er is namelijk één vak dat je totaal niet ligt. Je vindt de prof 

hatelijk en het vak zelf oersaai waardoor je er nog helemaal 

niets voor hebt gedaan. Wees een doorzetter, beste Vissen, 

en ga voor je ene doel: je ultieme droombestemming. Daarmee 

zal je er wel in slagen je eindelijk eens aan die saaie cursus 

te zetten en te slagen voor het stomste vak van het jaar.

Geluksdag: 3 juni 

Ram (21 maart – 20 april)
Ram heeft de ene tegenslag na de andere: een deadline van 

een belangrijk project wordt gemist en je examens liggen zo 

slecht dat je door de bomen het bos niet meer ziet. De sterren 

staan niet zo positief opgesteld voor jou, lieve Ram. Enkel door 

hard en gedisciplineerd te werken kan je nog redden wat er te 

redden valt. Maar verwacht je toch aan minstens één tegenslag. 

Als je plannen hebt om op reis te gaan, hou dan rekening met 

de herexamenperiode. Veel succes!

Geluksdag: 20 mei
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1. Placeer eens een danske
Zet je favoriete dansplaat op en ga ervoor!

2. Ga fitnessen terwijl je favoriete 
programma bezig is op tv
Dan kan je naar je serie kijken terwijl je op 

de loopband aan lichaamsbeweging doet. Twee 

vliegen in één klap: nice!

3. Verwen jezelf met een lekkere, 
zelfgemaakte snack ...
Een bananenmilkshake of een versgebakken 

brownie. Je kan niet alleen even ontspannen 

door het zelf te maken, je kan er ook nog eens 

van genieten terwijl je studeert. 

4. ... en eet BUITEN!
Vooruit, het zonnetje komt eraan! Dus geniet 

ervan en doe genoeg vitamientjes D op.

5. Vraag aan je lief of beste vriend(in) 
om je een massage te geven
Je zal je onmiddellijk veel meer ontspannen 

voelen.

6. Of neem een zalig warm bad of 
hete douche
Je komt er als het ware herboren uit.

7. Knuffel met je kat, cavia of konijn
... of maak een wandeling met je hond. 

8. Laat je eens goed gaan en gil je 
stembanden kapot in een kussen
Zalige opluchting. Misschien niet zo’n goed plan 

als je de volgende dag een mondeling examen 

hebt.

9. Of je kan ook gewoon een kussen
gevecht houden
Al die examenstress er eens goed afmeppen. 

Maar wel voorzichtig, hé.

10. Ga met een lekker glaasje wijn 
aan het water zitten
Of dat nu de Leie, de zee of gewoon dat plons-

badje in je tuin is, je wordt er sowieso weer 

helemaal rustig van.

11. Voor de dames: lak je nagels in 
felle kleurtjes
Instant happiness door die flashy kleurtjes.

Waarschijnlijk ben je nu wel al even aan het blokken voor de examens die nu 
alsmaar dichter en dichterbij komen. Of je bent aan het stressen dat je nog 
niets gedaan hebt. Soms wordt het toch allemaal wat te veel in je hoofd en 
zie je door de bomen het bos niet meer. En op deze momenten weet je: het 
is tijd voor wat ONTSPANNING! Je moet ontspannen niet zien als je werk 
uitstellen, je moet ontspannen zien als je hoofd en gedachten zuiveren zodat 
je je leerstof er beter in krijgt.  Het moet nu juist lukken dat wij bij onze re
dactie de PERFECTE TIPS hebben voor ontspanning!



12. Of druk een foto van Ryan Gos
ling af en word heerlijk zen elke keer 
je diep in zijn euh... ogen kijkt
Je hersenen zullen blij zijn dat ze eens iets an-

ders dan die duffe leerstof te verwerken krijgen.

13. En voor de mannen is er natuur
lijk Miss Megan Foxy Lady
Jawadde! Heel even mag je al je kennis ver-

geten.

14. Ga compleet strijk bij één van de 
duizende failvideo’s op Youtube
Lachen is supergezond én het ontspant je.

15. En voor de lenigen onder ons: 
neem die mat erbij en doe een paar 
yogaoefeningen
NAMASTE!

16. En jawel: eens lekker van 
de grond gaan is ook een ideale 
ontspanning
We hebben zelfs horen zeggen dat het stimu-

lerend werkt voor je hersenen… 

En heb je geen lief? No problemo! Gewoon 

eens goed knuffelen met je bestie kan ook al 

wonderen doen.

En onthoud: samen afzien maakt 
de pijn zoveel draaglijker én je kan 
samen ontspannende momentjes in
lassen. 
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Alle technologieën en ideeën die op diezelfde 

manier vrij invariant en stabiel blijven, noemt 

men “lock-in”. Vaak zijn er efficiëntere alter-

natieven, die helaas te radicaal zijn voor de 

eindgebruiker of niet belovend genoeg zijn op 

korte termijn (lock-in kan zeker suboptimaal 

zijn op lange termijn). Het woord “belovend” 

slaat dan vooral op het financiële aspect, wat 

mooi inleidt hoe technologie en economie nogal 

verweven zijn.

