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Ignite PASSION.

pas·sion [pash-uhn] noun: an intense desire 
or enthusiasm for something; a driving feeling 
or conviction; devotion to some activity, object 
or concept: At Bain, passion is power—power 
to innovate, to influence and to achieve mean-
ingful results for our clients, our careers and 
our communities.

Bain people live to make an impact. We each possess our own 
unique passions, and we create lasting change by pooling 
them together. We question the status quo and solve problems, 
shake things up and see them in a new way. We invent. We 
imagine. We make a difference. We thrive in our fast-paced 
environment and are energized by our work and by one 
another. We see better realities, and our collective passion 
is the force that drives our results. What will you ignite?

PEOPLE. PASSION. RESULTS. 
It feels different to work here.

www.joinbain.com
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Ahoi VTK’ers!

Eindelijk ligt ons allereerste 
‘t Civielke in jullie handen! 
Dit jaar geen lelijke zwart-
wit pagina’s meer, nee, we 
kunnen met de nodige trots 
zeggen dat dit ‘t Civielke 
volledig in kleur is! Vol-le-
dig! En na weken zwoegen 
en zweten is het eindelijk 
af! 

Dit was natuurlijk niet 
gelukt zonder onze 
übercoole, fantastische 
medewerkers! Nu we het 
toch over medewerkers 
hebben, we kunnen er nog 
steeds een paar gebruiken, 
aangezien de helft vorig 
jaar afgestudeerd is :( Dus 
zoeken we nog een paar 
enthousiastelingen! Je hoeft 
geen schrijftalent te zijn, 
met een goed idee kom je 
meestal al heel ver!

Genoeg gezeverd nu, tijd 
voor meer zever! Het 
voorwoord blijkt zowat het 
allermoeilijkste deel van 
gans ‘t Civielke te zijn! Hoe 
onze praeses het doet, weten 
we niet, zeveren is blijkbaar 
één van zijn kwaliteiten!

Bij het zoeken naar 
inspiratie bleek dat de 
praeses van vijf jaar geleden 

een voorwoord van maar 
liefst anderhalve pagina 
uit zijn mouw schudde! 
Een waar huzarenstukje, 
hoewel dat voorwoord qua 
kwaliteit duidelijk niet kon 
tippen aan dat van Wouter!

Om in de voetsporen van 
Wouter te proberen  volgen, 
zullen we het hebben over 
de activiteiten die op het 
moment dat dit ‘t Civielke 
verschijnt aan de gang 
zijn. Zo kijken we  allebei 
al heel hard uit naar de 
doop! Al was het maar 
omdat dat betekent dat 
we dit ‘t  Civielke niet zelf 
naar  Zwijnaarde moeten 
 brengen, iets waar we al een 
beetje tegenop  kijken voor 
de komende edities... 

Interne om inspiratie voor 
een voorwoord vragen blijkt 
ook geen optie, aangezien 
Charlotte al moeite heeft 
met het voorwoord van 
de manna... We moeten 
duidelijk eens een cursus 
Creative Writing volgen!

Misschien moeten we dit 
voorwoord in ‘t vervolg 
gewoon zoals vorige 
jaren na een late avond 
kommaneuken/drinken 
schrijven, wie weet vloeit de 
inspiratie dan wat vlotter! 
Maar de vermoeidheid nam 
eergisteren de overhand, 
waardoor we daar niet meer 
toe geraakt zijn...

Geniet van ons allereerste ‘t 
Civielke, we zijn er trots op!
Eva en Thomas



Dag liefste VTK’ers!

We zijn enkele weken ver en 
het nieuwe academiejaar is nu 
echt begonnen, we  bevin den 
ons in de doopperiode, de 
nieuwe burgies onder ons heb-
ben hun eerste examen achter 
de rug en dat is hopelijk goed 
gegaan! VTK is alleszins goed 
aan het jaar begonnen, met de 
eerste cantus, het pokertoer-
nooi en verschillende andere 
kick-offactiviteiten achter de 
rug. De motor draait echter 
nog niet op zijn hoogste toe-
rental, maar dat zal niet lang 
meer duren...

Deze week is het immers 
nog eens tijd om ons van alle 
andere kringen en clubs te 
onderscheiden met een feestje 
van een geheel ander niveau: 
de VTK Openingsfuif! Naast 
de gunstigste prijzen van alle 
vooruitfuiven zullen we ook 
weer zorgen voor een licht- en 
geluidsspektakel van formaat. 
Om het voor jullie helemaal 
onvergetelijk te maken heb-
ben we hemel en aarde ver-
zet om een echt icoon uit de 
muziek  geschiedenis naar 
Gent te halen; op 23 oktober 
zal niemand minder dan Mi-
chael Jackson de Vooruit hele-
maal laten ontploffen! 

Er is maar één manier om mijn 
voorgaande stelling 
echt te ontkrachten 
en degenen onder 
ons die al eens heb-

ben gezwoegd op de waar/
vals-vragen van Professor De 
Schepper zullen blij zijn: enkel 
door te komen en als tegen-
voorbeeld onze special act 
Christ’Of aan een DNA-test 
te onderwerpen kunnen jullie 
achterhalen hoe het precies 
zit. Het moet echter gezegd 
worden dat er altijd een zekere 
epsilon-delta-  omgeving kan 
gevonden worden waarvoor 
de limiet van de verschillen 
tussen Christ’Of en de echte 
MJ tot nul nadert… Van alle 
imitatoren hebben wij immers 
de winnaar van het prestig-
ieuze “My name is Michael” 
gestrikt, officieel de dichtste 
benadering van Michael Jack-
son die jullie in de lage landen 
zullen vinden.

Dit gezegd zijnde verlaat ik 
de wondere wereld van de 
functies van één of meerdere 
veranderlijken en wil ik jullie 
allemaal nog eens expliciet 
uitnodigen om mee deel uit 
te maken van het fantastische 
geheel dat VTK wel niet is. 

Om jullie een idee te geven 
van welke leuke ervaringen 
jullie kunnen opdoen schets 
ik even de situatie hier in 
onze lokalen: het is twee uur 
‘s  nachts, ons interne-team 
werkt ijverig aan de nieuwe 
layout van de manna terwijl 
ons penningteam het geld zit 
te tellen met enkele tractor-
filmpjes op de achtergrond om 
het plaatje compleet te mak-
en… Anderen zitten al enkele 
uurtjes gezellig in ons stam-
café allerlei stoere verhalen te 
verkondigen tegen iedereen 
die bij hen in de buurt komt. 
Heb je zin hier ook een deel 
van uit te maken, spreek ons 
gewoon eens aan of stuur een 
mailtje; ook voor een simpele 
babbel staan we steeds voor 
jullie klaar! 

Als afsluiter een lichtjes 
vervormd citaat van onze Mi-
chael: be happy to be alive, be 
happy to be who you are!

Wouter

De Praeses sPreekt
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‘t Civielke is een tweemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Technische Kring vzw. 
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ons PraesIDIum
Het praesidium van ‘13-’14 staat te popelen om het jullie weer een jaar 
lang naar jullie zin te maken. Wij hebben ze voor jullie op de rooster 
gelegd en vervolgens gestalkt tot ze onze vragen beantwoord hebben. 
Speciaal voor jullie hebben we gevraagd naar de belangrijkste dingen in 
het leven van een burgie: hun favoriete Maple-commando en Pokémon. 
Om de creativiteit van hun geest te testen, vroegen we ook wat ze zoud-
en doen met een miljoen squashballetjes, wat ze per se willen bereiken 
dit jaar en naast wie ze het geen half uur zouden volhouden in een 
vliegtuig. Enjoy!