Een denkwijze die populair is onder zij die 

geloven in (tijdelijke) technologische stagnatie, 

zoals economist Tyler Cowen, gaat uit van 

een heel nauwe band tussen de twee. Het  

zogenaamde “gouden kwartaal”, een periode 

van een kwart eeuw die vlak na het einde van 

WO II begon - onder serieuze druk van de 

Koude Oorlog - omvat onder meer de opkomst 

van supersonische vluchten, transistoren en het 

nemen van medische risico’s die nu niet meer 

legaal zouden zijn.

Als we rationeel bekijken wat er veranderd 

is in ons dagelijks leven sinds toen, is de  

opkomst van het internet waarschijnlijk het meest 

baanbrekend. We kunnen vliegtuigen echter niet 

zonder verlies sneller maken dan toen, geïn-

tegreerde schakelingen botsen op barrières en 

ondanks veel en uitgebreid onderzoek is kanker 

nog steeds moeilijk behandelbaar.

Het lock-in paradigma

In 1874 kwam de “Sholes and Glidden typewriter” op de markt, de eerste 
commercieel succesvolle schrijfmachine. We zijn ondertussen meer dan 140 
jaar verder, maar de courante QWERTY layout is wel degelijk een recht
streekse erfenis van toen. 
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Na verschillende studies die alternatieve lay-outs onder 

de loep namen, is het echter duidelijk dat QWERTY 

onderaan de efficiëntielijst staat, wat ons uiteindelijk 

ook niet echt mag verbazen. Los van de vraag of de 

verbeteringen van bijvoorbeeld het Dvorak toetsenbord 

een voldoende kritisch verschil teweegbrengen om het 

in te voeren, is deze overerving een mooie illustratie 

van een bepaalde denkwijze die we in verschillende 

technologische domeinen terugvinden. Het toont aan 

dat niet alle technologie genoodzaakt is te accelereren 

of veranderen, uit de overtuiging dat conservatieve 

werkwijzes voordeliger lijken.



Waar lock-in vooral van toepassing is op oudere 

technologie, zitten veel nieuwe domeinen sterk 

in de lift. Zo maken nano-, gen- en compu ter- 

technologie ongelofelijke vooruitgang, met een 

waaier aan toepassingen, niet te vergelijken met 

hun voorgangers.

Een futuroloog genaamd Raymond Kurzweil die 

bij Google werkt, is het gezicht van een com-

pleet andere denkwijze. Hij gelooft niet dat 

paradigma’s het einde van iets betekenen, wel 

dat ze een motivatie zijn om iets nieuws in 

gang te zetten. Kijk naar de wet van Moore; 

nu de voorspelling rond zijn einde zit, kan er 

een nieuwe prognose gemaakt worden over 

3D-transistoren. We mogen namelijk ook niet 

vergeten dat er al voorgangers waren zoals 

elektronenbuizen en relais, die op hun beurt 

eenzelfde trend vertoonden.

Samen met zijn werkgroep analyseert Kurzweil 

data die handelen over zowel biologische als 

technologische evolutie, met één heel groot  

gemeenschappelijk kenmerk... Keer op keer 

is er sprake van exponentiële groei, Moore’s 

voor spelling over transistoren is slechts een 

voorbeeld. Uit een lineair standpunt kan alles 

in het begin dus heel traag lijken, wat als 

tegenargument kan dienen voor algemene tech-

nologische stagnatie.

De visie van dromers
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Bij kwesties zoals voorspellen hoe technologie 

zal evolueren, zijn er altijd verschillende  

kampen met uiteenlopende meningen. Het moo-

iste aan de hele zaak is waarschijnlijk dat er 

zelfs over wetenschap verschillende standpunten 

kunnen zijn.

Cowen brengt de economische voedingsbodem in 

rekening en handelt met voorzichtigheid, terwijl 

Kurzweil data extrapoleert en er op los droomt.

Misschien komt er wel een tijd waarin AI ons 

overtreft, of misschien gaan we andere zor-

gen aan ons hoofd hebben vóór geavanceerde 

technologie beschikbaar wordt. Het enige wat ik 

nog durf te besluiten, is dat we van ongelofelijk 

ver gekomen zijn en dat de toekomst die we 

tegemoet gaan de moeite waard zal zijn.

Het gulden... ergens tussenin



Bekendmaking uitslag studentenverkiezingen

De voorbije weken hebben jullie tal van affiches, flyers en presentaties de revue zien passeren. 

Allemaal omdat iedere student je ervan wou overtuigen om op hem/haar te stemmen. De stempe-

riode is voorbij en nu is het voor sommigen bang afwachten naar het eindresultaat. Vanaf 4 mei 

is de uitslag te bekijken op verkiezingen.ugent.be. Dan weet je wie jou zal vertegenwoordigen in de 

Faculteitsraad, Sociale Raad en Raad van Bestuur!

Opmerkelijk: voor de eerste keer waren er evenveel mannelijke als vrouwelijke kandidaten op onze 

faculteit. Vier van onze kandidaten komen van campus Schoonmeersen, twee van campus Kortrijk 

en de overige tien van campus Plateau.

Ondanks dat de verkiezingsaffiche op dit moment wat outdated is, hebben we ze toch in het ’t 

Civielke geplaatst. Dit om nog eens duidelijk te maken wie nu onze kandidaten waren. Spreek ook 

hen gerust aan wanneer je een vraag hebt!

Verkiezing nieuw FRiSbestuur

Nog meer verkiezingen! Maandag 9 mei verkiezen we ons nieuwe bestuur. Heb je ambities binnen 

studentenvertegenwoordiging of wil je nog meer doen voor je medestudenten? Stuur dan gerust een 

mailtje naar fris@vtk.ugent.be voor meer info. Iedere student van onze faculteit kan zich kandidaat 

stellen voor een bestuursfunctie. Ja, ook jij dus! :)
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Wist je dat...
Onze faculteit met 16 kandidaten voor de Faculteitsraad de meest 
geëngageerde van allemaal is? Hiermee laten we onder andere de 
Geneeskunde (14 kandidaten)  en de Bioingenieurs (13 kandidaten) 
achter ons. FEA for the win!
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Dag VTK’ers! 

 

Het academiejaar zit er al weer bijna op. Dat wil zeggen dat ik mijn laatste advertorial schrijf voor 

jullie, mijn trouwe lezers. Wat vliegt de tijd toch snel! Ik kan je alleen maar de raad geven om 

van elk moment als student met volle teugen te genieten. Na vijf jaar genieten voel je je dan 

zeker helemaal klaar om het bedrijfsleven in te stappen. 

Het enthousiasme dat ik voelde toen ik aan dit BASF-avontuur begon, blijft nog steeds even 

aanwezig na al deze maanden. Ik heb nog geen moment spijt gehad van de stap die ik hiermee 

gezet heb. Niet alleen is BASF nog steeds een bijzonder aangename werkgever, ik voel mezelf 

ook nog elke dag groeien en ontwikkelen als ingenieur. Niets werkt motiverender dan dat. Jouw 

takenpakket en verantwoordelijkheden krijgen steeds meer vorm, je leert steeds meer mensen, functies en projecten kennen, en 

omgekeerd, mensen beginnen jou ook steeds meer te kennen. Heel af en toe kan je dan eens een waardevolle inbreng leveren 

en elke dag ligt je functie je meer en meer. Nog steeds wisselen we professionele en wat minder professionele verhalen uit 

onder de jonge BASF-ingenieurs en we blijven een hechte vriendengroep. De kennis en ervaring die je van ervaren en zelfs 

minder ervaren collega’s kan opdoen, is zeker niet te onderschatten! 

Ik hoop dan ook jullie binnenkort eens door het bedrijfsrestaurant zien te paraderen als nieuwe aanwinst of stagiair, of mis-

schien eens te treffen in de vele, interessante en toffe activiteiten die BASF voor jullie, studenten, organiseert. Ik wens jullie 

allemaal heel veel succes toe in jullie verdere carrière als student of toekomstige werknemer en dat jullie het even fijn mogen 

hebben als ik hier op BASF. 

Tot binnenkort!

Zit je met een prangende vraag? Stuur dan gerust een mailtje naar charlotte.cluydts@basf.com.
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Advertorials
Charlotte Cluydts - BASF

Dag ingenieurstudent

Je krijgt het waarschijnlijk reeds meer te horen dan je lief is: “En, wat ga je doen volgend jaar?”  

Indien je het op dit moment al weet, geweldig. Heb je er daarentegen nog geen idee van, maak 

je dan zeker geen zorgen.

Aan het begin van mijn laatste jaar op de Plateau wist ik in elk geval nog niet wie mijn droomwerk-

gever zou zijn. Dat kan je ook niet echt weten alvoor je een bedrijf wat beter leert kennen. Zelfs 

binnen één bepaalde afdeling heb je vaak grote verschillen wat jobinhoud betreft. Veel rondkijken is 

dus de boodschap, zowel op vlak van bedrijf als op vlak van carrièremogelijkheden.

Mijn keuze voor Accenture? Ik wilde in korte tijd veel leren. Ik wilde meerdere bedrijven van bin-

nen zien. Er bestaan zoveel mogelijkheden om je eigen carrière binnen Accenture vorm te geven 

zoals jij dat wilt. Ook zijn er allerlei kansen om vrijwilligerswerk te doen, opleidingen te volgen en mee te werken aan andere 

activiteiten die van ons bedrijf een aangename werkgever maken.

Wat ik ook  al gauw merkte is dat Accenture een sterk human resources beleid heeft. Dit blijft niet beperkt tot het recruiterings-

proces, ook tijdens jouw loopbaan wordt er alles aan gedaan om je tevreden te houden, zowel tijdens als na de werkuren. Zo 

heb je een career counselor waar je met alle mogelijke vragen bij terecht kunt. Met de regelmaat van de klok worden er ook 

grote en kleinere events georganiseerd om je collega’s te leren kennen. En verdorie, het werkt. Zelf ben ik net thuis van een 

weekendje Stockholm, waar we met een hele hoop twintigers vanuit heel Europa samengekomen zijn om iemands verjaardag 

te vieren. We hebben elkaar ontmoet tijdens een opleiding in Chicago en zijn contact blijven houden, met een leuk netwerk 

en aardig wat toffe reizen tot gevolg. 