Wouter - Praeses
2e Master Elektrotechniek - Elektronische Circuits en Systemen
Maple-commando: Spacecurve
Pokémon: Dragonite, vooral die forever alone Dragonite van in de serie
Squashballetjes: Naar mensen gooien in de hoop dat ze hetzelfde effect heb-
ben als pokéballs op pokémon
Te bereiken: Afstuderen in eerste zit en VTK naar ongekende hoogtes leiden
Vliegtuig: Naast onze ‘FRiS’-praeses, want die laat echt heel erg stinkende 
scheten. Gelukkig duurt het wel ongeveer een half uur vooraleer die gassen 
van onder zijn massale zitvlak heen komen.

Steven - Vice
2e Master Elektrotechniek - Elektronische Circuits en Systemen

Maple-commando: Solve, in de hoop dat alle zorgen dan verdwijnen...

Pokémon: Charmander

Squashballetjes: Een gigantisch ballenbad van maken!

Te bereiken: Een nieuwe iPhone vinden in de overpoort

Vliegtuig: Een Indische riksja bestuurder die je probeert te lokken

Laurien - Recruitment
2e Master Chemische Technologie
Maple-commando: simplify(%)
Pokémon: Ditto
Squashballetjes: Heel veel gaan squashen
Te bereiken: Ik wil een fantastisch laatste jaar met VTK beleven! Verder wil 
ik vele centjes binnenhalen met Recruitment en een geweldige Jobfair organ-
iseren zodat er volgend jaar nog zottere activiteiten kunnen gepland worden
Vliegtuig: Naast Mark Peeters. Stel je voor dat hij naast ruimtevaart ook niet 
in luchtvaart gelooft, die kerel wordt gek :p



ons PraesIDIum

Frederik - Recruitment
2e Master Elektrotechniek - ICT
Maple-commando: Het resultaat van mijn eerste Maple-poging sinds twee 
jaar... :-( Dan heb ik maar opgegeven.

Pokémon: Die grote Dragonite bij de lighthouse
Squashballetjes: Terugsmijten naar Timothy
Te bereiken: Een job vinden die zo weinig mogelijk met de wetten van Max-
well te maken heeft
Vliegtuig: Ik wil enkel naast Ornella zitten in het vliegtuig. We zitten nu al 
een uurtje naast elkaar in de auto op een parking, en het is zo plezant, naast 
iemand anders hou ik het niet meer vol in een voertuig

Ornella - Recruitment
2e Master Materiaalkunde - Metaalkunde
Maple-commando: Meer dan twee jaar na mijn laatste analyse-examen is 
mijn hoofd Maple-commandovrij geworden
Pokémon: Ik haat pokémon
Squashballetjes: Verkopen, duh!
Te bereiken: Hop hop hop, voor iedereen een job ;)
Vliegtuig: Een stinkende zigeuner

Emma - Recruitment
2e Master Chemische Technologie

Maple-commando: sqrt, doet me steeds denken aan mijn favoriete pokémon

Pokémon: Squirtle

Squashballetjes: Munitie om vanuit mijn raam zatlappen te verjagen

Te bereiken: Zoals elk jaar al: tijd vinden om mijn rij-examen af te leggen 

Maar nu wordt het wel echt dringend! 

Vliegtuig: Een wenende baby

Renée - Secretaris
2e Master Bouwkunde - Constructie
Maple-commando: Restart :p
Pokémon: Pansear (de eerste pokémon die ik vond op Google)
Squashballetjes: Opsturen naar Afrika
Te bereiken: Een deftige thesis indienen en toch nog eens flink de bloemetjes 
buiten zetten 
Vliegtuig: Mark Peeters



ons PraesIDIum

Charlotte - Interne
3e Bachelor Chemie

Maple-commando: Implicitplot

Pokémon: Pikatchu

Squashballetjes: Een prof aanvallen

Te bereiken: 10 km kunnen lopen

Vliegtuig: Rani de Coninck, tenzij ze de hele vlucht haar mond niet open 

doet

Brecht - Penning
1e Master Werktuigkunde - Mechanische Energietechniek

Maple-commando: fuck maple, leve matlab!

Pokémon: fuck pokemon

Squashballetjes: fuck squashballetjes

Te bereiken: Afstuderen en een flatterende foto nemen

Vliegtuig: Zeker niet degenen die deze vragen gemaakt hebben, serieus wat 

boeien die nu :p

Max - Penning
1e Master Bedrijfskundige Systemen en Operationeel Onderzoek
Maple-commando: simplify(%)
Pokémon: Farfetch’d
Squashballetjes: Natellen en gebruiken om een combinatorisch probleem 
met uitkomst ‘1 miljoen balletjes’ uit te leggen in een YouTube video.
Te bereiken: Eindelijk de code kraken van het probleem ‘conditie houden 
(eerst creëren waarschijnlijk, maar bon) en pinten drinken tegelijk’
Vliegtuig: Jonathan Vandenbroeck (alias Milow): de grootste zaagstem die ik 
ooit uit een mannelijke zanger heb weten komen!

Pieter Boone - Interne

3e Bachelor Werktuigkunde

Maple-commando: alt+f4

Pokémon: Metapod

Squashballetjes: In Blauw stockeren

Te bereiken: Geen speciale ambities, veel amuseren :)

Vliegtuig: Naast de motor



ons PraesIDIum
Jonas - PR/Externe
2e Master Werktuigkunde - Mechanische Energietechnieken

Maple-commando: End

Pokémon: Mewtwo

Squashballetjes: Recycleren tot elastieken

Te bereiken: Do I really look like a guy with a plan

Vliegtuig: Welk vliegtuig vliegt er nu maar een half uur? Ge moet dan langer 

aanschuiven om u bagage in te checken dan op het vliegtuig te zitten.

Emmelie - ICT

1e Master Computerwetenschappen - ICT

Maple-commando: ? (het help commando)

Pokémon: Mew

Squashballetjes: Squashen

Te bereiken: Een conditie kweken zonder moeite te moeten doen

Vliegtuig: Annoying Orange

Arthur - Web

2e Master Computerwetenschappen - ICT

Maple-commando: animate (om animaties te maken, DUUUUUH)

Pokémon: Charmander

Squashballetjes: Aan het VEK schenken, want die hebben toch geen ballen

Te bereiken: Mijn crystal meth imperium uitbreiden naar Azië

Vliegtuig: Ik pas niet in een vliegtuig

Timothy - Web
2e Master Computerwetenschappen - Ingebedde Systemen

Maple-commando: spacecurve, because space

Pokémon: Snorlax

Squashballetjes: Naar mensen gooien die mij irriteren

Te bereiken: Geen herexamens en een toffe IAESTE stage vinden

Vliegtuig: Naast de persies van dit jaar, want ze blijven domme vragen stellen 

zoals wat zou je doen met een miljoen squashballetjes



ons PraesIDIum

Augustijn - Sport
3e Bachelor Werktuigkunde

Maple-commando: ?;

Pokémon: Snorlax

Squashballetjes: T. Decock zen mercedes volproppen

Te bereiken: 60 studiepunten en samenblijven met mijn vriendin

Vliegtuig: Andreas Theys, want die post om de 5min in VTK Gent op welke 

vlucht hij zit

Thibault - Sport
1e Master Werktuigkunde - Mechanische Energietechniek
Maple-commando: simplify(%);
Pokémon: Charizard
Squashballetjes: H***** n***** nooit meer werken (New Kids)
Te bereiken: Samen met VTK de 12-urenloop opnieuw winnen en op per-
soonlijk vlak iets vroeger beginnen met studeren
Vliegtuig: Naast de zus van de aangetrouwde neef van de tante van de ex van 
de werkloze oom van de achterneef van de vliegtuigpiloot

Joachim - Sport
1e Master Elektrotechniek - ICT

Maple-commando: Solve

Pokémon: Charizard

Squashballetjes: Wisselen tegen een miljoen pingpongballetjes

Te bereiken: Judokampioen proberen worden

Vliegtuig: Naast de piloot, want de copiloot zou teveel zagen dat ik zijn plek 

heb afgepakt

Yannick - Iaeste
2e Master Fotonica
Maple-commando: Solve
Pokémon: Rattata, dat is toch iedereen zijn favoriete pokémon?
Squashballetjes: Niet squashen in ieder geval, want ik ben daar bijzonder 
slecht in
Te bereiken: Zo veel mogelijk, maar vooral afstuderen en werk vinden, zou 
ik zeggen. Ah, en een degelijke foto van mezelf laten trekken
Vliegtuig: Een persoon met een miljoen squashballetjes



ons PraesIDIum
Stefanie - Feest
3e Bachelor Computerwetenschappen
Maple-commando: GivensRotationMatrix(V, i, j ), dan moet je de hoek niet 
berekenen en de matrix niet zelf intypen
Pokémon: Snorlax, die moet alleen maar slapen
Squashballetjes: Aeyels omkopen zodat ik voor Arnout een 10 haal op sysi
Te bereiken: Een jaar lang de zatlapkroon ontwijken
Vliegtuig: Naast onze Fris-praeses Arnout want zijn scheten ruiken alles 
behalve fris

Sebastiaan - Feest
3e Bachelor Werktuigkunde

Maple-commando: with(StudentCalculus);

Pokémon: Charizard

Squashballetjes: Squashen...