Het is een geweldige ervaring om dit alles mee te maken bij Accenture. Stuur een email met jouw vragen (geoffrey.braeck-

man@accenture.com) of bezoek onze website www.experience.accenture.be om kennis te maken met onze organisatie, onze 

mensen en jobmogelijkheden.

Geoffrey Braeckman - Accenture
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Tom De Turck - Denys
Al vanaf mijn tienerjaren voelde ik er mij door aangetrokken en het werd alleen maar sterker naarmate 

mijn hogere studies vorderden.. De charmes, de intrige, de “je ne sais quoi…”

Ik heb het niet over één of andere mooie blonde een paar banken verderop maar over oude ge-

bouwen en structuren! Toen ik bij het overlopen van mogelijke thesisonderwerpen van mijn jaar de 

lijst afging en er één zag die ging over de stabiliteitsstudie voor de renovatie van een 13e -eeuwse 

toren, heb ik bij wijze van spreken de rest van de lijst niet meer gelezen.

Bij Denys krijg je de kans om aan unieke projecten te werken; restauratie of andere! Werven die 

slechts een handvol bedrijven in België kunnen binnenhalen. Vijf dagen na het (succesvol) verdedigen 

van mijn thesis ging ik al bij Denys aan de slag in de afdeling Restauratie, Renovatie & Speciale 

technieken. Wat bij Denys begon als restauratie via gespecialiseerde injectietechnieken groeide uit 

tot een veelzijdige restauratieafdeling met tal van prachtige referenties. Kijk maar eens naar de vele foto’s op www.denys.be. 

Over de loop van de eerste maand leer je de werking van het bedrijf en de verschillende diensten kennen via een reeks intro-

ductiesessies. Ook krijg je een mentor toegewezen waarbij je de eerste 6 maand te raad kan met vragen en die je enigszins 

begeleidt. Want je leert pas écht eens je vanachter die schoolbanken vandaan komt, door hands-on ervaring op de werkvloer, 

van meer-ervaren collega’s en door verscheidene opleidingen die Denys regelmatig ter beschikking stelt. Geraak je niet uit een 

probleem of ben je niet zeker van je aanpak? Er is altijd wel iemand die je enigszins op weg kan zetten.

Ik heb nu bijna mijn 2e maand achter de kiezen en ik werk momenteel aan 2 projecten. Enerzijds ben ik mee verantwoordelijk 

voor een deel speciale technieken dat binnenkort zal uitgevoerd worden in een project burgerlijke bouwkunde. Na studie van het 

bestek en de plannen stel ik uitvoeringsprocedures op, bepaal ik het nodige materieel/materiaal en vraag offertes aan. Anderzijds 

werk ik ook als werfleider in de afwerkingsfase van de restauratie van 19e-eeuwse grafgalerijen in Sint-Jans-Molenbeek. Vooral 

hier heb ik ervaring opgedaan in een sneltempo. Al na een maand moest ik de dagdagelijkse leiding van de werf regelen. 

Geen enkele dag is ééntonig want je krijgt elke dag nieuwe dingen op je bord geserveerd. 

Ik heb voor Denys gekozen omdat het mij de projecten kon geven waarin ik wou werken en waaruit ik veel voldoening haal. 

Voor mij is dit nu bij restauratie/renovatie maar voor jou is dit misschien één van de vele andere afdelingen zoals (burgerlijke) 

bouwkunde, tunneling, … en indien je wil ook in het buitenland. 

Beste Burgie,

Voor de afstudeerders is dit jaar een van de belangrijkste uit hun leven. Tussen het thesissen door 

zoeken ze en wellicht vinden ze de job van hun leven. Voor velen is de jobjacht volop aan de gang, dit 

was bij mij toch het geval. Master class hier, Career launch daar, jobbeurs, ... Nu ik op deze periode 

terug kijk stel ik vast dat de inhouse day van ExxonMobil voor mij het meest waardevolle is geweest. 

Deze tweedaagse heeft me doen besluiten dat ExxonMobil het juiste bedrijf is om gezwind te starten.

Na een vlot sollicitatieproces startte ik op 1 september op APP als Pelletizing Engineer. Dit houdt in 

dat ik de contactpersoon ben voor het equipment dat nodig is voor het maken van pellets uit vloeibare 

polymeren, en dit voor onze 6 productielijnen.  Naast de dagdagelijkse opvolging van een aantal kleinere taken, werk je als 

contactingenieur eveneens aan een aantal grotere projecten. Bij ExxonMobil leer je on the job maar ook door een uitgebreid 

aanbod aan meerdaagse buitenlandse trainingen met peers komende uit alle hoeken van de wereld. Langs de andere kant zijn 

er kortere cursussen binnen de fabrieksmuren waar je wordt omringd door vakexperten.

Bij wijze van afsluiter wil ik jullie graag nog het jobrotatieconcept meegeven. Dit systeem zorgt dat je na ongeveer 2 jaar een 

nieuwe job binnen het bedrijf krijgt. Dit is een fantastische manier om niet verveeld of vast geroest te raken. Door deze wissels 

werk je dus veel met nieuwe mensen samen waarbij je toch steeds kan rekenen op je opgebouwde netwerk. Dit is ook iets 

typerend: iedereen helpt elkaar vooruit om de beste performance mogelijk te maken. Come and join the greatest company!

Jef Mannaerts - ExxonMobil
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Zoals ieder avontuur, begon ook het mijne met 

een idee. Terwijl ik aan het zoveelste project 

zat te werken, was ik aan het dromen van de 

vakantie. Je weet wel, die ene week dat ze 

ons gunnen na 12 weken werken(/feesten) én 

een maand examens. Mijn vakantie was al min 

of meer geregeld: langsgaan bij alle grootouders 

(nieuwjaarsgeld: check), gaan skiën met VTK 

en de laatste dag al de gemiste afleveringen 

van mijn series binge-watchen. Die vakantie ging 

leuk zijn, op het gemakje. Toch wou ik meer 

van mijn vakantie. Ik wou actie, en ik heb actie 

gekregen. BEST stond al langer op mijn ver-

langlijstje en ik had toch niets te verliezen. Ik 

had nog drie dagen om een kick-ass application 

letter te schrijven. Het is me gelukt met nog 45 

minuten op overschot. Twee weken later waren 

de resultaten binnen: ik mocht vertrekken naar 

Graz, Oostenrijk. Ik voelde een combinatie van 

extase, enthousiame, en angst. 

Algauw begon de eerste kennismaking via Face-

book en een mail thread. Interessante weetjes en 

sappige details over de participants kwamen al 

snel boven water door middel van de super toffe 

get-to-know-games. Echt een ideaal tijdsverdrijf 

tijdens de examens! Uiteindelijk waren die ver-

domde examens gedaan en was het tijd om de 

valiezen te pakken. Als ik jullie één advies mag 

geven: reis licht! Je wilt écht niet met veel te 

zware bagage sleuren. 

Aangekomen in het BEST hoofdkwartier in Graz 

zat de sfeer er al goed in. De zon scheen, 

de mensen waren super vriendelijk, de zenu-

wen waren al helemaal vervangen door buik-

spier-krampen van het lachen. Nadat iedereen 

was aangekomen en iedereen zijn buikje had 

volgegeten kon het kennismakingsfeestje van start 

gaan. We zijn rustig begonnen met nog wat 

meer spelletjes, maar algauw werd de muziek 

luider en vloeide het bier rijkelijker (0.5 liter 

aan 1 euro !!). De volgende ochtend, na een 

stevig ontbijt, zijn we vertrokken op bergbeklim-

ming. Bovenaan de top hadden we een prachtig 

uitzicht. Het was zeker de moeite waard! Na 

de stevige wandeling te hebben overleefd, stond 

er ons de “Austrian evening” te wachten. We 

hebben heerlijk typisch Oostenrijkse gerechten 

gegeten. Je moet je echt geen zorgen maken 

over het eten, want het was elke keer opnieuw 

overheerlijk en in overvloed. Later op de avond 

kregen we de Weense Wals aangeleerd. Geluk-

kig dat mijn danspartners hun pantoffels aanhad-

den! Na wat oefenen ging het al veel beter en 

het werd wederom een supertoffe avond.

Na een super weekend te hebben gehad, was 

de week weer begonnen en zo ook het aca-

demische gedeelte van de course aangebroken. 

Mijn course, “It’s you’re idea, make it real”, 

Hallo, allerbeste lezers!
Ik ben net terug van een BEST Winter course in Graz. Woorden kunnen niet 
beschrijven welke avonturen ik daar allemaal beleefd heb. Toch zal ik hier 
een poging doen, want iedereen die een BEST course niet meedoet, heeft 
toch iets gemist in zijn leven!
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ging vooral over ideeën ontwikkelen (verschillen-

de manieren van brainstormen), je idee pitchen 

aan mogelijke investeerders, en lichtjes over wat 

een start-up company inhoudt. Super interessant 

dus en zeker zeer nuttige vaardigheden voor 

mijn toekomst! Het is niet omdat het leerrijk is, 

dat het ook saai moet zijn. We werden meestal 

in kleine groepjes opgedeeld om dan de zot-

ste ideeën te bedenken.  Een andere methode 

van product development is de doelgroep in 

kwestie observeren. Onze doelgroep was “oude 

mensen”. Aangezien iedereen nog relatief jong 

was, zat er dus niets anders op dan iemand te 

verkleden als mémé. Hierbij kwam grote creativi-

teit aan de pas: ogen werden afgeplakt, bochels 

gemaakt, oorddopjes ingedaan, … Ik heb het 

bijna in mijn broek gedaan van het lachen toen 

onze oude dame van de trap stuiterde. Onze 

opzet van de opdracht was niet geslaagd, maar 

mijn dag wel!