Te bereiken: Pokémonmeester worden

Vliegtuig: Een oud meetje dat constant zaagt en waarvan de valse tanden uit 

haar mond vliegen bij wat turbulentie

Pieter Christiaens - Cursus
3e Bachelor Werktuigkunde
Maple-commando: implicitplot3d. Je kan hiermee 3d plots maken van im-
pliciete functies.
Pokémon: Electabuzz. Ik weet niet veel over pokémon, maar ik ben er vrij 
zeker van dat deze watereenden molt
Squashballetjes: Ballenbad, duh
Te bereiken: level 48
Vliegtuig: Die van pers, met hun originele vragen altijd ;)

Halewijn - Cursus
3e Bachelor Werktuigkunde
Maple-commando: plot3d. men kan hiermee 3dplots maken van functies
Pokémon: Golduck, een psychic mega snelle waterspuwende karate-eend, 
wat wil een mens nog meer?
Squashballetjes: eBay. 1 euro het stuk. BAM 1 miljoen. of toch zeker 
300.000
Te bereiken: level 47
Vliegtuig: Geen idee, maar liefst naast Emma of Ornella



ons PraesIDIum

Tom - Cultuur
3e Bachelor Werktuigkunde

Maple-commando: Simplify!

Pokémon: Pikachu on Acid (youtube)

Squashballetjes: Ruilen voor liters limonade en 100 kilo chocolade om aan 

iedereen uit te delen

Te bereiken: Euromillions winnen

Vliegtuig: Naast iedereen 29 minuten voor we uitstappen

Gilles - Cultuur
1e Master Bouwkunde - Dredging & Offshore Engineering

Maple-commando: Restart

Pokémon: Squirtle, de enige echte beginpokémon

Squashballetjes: Allemaal van de eiffeltoren smijten en zien wat het geeft

Te bereiken: Veel te veel, maar vooral een überbeestig cultuurjaar!

Vliegtuig: Elke onbekende persoon die denkt dat hij thuis is en mijn  schou der 

als hoofdkussen gebruikt.

Michiel - Excursie
2e Master Fotonica

Maple-commando: restart:

Pokémon: Espeon

Squashballetjes: Verkopen aan een spotprijs en de squashbalconcurrentie 

kapotconcurreren

Te bereiken: Het einde van het jaar

Vliegtuig: Yoko Ono

Andreas - BEST
2e Bachelor Computerwetenschappen
Maple-commando: restart:
Pokémon: De rode Gyarados (heb ik wel eventjes moeten googlen)
Squashballetjes: Euhm... een supercool-ik-weet-niet-hoe-wijs-de-max-
maat ballenbadfeestje geven?
Te bereiken: 900 vrienden op Facebook... en misschien geen Hennie-vakken 
meer! ;-)
Vliegtuig: Sheldon Cooper... of hij kan het niet met mij volhouden, dat is 
ook mogelijk!



ons PraesIDIum
Arnout - FRiS
1e Master Werktuigkunde - Mechanical Energy Engineering
Maple-commando: restart:
Pokémon: Mijn Charizard op Pokémon Red maakte vroeger iedereen kapot, 
totdat mijn broertje per ongeluk op New Game had geklikt. Ondanks zijn 
overlijden, zal mijn eerste pokémon voor altijd in mijn herinneringen blijven
Squashballetjes: Prof. Aeyels vragen of hij ze wilt ruilen voor een 10 op SySi
Te bereiken: Opnieuw verkozen worden voor de Faculteitsraad, bij de 
 verkiezingen in het 2e semester
Vliegtuig: Onze praeses, Wouter. Die begint na een half uur echt stinkende 
scheten te laten

Thomas - Pers
1e Master Elektrotechniek - ICT

Maple-commando: simplify(%); Zeker twee punten waard op een examen 

 Meetkunde en Lineaire Algebra

Pokémon: Pikachu

Squashballetjes: Ballenbad in auditorium A!

Te bereiken: 5 zalige civielkes maken

Vliegtuig: Samuel L. Jackson, for obvious reasons

Eva - Pers
1e Master Computerwetenschappen - ICT
Maple-commando: De Batman-curve plotten, maar dat commando is jam-
mer genoeg te lang om hier te zetten
Pokémon: Eevee
Squashballetjes: De Plateau vullen met squashballetjes en kijken hoe vol hij 
raakt
Te bereiken: Stefanie de zatlapkroon bezorgen
Vliegtuig: Gelijk wie met vliegangst



PraesIDIum:
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Veel meisjes zijn er niet op onze faculteit, volgens 
de VTK-site slechts 24% van de studenten. Bij het 
praesidium is dat niet anders: er zijn maar 8 meisjes, 
samen goed voor 27% van het praesdium.  Eéntje te 
veel om op het gewone percentage te zitten. 

De gemiddelde leeftijd in het praesidium is (iets 
meer dan) 21 jaar. Volkomen normaal als je be-
denkt dat de nieuwe-
lingen -de derdejaars- 20 
zijn en de oude rotten 22 
jaar. Dit jaar doet VTK 
daar echter niet aan mee: 
onze praeses en twee van 
zijn kompanen krijgen 
maar niet genoeg van 
het studeren. Om dat 
te compenseren is onze 

BEST-ie een 
jaartje jonger 
dan de andere 

Dat elke burgie van statistieken houdt, is algemeen 
geweten. En iedereen staart al wel eens graag naar 
grafieken. Daarom hebben we alle weetjes over het 
praesidium in een paar mooie (lees Excel) grafiekjes 
gegooid. 

Mannen

Vrouwen
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2e-jaars en dus nog maar 18 jaar oud. Volgens de grafiek zouden de 4e-jaars in de minder-
heid moeten zijn, niets is minder waar. Ook daar zijn er twee een jaar jonger. 

De geografische ver-
spreiding van het praesid-
ium is iets normaler. De 
Oost-Vlamingen zijn, met 
net niet de helft van het 
volledige praesidium, over-
duidelijk in de meerderheid. 
Hun iets minder beschaaf-
de buren zijn met 10, exact 
een derde. De andere pro-
vincies doen eigenlijk niet 
meer mee. Drie komen  er 
uit Antwerpen, twee uit het 

verre Limburg en slecht ééntje uit Vlaams-Brabant. 

Een derde van 
het praesidium 
doet werktu-
igkunde, mas-
ters meegerek-
end. Dit is bij 
alle burgies 
de po pulairste 
richting maar 
binnen het 
praesidium toch 
nog iets meer. 
Bouwkunde is 
normaal de 2e 
populairste richting maar niet in het praesidium. Daar eindigt het op een gedeelde 5e 
plaats. De 2e populairste richting in het praeisdium is uiteraard de computerwetenschap-
pen (CW), er zijn er standaard al drie (Web&ICT). 

Antwerpen

Limburg

Oost-Vlaanderen

Vlaams Brabant

West-Vlaanderen

Praesidium

Algemeen 

(volgens VTK-

blokpoll)
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Over het aantal seksuele partners 
van de praesidiumleden valt veel 
te zeggen, maar Augustijn overtreft 
de rest zo veel dat we het bij een 
grafiek gaan laten...
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Nu het schooljaar weer druk bezig is, is het tijd om je boeken en cursussen even in een hoek te gooien 
en te ontspannen. Is er een betere manier om dit te doen dan met vrienden naar de cinema te gaan en 
je te laten meeslepen door een spannende of – voor de vrouwen – romantische film? Na de film kan je 
nog altijd in één van de vele gezellige cafés gaan napraten om de ontsnapping van de avond compleet 
te maken. Er komen in de volgende maand weer enkele pareltjes uit in de Belgische cinema’s. Gent 
heeft verschillende bioscopen, met hun eigen charmes. Bij Kinepolis is het zeker en vast de moeite 
om de Student Card aan te vragen. Hiermee krijg je niet alleen korting voor de film, maar ook voor 
popcorn en frisdrank!

The World’s end
The World’s End is de af-
sluiter van de “Three Fla-
vours Cornetto” trilogie. 
Deze trilogie is niet de 
 typische filmreeks waarbij 
de delen op elkaar volgen. 
Ze zjin  verbonden door de 
regisseur, de acteurs en het 
idee om drie geniale films 
te maken. En dat elke film 
verwijst naar een cornettos-
maak maakt de titel hele-
maal compleet. Na een film 
over zombies met heel wat 
romantische en komische 
toestanden (Shaun of the 
Dead) en een politiefilm in 
een stadje waar zogezegd 
geen misdaad is (Hot Fuzz), 
is het nu tijd voor een alien-
invasie tijdens een kroegen-
tocht – je leest het goed, 
tijdens een kroegentocht! 
Na twintig jaar houden vijf 
jeugdvrienden een reünie. 

De 40-jarige 
Gary (Simon 
Pegg) sleept zijn 
vrienden mee 

naar hun ge-
boor teplaats 
en is vast-
besloten om de 
epische kroe-
gen tocht naar 
de lokale pub, 
‘The World’s 
End’, opnieuw 
te doen. Ter wijl 
ze  pro beren 
het verleden 
te doen her-
leven, beseffen 
ze dat de echte 
uitdaging in 
de toekomst 
ligt. Niet en-
kel voor hen, 
maar voor de 
hele mensheid. 
Het blijkt dat ‘The World’s 
End’ bereiken wel het laat-
ste is waar ze zich zorgen 
over hoeven te maken. Als 
je kijkt naar de score van 
7,8/10 op IMDB en 81/100 
op Metacritic, weet je dat 
er je een zeer goede film te 

 wachten staat. Trouwens 
waarschijnlijk bevind je je 
ook ooit wel eens op kro-
egtocht en wie weet wat je 
dan te wachten staat! Je kan 
maar beter voorbereid zijn!

Genre: actie
Release: 16 oktober 2013
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GraviTy
Met Gravity worden we in 
een thriller van ruimte lijke 
proporties gezogen. De film 
vindt plaats op honder den 
kilometers boven aarde, in 
de leegheid van de ruimte. 
Ryan Stone (Sandra Bull-
ock) is een briljante me-
dische ingenieur die op 
haar allereerste shuttle-
missie gaat met de ervaren 
astronaut Matt Kowalsky 
(George Clooney), die het 
commando heeft over zijn 
laatste vlucht voor hij op 
pensioen gaat. Tijdens een 
routine ruimtewandeling 
gebeurt een ramp. Hun 

shuttle, Explorer, wordt 
 vernietigd waardoor Stone 
en Kowalsky alleen achter-
blijven, enkel nog maar 
vastgeketend aan elkaar, 
terwijl ze steeds verder 
zweven in de  duisternis. 
De oor verdovende stilte 
 verraadt dat ze elke link  met 
de Aarde verloren hebben. 
Angst wordt paniek en elke 
hap lucht vermindert de 
nog resterende hoeveelheid 
zuurstof. Maar  misschien 
is de enige weg naar huis 
 verder te gaan in de ang-
staanjagende uitgestrekt-
heid van de ruimte. Met de 

tagline “Don’t Let Go” weet 
je dat je een ander half uur 
spanning en adembene-
mende effecten krijgt waar-
door je op het puntje van je 
stoel zit om te zien of Stone 
en Kowalsky het  weten 
te overleven. Aan gezien 
deze film al een tijd uit is 
in Amerika, heeft het niet 
onaangename scores van 
7,8/10 op IMDB en 98/100 
op Metacritic.

Genre: thriller, drama
Release: 30 oktober 2013 

MacheTe Kills
Machete Kills is een actie-
film pur sang waar het 
 allemaal om actie, vech-
ten, explosies en nog meer 
actie draait. Geregisseerd 
door Robert Rodriguez, 
bekend van de prequel ‘Ma-
chete’ en de illustere ‘Sin 
City’. Net als in de eerste 
film ver tolkt Danny Trejo 
de rol van  Machete, maar 
nu wordt hij gerekruteerd 
door de  Amerikaanse Pres-
ident (Charlie Sheen) voor 
een missie die voor elke 
andere gewone sterveling 
onmogelijk is. Hij moet zijn 
weg door Mexico vechten 
om het gestoorde hoofd 

van een drugskartel en een 
excentrieke wapenhande-
laar (Mel Gibson) aan te 
pakken. Ze hebben hun 
krachten gebundeld met 
als doel wereldwijd oor-
log en anarchie te creëren. 
Aan Machete de taak om 
een leger van Mexicanen 
aan te pakken en het duo 
te stoppen. Gelukkig staat 
Machete niet alleen in deze 
strijd. Hij krijgt hulp van 
enkele beeldschone, maar 
bikkelharde dames zoals 
Miss San Antonio (Amber 
Heard), Shé (Michelle Rod-
riguez) en Sartana (Jessica 
Alba). Maar ook de vijand 

heeft nog een paar verras-
singen voor Machete, in de 
vorm enkele supersoldaten 
die voor nog meer actie en 
hilariteit zorgen. Leuk weet-
je, dit is ook de eerste film 
waarin Lady Gaga mee-
speelt.

Genre: actie
Release: 9 okto-

ber 2013
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Op maandag 16 september 
vertrokken we naar de an-
dere kant van België voor 
Bach Launch, het onthaal-
weekend voor de eerste 
bachelor.  Aangekomen in 
Ieper stond er ons nog een 
busrit te wachten, maar 
door de ‘onverwachte’ ver-
traging van de NMBS had-
den we die afspraak gemist. 
Gelukkig waren er enthou-
siaste chauffeurs van het 
praesidium die heen en 
 terug reden. Aangekomen 
op locatie, de Bosgeus, 
stonden er hot-dogs klaar 
en was er menig drank 
tot onze beschikking. Na 
een uurtje cubben en een 
ruige dikke bertha was het 
tijd voor de quiz. De ene 
groep wist al meer vragen 
te beantwoorden dan de 
andere. Die hadden dan  

ook meer zin in 
intellectuele uit-
dagingen voor 
het nieuwe jaar...

Nadat in sommigen al even 
de ingenieur of architect 
naar boven kwam, was 
het dringend tijd voor een 
feestje: de Rubic’s-Cube 
party! Het concept was voor 
sommigen onbekend, maar 
het kwam er op neer een 
zo kleurijk mogelijke outfit 
aan te doen en 
te eindigen in 
één kleur. Som-
migen slaagden 
daar zeer goed 
in terwijl an-
deren al voor 
twaalf uur in 
hun onderbroek 
rondliepen. 