Op donderdag kwam het academische gedeelte 

op zijn hoogtepunt. Het was de bedoeling dat 

we al onze opgedane kennis combineerde tot 

een fantastisch/zot idee dat gebruik maakte van 

afbreekbaar plastic. Red Bull en koffie werden 

omgezet in muren vol post-it’s met ideeën. Aan 

het einde van de dag pitchte we ons idee voor 

de innovatie-specialiste, de ontwikkelaar van het 

afbreekbaar plastic en een start-up specialist. 

Het is duidelijk dat een BEST course ook een 

goede ervaring is voor je toekomstig werkleven.

Het einde van het academisch gedeelte moest 

natuurlijk gevierd worden. De beste manier om 

iets te vieren is natuurlijk een cantus! Niet 

zo maar een cantus, maar een gekke-hoeden 

cantus. De gekste hoeden werden in elkaar 

geknutseld, en al gauw konden we aan het bier 

drinken beginnen. Bekende liedjes werden ge-

zongen en iedereen deed lustig mee. Aan het 

einde van de avond was mijn stem zo schor 

(als Belg moest ik onze eer hoog houden) dat 

er enkel nog een piepje uitkwam. Dat is een 

duidelijk teken dat de cantus geslaagd was.



De volgende avond was er de pubcrawl, je 

gaat dan van pub naar pub terwijl je onderweg 

drinkt en opdrachten uitvoert voor punten. Elk 

telefoonnummer dat je verzamelt en ergens op 

je lichaam staat, levert extra punten op. Ik heb 

die avond 63 telefoonnummers verzameld: een 

persoonlijk record!

Je leert ook veel nieuwe culturen kennen. De 

beste avond om al deze culturen te leren kennen 

is de International Evening: een beruchte avond. 

Elk land neemt iets mee (eten en/of alcohol) 

en iedereen kan dan van elk land snoepen. In 

de praktijk komt dit er op neer dat je vijf ver-

schillende soorten vodka in een half uur proeft/

achterover kapt. Gelukkig waren er nog de tradi-

tionele snacks, de ene nog beter dan de andere. 

De culturele honger in ons werd ook gestild.

Een hele dag hebben we Graz verkend, echt 

een gezellige stad! Het beste uitzicht is zeker 

bovenop de Schlossberg. De weg daarnaartoe 

zijn 260 steile trappen, uitgehouwen uit de wand 

van de berg.  Zeker een aanrader (ook al heb 

je een kater)! 

Voila, dit was in het kort mijn fantastische er-

varing. Zou ik het opnieuw doen? Absofucking-

lutely! Don’t be shy, just apply!

Hannah Notebaert
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WILLEMEN GROEP is vandaag de grootste familiale Belgische bouwgroep.  

We bieden onze klanten een bijzonder complementaire waaier aan  bouwactiviteiten, 

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

tot wegenbouw, al dan niet  in combinatie.

DEEL JIJ MET ONS 
EEN PASSIE VOOR 
BOUWEN?

ONTDEK ONZE VACATURES OP

WWW.WILLEMEN.BE

VLAAMS ADMINISTRATIEF CENTRUM, GENT

MAS, ANTWERPEN

BRUSSELS AIRPORT, ZAVENTEM

WILLEMEN GROEP
Boerenkrijgstraat 133 - 2800 Mechelen - 015 569 965
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Hello reader! Glad to have you 

reading my short report of one 

of my best summers to date. 

You might have absolutely no 

idea what IAESTE is, or  might 

think that an internship abroad 

is nothing for you and that it 

is too much a hassle to deal 

with. You might feel afraid to 

go abroad alone. Or you might 

already know that you want to 

have a great internship in an-

other country. In the following 

paragraphs I will try to convince 

you to apply this year to go 

on one of the greatest journeys 

of your life!

During my internship I worked 

with Atom Probe Tomography 

(APT). This is a wonderful 

material characterization tech-

nique that we don’t have at 

Ghent University. I got to learn 

the ropes and tricks on how to 

prepare samples, interpret data 

and grasp the concepts of how 

this technique works. The main 

idea behind APT is that you 

ionize atoms from metal nee-

dles and let the ions hit a de-

tector. This allows you to know 

the chemical composition of the 

sample and which element is 

positioned where. It also allows 

you to brag to your friends that 

you spend your summer vapor-

izing metal.

The technical side of the in-

ternship, i.e. your “work”, is 

what brings you abroad. The 

main experience of an IAESTE 

internship consists of the peo-

ple you will meet. Not only 

did I work together with won-

derful PhD’s whom I count to 

my friends after two months of 

warm welcoming. I also gained 

some great international friends 

and got different looks on their 

cultures and mine. IAESTE not 

only helps you with the paper-

work and getting there, it also 

provides you with a group of 

people to hang around with. 

The organizers, the students 

from IAESTE who welcome 

you, also plan some great 

events. You will never be bored 

or feel lonely!

My internship was in a small 

town in Austria called Leoben. 

How small is Leoben you might 

ask? We had the saying at the 

Montan University that Leoben 

is so small, you can’t get lost 

because everything is within a 

five minute walk. This adds to 

the charm of the town!

The welcoming at Leoben 

was great. The first evening I 

spend on one of the organizers 

apartment balcony and drinking 

some fine Austrian Gösser. We 

discussed the differences be-

tween our countries, engineer-

ing and had some good laughs. 

It is great how fast you make 

friends with other engineering 

students. You have so many 

interests and views in common 

that it seems like you are all 

longtime buddies.

Oostenrijk
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In the course of the next few 

weeks more and more train-

ees arrived at Leoben. It was 

nice to see not only European 

trainees, but also some great 

people from Arabic countries!  

I had some of my best dis-

cussions with an Omani trainee. 

The trainee from Jordan did not 

know how to ride a bicycle. In 

her country, bicycles were seen 

as toys for children and not a 

modus of transportation. As a 

student from Ghent, this was a 

very weird concept.

My workdays started with wak-

ing up at 6 AM (the horror). 

After taking the bus from the 

dorm to university I started work 

at 8 AM. Half an hour later, 

we drank some coffee. At 11 

AM it was time for lunch. This 

seems very early, but you get 

used to it very quick. In the 

afternoon, we had some more 

coffee and did some science. 

After work we always had an 

activity planned by IAESTE. 

We had movie nights on Mon-

day, playing board games at 

the dorm, international cooking 

nights … And of course every 

activity was accompanied by 

beer, yay! You will never feel 

bored on your internship.

When it was time to go back 

home, we had a farewell party 

for every trainee. This shows 

how fast you connect with other 

people during your internship. 

The Whatsapp group we creat-

ed is even now still active. In 

September some trainees visited 

Belgium. I showed them around 

in Ghent and when I will vis-

it their country they will show 

me theirs. IAESTE is not just 

about technical training, it is 

about building bridges between 

nations.

Do I regret anything after doing 

my internship? Yes, I regret 

only doing it after my first year 

of master. Had I known how 

much I could learn and grow 

as a person by doing this in-

ternship, I would have applied 

sooner!

Matthias Herthoge



In 2016 namen er spijtig genoeg minder vrouwen deel aan de poll. Tegenover de 27% van 2013 

was nu slechts 19% vrouw. De eerste en derde bachers waren in de meerderhheid.

In 2016 gaan de meeste burgies enkele keren per maand of enkele keren per week uit. In 2013 

ging 8% meer enkele keren per week uit, 3% minder ging toen elke dag uit. Die andere 5% is 

echter naar "enkele keren per semester" overgeschakeld.

Een tiende van de burgies is - wat mijn dokter zou noemen - een "probleemdrinker".

De resultaten van al dat pinten drinken is te merken in het dronkenschap onder de burgies, 10% is 

zeer dronken bij het uitgaan, bijna 40% is eerder dronken, 2 mensen liggen in het UZ.
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In het vorig 't Civielke hadden we je al opgegeild met de sekspoll uit 2013. 
Nu bereiken we eindelijk de climax. De resultaten van de sekspoll 2016 
zijn binnen! Bijna 200 mensen vulden de poll in. We hebben nu dus een 
statistisch accuraat beeld van hoe de gemiddelde burgie zijn tijd spendeert 
buiten de Plateau.
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28% is een echt toegewijde student en moet 

zelfs niet in zijn bedje kruipen voor hij naar de 

les gaat na een nacht uitgaan.

De gemiddelde burgie geeft op een avondje 

uitgaan €17 uit. In 2013 was hier geen data 

over maar ik ga ervan uit dat Delta hier een 

sterke daling heeft veroorzaakt.

Een vierde van de burgies wilt geen onbekenden binnen doen tijdens het uitgaan. Bij de meeste 

is het wel al eens gebeurd en 13% doet het regelmatig. 15% deed al een praesidiumlid binnen.

De gemiddelde burgie kuste voor het eerst op 15-jarige 

leeftijd. De gemiddelde ontmaagde burgie verliest 2 jaar 

later op 17 zijn maagdelijkheid. Er wordt hier echter geen 

rekening gehouden met het eerder grote aandeel maagden 

onder de burgies. Bijna een vierde van de burgies 

is nog nooit van grond gegaan. Een sterke toename 

tegenover de 19% van de burgies uit 2016. Dit is deels 

te verklaren door de sterke toename aan eerste bachelors 

die deelnamen, 19% naar 28%.

De meerderheid van de burgies had nog nooit een one-night stand. 35% wil het zelfs niet. 5% of 

10 mensen hebben regelmatig een one-night stand.
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Alhoewel er veel maagden zijn, zijn we zeker niet 

allemaal seksueel gehandicapt. De gemiddelde 

burgie had 3 bedpartners, 17% had meer dan 

5 bedpartners.

46% van de burgies zit gevangen in wat men 

een "relatie" noemt.