Na deze ges-
laagde avond 
schoven vele 
houten koppen 
aan voor het 
ontbijt/middag-
maal. De voor-
middagactivi-
teit bestond uit 

gezelschapspelletjes spelen 
terwijl de tamzakken nog 
lagen te slapen. In de na-
middag stond er een grote 
activiteit op het program-
ma. We werden onderver-
deeld in groepen en deze 
streden in verschillende 
spelen om zoveel mogelijk 
punten te verdienen. Het 
hoogtepunt van deze ac-
tiviteit was voor sommigen 
ongetwijfeld de zuipbeker: 
de groep die op het einde 
het meeste gedronken had 
mocht deze trofee binnen-
halen. 

Na deze luchtige  activiteiten 
was het tijd voor het se-
rieuze werk: het proffeng-
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esprek. Terwijl sommigen 
nog met een grote hoeveel-
heid alcohol in hun bloed 
zaten, kwamen enkele prof-
fen de meest prangende 
vragen beantwoorden. We 
kregen te horen wat er ons 
te wachten staat en wat de 
proffen belangrijk vinden. 

Hierna was tijd voor het 
studenteneten bij uitstek: 
spaghetti! Na gemiddeld 2,8 
borden gegeten te hebben 
was het tijd voor onze al-
lereerste cantus. We kregen 
een kleine inleiding maar 
daarna was direct tijd voor 

het grote werk: bier drinken 
en liedjes zingen. 

De volgende ochtend 
werden we rond half elf 
gewekt en dat was voor 
menig Bach Launcher 
veel te vroeg. Dit was ook 
 meteen de laatste dag in de 
Bosgeus en als stil protest 
besloten sommigen nog 
even in hun bed te blijven 
liggen. Na de brunch stond 
er nog een groot spel op 
het programma: één tegen 
allen. De Bach Launchers 
moesten allerlei opdrachten 
tot een goede eind brengen, 

van drie eieren 20 meter ver 
rollen tot het VTK- clublied 
vlekkeloos van buiten 
 zingen. Dit is ons zeer nipt 
gelukt, waardoor we een 
opdracht mochten verzin-
nen die Charlotte en Piet-
er moesten uitvoeren. Het 
resultaat was de tweede 
maandag te bewonderen bij 
de burgies en de archies.
Hiermee was onze Bach 
Launch al meteen gedaan. 
Deze groep leerde meka-
ar goed kennen en zal dit 
jaar ongetwijfeld alleen 
maar meer naar mekaar toe 
 groeien!

WELKE RICHTING 
GA JIJ STRAKS UIT?

WAT BIEDEN WE?
Je geniet als starter van 
een aantrekkelijk salaris en 
werkzekerheid in een  
financieel gezond bedrijf.

ASWEBO HEEFT 
DE JUISTE BAAN

ASWEBO NV, Booiebos 4, 9031 Drongen
www.aswebo.be, personeel@aswebo.be

SOLLICITEREN
via de website: www.aswebo.be 
of neem contact op met onze 
personeelsdienst op het nummer 
09 321 22 55
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Na lang twijfelen liet ik me dan uitein-
delijk toch overhalen om op BEST Sum-
mer Course te gaan in Nis, Servië. Pure 
waanzin leek het me, om op reis te gaan 
naar een land waar ik niets over wist, met 
mensen die ik nog nooit ontmoet had en 
om er dingen te gaan doen waar ik nog 
maar het raden naar had.

Laten we nu even eerlijk zijn: voor het geld 
kon ik het niet laten. Voor een luttele 40 
euro genoot ik van maar liefst tien dagen 

onderdak, drie deftige maaltijden per dag, enkele culturele activiteiten én 24 uur op 24 
de persoonlijke aandacht van enkele overenthousiaste organizers erbovenop. Bovendien 
is Oost-Europa het paradijs voor elke doorsnee student. Je kan er jezelf dik eten voor een 
dikke euro, de taxi nemen voor twee euro (“gaan we echt 15 minuten wandelen, jongens, 
of nemen we niet gewoon de taxi?”) en als je in staat was meer dan tien euro op café op 
te doen, dan was het hoog tijd om de ambulance te bellen.
Het onderwerp van mijn course was ‘soft skills’, maar ik geloof dat ik minstens evenveel 
sociale vaardigheden heb opgedaan tijdens het socializen met de bonte groep van inter-
nationale participants als in de lectures en workshops die we gevolgd hebben.

Wat ik ook enorm tof vond, was dat je 
werd rondgeleid door lokale studenten en 
dus onmiddellijk de mooiste en tofste ple-
kjes van de stad leerde kennen, ongeacht 
of je ze in een toeristische gids zou vinden 
of niet. Dit alles tussen de lessen door uit-
eraard, zodat er geen tijd was voor verve-
ing. Voor slaap eigenlijk ook niet, ook al 
kon je dit natuurlijk zelf kiezen. Laat me 
er wel even bij zeggen: zelfs de meest luie 
participant liet zijn kostbare nachtrust 
links liggen voor de legendarische avondactiviteiten...

Wat me echter het meest verbaasde was hoe gemakkelijk en hoe snel je zulke 
goede vrienden kon maken daar in het kleine Nis. Tien dagen lang heb ik met 
die mensen gelééfd: samen eten en slapen, de discussies tijdens de workshops, 
elkaars land en cultuur leren kennen door middel van de meest willekeurige 
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gespreksonderwerpen, partyen, afterpartyen, de cultuur- en groeps-groepsactiviteiten… 
Bijgevolg had ik op het einde van de course eerder het gevoel dat ik afscheid aan het 
nemen was van een oude vriend dan van een buitenlander die ik nog maar onlangs ont-
moet had.
Adressen werden uitgewisseld, beloftes werden gemaakt en de volgende keer dat ik op 
reis ga, zou ik absoluut niet weten waar eerst naartoe te gaan.
Ik weet alvast hoe ik mijn volgende zomervakantie ga opvullen, enkel waar is nog de 
vraag!

Andreas De Clercq, 1ste Master Fotonica

Toen ik op het vliegtuig zat onderweg naar Lissabon, begreep ik eindelijk hoe Bilbo zich 
moet gevoeld hebben toen hij de Gouw verliet. Ik had nog nooit een summer course 
van BEST gedaan en had dus geen idee wat ik kon verwachten. Op reis gaan met alle-
maal mensen uit heel Europa die je niet kent, is tegelijk opwindend maar ook een beetje 
beangstigend. Maar ik had er een goed gevoel in, en zoals ze zeggen: “It’s going to be an 
adventure!”.
Al heel vlug werden mijn twijfels echter weggenomen. De organisatoren deden hun best 
om ons een aangenaam verblijf te geven, 
en de andere participants waren erg inter-
essant. Na een paar dagen kwam iedereen 
los en werd er een hechte groep gevormd. 
Een aantal van de mensen die ik daar leerde 
kennen zijn nu goede vrienden waarmee 
ik nog steeds in nauw contact sta.
De invulling van onze dagen op de sum-
mer course bestond uit drie delen: cul-
turele uitstappen, lessen en natuurlijk de 
legendarische BEST-feestjes. 
Lissabon is een erg mooie stad en het is 
een enorm voordeel om deze te kunnen 
bezichtigen met een aantal ‘locals’ als gid-
sen. Op een van de laatste dagen waren we 
bijvoorbeeld met een paar man de stad in 

gegaan en toen toonde een van 
de organisatoren ons een café 
dat vroeger een bordeel was. 
Het oude interieur was er nog 
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en je had dus eigenlijk het gevoel dat je een bor-
deel binnenstapte. We zijn er niet gebleven om iets 
te drinken – we waren bang syfilis te krijgen – maar 
het is dit soort dingen die je als normale toerist 
nooit te zien krijgt.
De lessen waren interessant en erg beperkt in aantal. 
Van de veertien dagen hadden we maar vijf lesda-
gen. In die dagen hebben we een aantal heel inter-
essante dingen gedaan, zoals zelf een auto matisch 
rijdend autootje gebouwd en in groepjes ge werkt 
aan het ontwikkelen van een nieuw product. 
En dan heb je natuurlijk nog de feestjes! Je hebt een 
aantal van de BEST klassiekers, zoals de Interna-
tional Evening, waarop ieder land een aantal van 
zijn streekproducten meebrengt die je dan allemaal 
kan proeven. Er waren 23 verschillende soorten drank en het was de uitdaging om ze al-
lemaal geproefd te hebben, ambiance verzekerd! Op andere avonden was er cantus, Pub 
Crawl, National Evening, … Het zijn er teveel om allemaal uit te leggen, en je moet het 
sowieso eens meegemaakt hebben om helemaal te begrijpen waarom ze zo awesome zijn. 
Ik zou iedereen aanraden om te appliceren voor een summer course, en als je niet kan 
wachten tot de zomer zijn er altijd nog de winter en spring courses. 

Bram Dewulf, 2e Bachelor Werktuigkunde-Elektrotechniek

Lijkt het je wel wat? Hou dan 
best.eu.org in de gaten want de spring 
courses komen eraan!

Zin om BEST wat beter te  leren 
kennen? Stuur een mailtje naar  
ghent@best.eu.org of spring gewoon 
eens binnen op één van onze meetings.
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Ondertussen is het bij-
na drie maanden geleden 
dat ik vertrok op stage, 
maar het lijkt alsof het nog 
maar een week geleden is. 
Zonder zorgen stapte ik ’s 
ochtends op de trein naar 
Luik, aangezien ik zelf als 
IAESTE lid wist dat ik aan 
het station in Bochum 
(Duitsland) opgehaald zou 
worden, naar mijn kamer 
gebracht zou worden en dat 
voor de rest ook alles reeds 
gere geld zou zijn. Toen ik 
echter in Luik aankwam, 
bleek dat de treinen voor 
die van mij respectievelijk 
1u en 2u vertraging hadden, 
waardoor ze beide op am-
per enkele minuten eerder 
dan mijn trein stopten in 
Luik. Mijn trein was ech-
ter wel op tijd, een geluk 
dat de rest van de dag nog 
zou karakteriseren. Toen ik 
in Bochum van het station 
stapte, bleek  name   lijk dat 
de office trainee, die mijn 
kamer en dergelijke voor 
mij had moeten regelen, tot 
4u eerder niet op de hoogte 
was van mijn aankomst. 
Met als gevolg dat hij samen 
met de andere trainees tot ’s 

ochtends vroeg 
in een karaoke 
bar had gezeten, 
om dan wakker 

gebeld te worden zodat hij 
mijn kamer nog kon rege-
len. Uiteindelijk was alles 
echter perfect in orde toen 
ik aankwam!

Al de trainees in Bochum 
verbleven in de grote stu-
dentenhuizen vlakbij de 
campus. Zelf had ik een 
kamer in het zogenaamde 
‘Europahaus’, het gebouw  

waar blijkbaar de meeste 
buitenlandse studenten za-
ten. Met andere woorden, 
tijdens de weekends was er 
steeds minstens één zeer 
luid ruchtig feestje, waar-
bij het natuurlijk ook altijd 
nodig was dat iemand buit-
en aan mijn raam stond te 
roepen tegen iemand drie 
verdiepingen hoger. Maar 
in feite stoorde dat helemaal 
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niet, want tijdens de week-
ends zaten we zelf mees-
tal niet eens in Bochum, 
aangezien ieder weekend 
wel één van de Local Com-
mittees (LC) in de andere 
steden van Duitsland iets 
organiseerden.

De kamers in het Europa-
haus bestonden typisch uit 
appartementen van drie 
kamers, met een gedeelde 
douche, toilet en keuken. 
Spijtig genoeg bleken de ge-
meenschappelijke ruimtes 
in de helft van de apparte-
menten er echter walgelijk 
bij te liggen. Een probleem 
dat zich in mijn geval snel 
had opgelost. Het is name-
lijk zo dat we iedere woens-
dag een vergadering hadden 
in het IAESTE office, waar-
bij we betaald werden en op 
de hoogte gebracht werden 
van komende activiteiten. 
Die eerste woensdag had de 
LC een barbecue georgani-
seerd, en dat liep al snel uit 
op enkele spelletjes Flun-
kyball. Dit is een drank-
spel in teams zeer populair 
in Duitsland. Al snel zaten 
we door de voorraad bier 
die de LC voorzien had, en 
dus was de enige logische 
oplossing dat we allemaal 
naar mijn kamer trokken, 

aangezien ik daar al een 
bak bier had gezet. En zo 
gebeurde het dat niet veel 
later verschillende mensen 
op de gang van mijn appar-
tement stonden te brullen 
dat de badkamer werkelijk 
smerig was. Toen die avond 
de laatste mensen de deur 
uit waren, stond mijn kot-
genote (ja, een meisje) plots 
aan haar deur om te zeggen 
dat ze dat weekend alles zou 
poetsen, een belofte die ze 
bovendien heeft waar ge-

maakt.
Buiten de wekelijkse ver-
gadering was er ook iedere 
week een “international 
dinner”. Dit hield in dat 
telkens één trainee een typ-
isch gerecht uit zijn land 
kookte. Een leuke en dik-

wijls zeer hectische tra ditie, 
die altijd wel uitdraaide op 
een redelijk late en zatte 
avond. Door al deze vaste 
wekelijkse activiteiten en al 
de andere activiteiten die 
we zelf nog regelden, had-
den we al snel een hechte 
groep van mensen, zowel 
trainees als LC-leden. Ook 
op de weekends kwamen 
we dikwijls dezelfde train-
ees terug tegen, telkens de 
meest active trainees uit de 
verschillende LC’s. En zo 

kwam het er uiteindelijk toe 
dat we elkaar nog allemaal 
één keer zagen op één van 
de twee weekends in  Berlijn, 
die tegelijkertijd 
doorging en. Dit 
was het laatste 
weekend voordat 
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ik zelf terug naar België zou 
vertrekken. Onze eigen LC 
was massaal vertegenwoor-
digd op het Potsdam week-
end, met ongeveer tien 
van de maximaal dertig 
inschrijvingen. De trainees 
die we kenden in de andere 
LC’s hadden zich allemaal 
ingeschreven voor het Ber-
lijn weekend, maar geluk-
kig was het feestje zaterd-
agnacht gedeeld voor beide 
weekends, waardoor we nog 
een laatste epische avond 
konden delen. 
Uiteindelijk ben ik terugge-
keerd naar huis met slechts 

spijt van één ding,  namelijk 
dat ik niet toch gekozen had 
voor een stage van meer 
dan acht weken. In de vol-
gende twee weken had ik 
echter nog het Parijs week-

end (georganiseerd door 
IAESTE Gent) en IAESTE 
JUMP, dit jaar in Malta! En 
maar goed is op dit moment 
mijn IAESTE avontuur nog 
lang niet voorbij!
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Een prangende vraag? Een onoverkomelijk probleem? Goede raad nodig? Mail je problemen 
naar pers@vtk.ugent.be en wie weet behandelt onze Plateaupsycholoog jou de volgende keer!