De meeste burgies masturberen enkele keren per week, 6% doet het meerdere keren per dag en 

4% liegt.

31% van de burgies wil geen friend with benefits, 35% heeft de kans gewoon nog niet gekregen 

terwijl 3% er al meerdere tegelijk heeft gehad.

60% heeft nog nooit gemuild inDdelta, 29% muilde al in Delta en 9% gebruikte z'n handen. 4 

mensen beweren zelfs seks te hebben gehad in Delta!
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Bijna 11% fantaseert soms over hetzelfde geslacht. Maar slechts 3% experimenteert regelmatig met 

hetzelfde geslacht, 8% zou dat wel eens willen en 6% heeft het één keer gedaan. Ik vraag me af 

hoe dronken de 6% was.

Verrassend genoeg heeft meer dan een derde van de burgies een positieve ervaring met seks in 

het openbaar. 7% vond het toch niet zo positief, 30% wil het eens proberen en nog eens 30% 

wil het gewoon niet.

Maar liefst 45% van de burgies wil eens een sekspeeltje uittesten, 15% heeft het al geprobeerd en 

zou het zeker nog eens doen, 36% is saai in bed.

Nog een onverwacht resultaat, 40% van de burgies gebruikte al cannabis en zou het zeker nog eens 

doen, 34% zou het nooit en 11% wil het nog eens proberen, 15% is slechtgegaan.
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Nog één maal kropen we in de stoffige archieven die VTK rijk is, op zoek naar 
oude, maar geweldige artikels. Blaas eens over je blad, ruik dat stof en geniet van 
dit artikel uit de oude doos!
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Al onze klinische studies gebeuren volgens Europese en Amerikaanse normen en werden goedgekeurd 
door een onafhankelijke Commissie voor Medische Ethiek.

GEZOCHT

Doelstelling
Vooruitgang boeken in het onderzoek 
naar toekomstige behandelingen. 

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

medicamenteuze behandeling
• U rookt maximaal 5 cigaretten/dag

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

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

Mannelijke vrijwilligers

Voor verdere inlichtingen
Gelieve het (gratis) nummer te bellen

0800/95.667
of surf naar
www.brusselscru.com
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Het is gedaan: het laatste Civielke van dit 

academie jaar zit er weer op. We hebben een 

heel jaar lang mogen vullen met het maken 

van (schitterende?) Civielkes en dan raak je 

daar toch wat aan gehecht. Het voelt dan ook 

wat vreemd om nu voor de laatste keer onze 

medewerkers te bedanken voor hun fantastische 

hulp bij het tot stand komen van dit boekje. 

Maar weet dit goed: zonder jullie was het nooit 

gelukt! Misschien voor het laatst, maar zeker 

niet minder gemeend: dankjewel...

Seba! Jouw voorwoord was langer dan anders 

en toch ben je erin geslaagd om dit weer mooi 

op tijd binnen te leveren.

Timothy! Als we nog een kudde pinguïns kun-

nen bemachtigen, zullen we ze met de luchtpost 

opsturen naar welke pool je ook zit.

Timen! Je hebt ons voor de allerlaatste keer 

weer een heleboel nieuwtjes uit muziekland 

bezorgd. Ook een speciale dankjewel voor de 

jarenlange dienst!

Maïlys! Dankzij je kennen we nu echt elke 

eettent in Gent. Ook jij verdient een speciale 

dankjewel voor jouw jarenlange hulp!

Basile! Jij combineert de geneugten van drank 

met het genot van een leuk spel, een mooi 

talent.

Valerie! De horoscoop was zoals steeds mooi 

op tijd binnen. Jij verdient ook weer een zeer 

speciale dankjewel voor jouw jarenlange hulp!

Jeroen! Nog nooit was wijsneus spelen zo leuk 

als met jouw wistjedatjes.

Ann-Sophie! Ondanks dat je nog maar in je 

eerste jaar zit, ken je de tips & tricks van op 

tijd te ontspannen al goed.

Joris! Geen idee of je het bewust doet of niet, 

maar jouw avonturen zijn een geweldige bron 

van inspiratie voor een Cafépraat.

Maarten! Hoe zei je het zelf ook alweer? 

“Kwaliteit gaat boven kwantiteit.”

Elke! Wat een toeval dat jij ook goed weet hoe 

te ontstressen en ontspannen. En toch haalde je 

de deadline ruim, chillax.

Lise! Dankzij je zullen we op de Driedaagse 

enkele strakke en afgetrainde lijven kunnen be-

wonderen. 

Michiel! Als propagandaschrijver van FRiS kleurde 

je weer enkele pagina’s van dit ’t Civielke in de 

kleur van de stuvers.

Hannah! Je hebt die honderden extra appli-

canten voor een BEST course nu wel op jouw 

geweten.

Matthias! Het leek wel alsof we deze zomer 

zelf op stagen waren geweest. Schöne Grüße 

aus Belgien.

Alle kommaneukers! We hebben enorm genoten 

van onze laatste samenkomst. Gezellig, al die 

Grammarnazi’s onder elkaar.
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