Liefste Plateaupsycholoog,
Ik ben een eerstejaars burgie en 
ik heb een lastig probleempje. 
Ik ben altijd een kalme, hard-
werkende jongen geweest, ge-
focust op mijn studies. Ik had 
tot nu toe nooit veel interesse 
in meisjes, maar daar is on-
langs verandering in gekomen. 
Toen ik haar voor het eerst zag 
de eerste schooldag, stond mijn 
wereld ineens stil. Ik wist niet 
wat me overkwam. Ik werd 
helemaal warm vanbinnen, het 
was alsof haar rode haar een 

vuur in mij ontvlamde. Haar 
charisma, haar uitstraling, 
haar intelligentie: er was geen 
ontsnappen aan. Ik viel als een 
blok voor haar. Ik kan me niet 
meer concentreren en niet meer 
helder nadenken, maar dat is 
nu net eigenlijk het probleem. 
Binnenkort heb ik namelijk 
elke dag les van mijn vlam, 
maar ik weet niet hoe dat gaat 
aflopen. Ik draag mijn studies 
en goede punten hoog in het 
vaandel en wil zodoende goed 
opletten, maar wanneer mijn 

liefste H.D.S. daar vooraan 
auditorium A elegant op het 
bord staat te schrijven, vrees 
ik dat mijn gedachten telkens 
in andere richtingen zullen af-
dwalen…  Hoe kan ik hier best 
mee omgaan? Moet ik haar 
aandacht trekken en kan ik 
dan met haar samenblijven tot 
in het oneindige? Of waar moet 
ik mijn limiet leggen? 
Groetjes,
anonieme wanhopige burgie

Liefste anonieme wanhopige 
burgie,
Wanhoop niet! Je bent heus 
niet de eerste die met dit 
 probleem af te rekenen krijgt, 
en je zal vast ook niet de  laatste 
zijn. De overstap naar de 
 universiteit kan een grote en 
verwarrende stap zijn, waarbij 
je met onbekende gevoelens 
geconfronteerd wordt. Wij 
raden je aan om er zeker en 
vast voor te gaan! Het is belan-
grijk om je hart te volgen, dus 
hier wat raad om de wiskun-
dige wegen naar haar hart te 
veroveren. Eerst en vooral 
is het belangrijk dat HDS je 
opmerkt. Je zit in een grote 
richting met wel honderden 
jongens zoals jij, dus zorg dat 
je opvalt. Doe bijvoorbeeld le-
kker lastig in haar les. Zit op 
de eerste rij een dutje te doen, 
lach luid met de moppen van 
je buurman of steek om de 
twee minuten je hand op om 

een foutje op het bord te ver-
beteren. In no time zal ze je 
naam en gezicht kennen, en 
dat haalt je uit de onbekende 
grijze burgiemassa. 
Enkele romantische tips: elke 
week houdt professor HDS een 
uitlegsessie. Zoals je weet is 
haar grootste passie wiskunde, 
dus verweef wiskunde in alles 
wat je doet. Stel haar de eerste 
week 1 vraag, de volgende 
week weer, de week erop 2, 
de week erna 3, dan 5, dan 8, 
dan 13 enz…  Als je haar zo 
Fibonaccigewijs vragen gaat 
stellen, scoor je gegarandeerd.  
Wil je haar een liefdesbrief 
schrijven? Beschrijf dan vooral 
hoe graag je bij haar eens een 
extremumonderzoek wil uit-
voeren en al haar toppen en 
diepe dalen wil verkennen.  
Zeg haar dat je met haar lim-
ieten wil ontdekken die jullie 
niet voor mogelijk hadden 
gehouden. Vertel haar over de 

complexiteit van je gevoelens, 
terwijl ze toch heel reëel aan-
voelen. Laat haar weten dat je 
eigenwaardeproblemen hebt 
die enkel zij kan oplossen. 
Ik hoop van harte dat je harte-
diefje niet aan zoveel analy-
tisch inzicht en wiskundige 
romantiek kan weerstaan. 
Wees wel waakzaam, want de 
concurrentie ligt op de loer. 
Het is geen geheim dat de pro-
fessor niet vies is van wiskun-
dige hunks en zich graag om-
ringt met knappe koppen.
(kijk maar eens rond in haar 
assistentenbestand)
Desalniettemin wens ik je veel 
succes bij je veroveringstocht! 
Ik hoop dat de wegen van jullie 
leven absoluut  convergeren.

Groetjes,
Plateaupsycho-
loog
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Het is 22 september, de 
klok slaat middernacht 
in Gent. Morgenochtend 
is de eerste dag van het 
nieuwe academiejaar in 
Gent. Veel eerstejaarsstu-
denten  proberen slaap te 
vatten  tijd ens de eerste 
nacht in hun nieuwe kot, 
gespannen over wat hen 
morgenochtend te wachten 
staat. Ik voel er niet veel 
van. De zon begint hier 
bijna onder te gaan en ik 
kijk uit mijn raam en zie in 
de verte het Empire State 
Building. Ik zit in mijn net 
ingericht appartement op 
Dekalb  Avenue, Brook-
lyn. Ongeveer 3 maanden 
geleden heb ik mijn thesis 
inge diend en ben ik afge-
studeerd als Master in de 
ingenieurs wetenschappen: 
toegepaste natuurkunde, 
aan onze geliefde alma 
mater in Gent. Drie weken 
geleden begon het school-
jaar aan New York Univer-
sity, waar ik student MS in 
Data Science ben. Hoe ben 
ik hier in NYC terechtge-
komen? Dat is een verhaal 
van lange adem geweest, 
dat exact een jaar en twee 
dagen geleden begonnen 
is met een e-mailtje van 
professor Roel Baets.
In deze column wil ik het 
hele proces beschrijven dat 

je doorloopt om in de US te 
gaan studeren. Ben je zelf 
op dit moment student in 
de tweede  master, dan kan 
je binnen een jaar in de US 
zitten voor een levensver-
rijkende ervaring. Zit je in 
je eerste master of bache-
lor, wil ik je graag aan het 
dromen zetten. Uiteindelijk 
ben ik zelf dankzij een 
column in dit ‘t Civielke in 
mijn tweede bachelor met 
het US-idee in aanraking 
gekomen. Waarom gaan 
studeren in de US? Neem 
even een kijkje naar de 
Shanghai ranking van the 
World University Ranking. 
Gelijk welk domein je in 
wil specialiseren, je vindt 
wereld top groepen aan 
universiteiten in de US, 
deze universiteiten zijn 
vaak -maar niet altijd- de 
grote namen zoals Stanford, 
MIT, UC Berkeley, Caltech, 
Harvard, ...
Om te beginnen zijn de 
twee grote obstakels voor 
een studie in de US geld 
en Aziaten. Studeren in 
de US is afgrijselijk duur. 
Denk aan tuition fees rond 
de $30,000 tot $40,000 per 
jaar. Onbetaalbaar voor 
een gewone sterveling als 
u en ik, maar BAEF komt 
daar ter hulp. Ten tweede, 
binnen raken in een uni-

versiteit is een competitief 
proces want de klasjes zijn 
klein en het aantal kandi-
daten groot. Je wordt “ad-
mitted or rejected” op basis 
van je toelatingsaanvraag 
bestaande uit een Statement 
of Purpose, CV, academi-
sche resultaten, resultaten 
van de gestandaardiseerde 
testen TOEFL en GRE, aan-
bevelingsbrieven en soms 
ook een autobiografie. De 
topuniversiteiten hebben 
vaak toelatingspercentages 
van 10% of lager. De com-
petitie komt hoofdzakelijk 
uit het oosten; in mijn 
master is 70% Aziatisch 
(Chinees en Indisch) en 
slechts 7% Europees.
Dus hoe begin je eraan? 
Er zijn ruwweg 3 belang-
rijke elementen: je tests, 
je BAEF-beurs, en de 
toelatingsaanvragen aan 
de universiteiten. De tests 
zijn de GRE en de TOEFL, 
die niet veel voor stellen, 
maar samen ongeveer 400 
euro kosten. De TOEFL 
staat voor Test Of English 
as a Foreign Language en 
is een eitje. GRE staat voor 
Graduate Record Examina-
tion en is meer uitdagend. 
Alle studenten 
die in de US aan 
Graduate school 
willen beginnen, 
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moeten die afleggen. Zorg 
dat je goed kan hoofdre-
kenen voor die GRE (het 
“quantitative analysis” deel 
is belangrijk voor inge-
nieurs als u en ik).
Ten tweede is er de BAEF 
beurs. BAEF staat voor 
Belgian American Educa-
tional Foundation. BAEF-
beurzen zijn bijzonder 
interessante beurzen van 
$46,000 die jaarlijks worden 
uitgereikt aan studenten 
van alle Belgische univer-
siteiten, verspreid over 
alle studierichtingen. Dat 
enorme bedrag dient vooral 
om je tuition fee te betalen. 
Professor Baets is contact-
persoon voor studenten van 
onze faculteit die interesse 
hebben in een BAEF beurs, 
contacteer hem dus als je 
concrete actie wil onderne-
men. De BAEF beurzen 
worden uitgereikt na een 
strenge selectieprocedure 
die bestaat uit drie stadia. 
Je begint met een online 
egligibility form in te 
vullen, waarbij je eigenlijk 
enkel wat basic info en je 
graden opgeeft. Ik heb de 
indruk dat grote of groot-
ste onderscheiding vereist 

is om kans te 
maken. Als je dus 
verkiesbaar bent, 
mag je begin-

nen aan het echte werk: 
een lijvig dossier opstellen 
waarin je een autobiografie 
schrijft van een bladzijde en 
een Statement of Purpose 
van twee bladzijden. Die is 
uiteraard van het grootste 
belang, want je project zal 
uiteindelijk echt de beslis-
sing van de jury bepalen. 
Beslis dus op dit moment 
wat je wil gaan studeren 
en ga er 100% voor. Vind 
een onderwerp waar je op 
wil verder werken, en stel 
je hele applicatie in functie 
daarvan. Dit element is echt 
essentieel: in de US gaan 
studeren gewoon omdat dat 
een coole ervaring gaat zijn, 
is echt niet genoeg. Je moet 
een duidelijk doel hebben 
waarom je naar de US wil, 
en dat heel goed kunnen 
verdedigen.
Indien de beoordelings-
commissie je aanvraag 
gunstig beoordeelt, word 
je in de loop van decem-
ber uitgenodigd voor een 
persoonlijk interview dat 
plaatsvindt tijdens de laat-
ste week van januari. Dit 
persoonlijk interview is de 
laatste ronde van de selec-
tieprocedure en gezien het 
belang ervan, organiseert 
onze universiteit voor haar 
geselecteerde kandidaten 
een oefensessie. Tijdens 

deze generale repetitie 
word je voor de neus van 
de andere kandidaten door 
een gelegenheidsjury onder 
vuur genomen met lastige 
vragen zoals: “Als u naar 
Amerika gaat, wordt u een 
ambassadeur van ons land, 
waarom zou u een goede 
ambassadeur van ons land 
zijn, mijnheer Sercu?”. Het 
echte interview vindt plaats 
in de Egmontstraat te Brus-
sel in een groot herenhuis, 
de Belgische thuisbasis van 
de Foundation. Aan de top 
van de U-vormige tafel zit 
prof. Emile Boulpaep, de 
President van BAEF. Prof. 
Boulpaep is in het gewone 
leven Professor aan Yale 
University in New Haven 
en is een charismatische en 
erg vriendelijke man die 
tijdens het interview wordt 
bijgestaan door een 15-tal 
andere commissieleden, 
stuk voor stuk hoogwaar-
digheidsbekleders van het 
Belgische academische en 
industriële landschap. Naar 
mijn mening verloopt dit 
echte interview minder 
agressief dan het oefen-
interview en ga je hier wel 
met een goed gevoel naar 
huis. Enkele dagen later 
 krijg je het verdict van de 
jury te horen en weet je dus 
of je een beurs krijgt.
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Ik vermeld ook nog even 
de Fulbright beurzen, 
waarvoor het aanvraag-
proces na de uitslag van 
BAEF begint. Die zijn 
ongeveer half zo groot en 
er worden er minder van 
weggegeven, maar ze zijn 
wel wereldwijd bekend. De 
website www.fulbright.be 
biedt heel uitgebreide infor-
matie en deze moet je zeker 
bekijken.
Ten derde heb je uiter-
aard ook toelating aan 
een universiteit nodig. De 
deadline voor de toelating-
saanvragen ligt bijna overal 
tussen 15 en 20 december, 
dus ruimschoots voor het 
tijdstip waarop je weet of je 
al dan niet een beurs hebt. 
Dit is belangrijk omdat in 
Amerika enkel de zon voor 
niets op gaat: je betaalt de 
universiteiten tussen de $80 
en $120 voor ze je aanvraag 
willen bekijken. Reken 
erop dat je bij minstens vijf 
universiteiten je aanvraag 
wil indienen. Ik diende in 
totaal zelfs negen aanvragen 
in. Wanneer je bij de abso-
lute top probeert binnen 
te raken, moet je rekening 
houden met de enorm lage 
kans om te slagen. Het is 
aangeraden om een mix 
te maken van minstens 
twee reach-universiteiten, 

twee op je niveau en twee 
 settle-universiteiten. Ik 
sloeg die raad nogal in de 
wind en kreeg het deksel 
op de neus bij vijf topuni-
versiteiten, wat wel nogal 
stresserend was, aangezien 
ik pas in april mijn eerste 
toelating kreeg. Ik raad 
je aan om het beter aan 
te pak ken en ook op iets 
minder hoog gerankte uni-
versiteiten te mikken.
Nog eens een kort overzicht 
van de tijdslijn. Meer info 
vind je op www.fulbright.be 
en www.baef.be

• Nu: beslissen dat je 
naar de US wil. Je test data 
reserveren online (zit snel 
vol). Het online egligibility 
form invullen, duurt maar 
5 minuten. Professoren 
contacteren om aanbeve-
lingsbrieven te schrijven.

• In de loop van okto-
ber: tests afleggen

• Voor 31 oktober: 
application BAEF indie-
nen:

• In de loop van 
december: toelatingsaan-
vragen universiteiten 
indienen.

• Januari, laatste 
week van de examens: 
interview BAEF.

• Februari: be vesti-
ging van BAEF-beurs 
 krijgen.

• Maart-april: beves-
tiging van de universiteiten. 
Vliegtickets boeken, VISA 
formaliteiten in gang zet-
ten.
Naar de US gaan studer-
en is een grote stap en de 
voorbereiding vergt veel 
werk en doorzettingsver-
mogen. Maar dankzij BAEF 
is het financieel haalbaar, 
en het werk ligt in je eigen 
handen. Eenmaal ik de 
beslissing gemaakt had om 
ervoor te gaan, was het 
heel natuurlijk om alles aan 
het rollen te houden. Wat 
nog een onwaarschijnlijke 
droom leek in september, 
werd snel concreet en was 
in april 100% werkelijkheid. 
En de beloning is niet mis.
Als je vragen hebt kan je 
me mailen op tom.sercu@
nyu.edu.
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Stel je eens de volgende 
 situaties voor:
Situatie 1: De zon schijnt 
prachtig. Het is al lang ge-
leden dat je je vrienden van 
Gent nog eens hebt gezien, 
dus jullie hebben afgespro-
ken om samen gezellig een 
terrasje te gaan doen. Je wilt 
net je fietssleutel  nemen 
wanneer je plots een don-
derslag hoort, en het in-
eens begint te stortregenen. 
Bye bye terrasje… Wat nu 
gedaan?
Situatie 2: Je hebt eindelijk 
de moed bijeengeraapt en 
die ene hete blonde mee op 
date gevraagd. Vanavond 
is the night, je bent net ge-
doucht, je haar ligt goed, en 
je hebt je voorzien van een 
lekker parfumgeurtje. Maar 
wat gaan jullie doen vana-
vond? Bij een film wordt er 
vaak geen woord gezegd. 
Bovendien heb je de laat-
ste nieuwe films allemaal 
al gezien. The classic one, 
naar de cinema gaan, is dus 
niet echt een optie. Maar 
wat dan wel?

Gelukkig verschijnt er dit 
jaar deze nieuwe rubriek 

in ’t Civielke, vol 
tips en dingen om 
te doen, zodat je 
nooit zonder in-

spiratie zit, en je altijd weet 
wat te doen met je vrienden, 
je lief, je date…

Het woord museum doet 
misschien een alarm ‘saai, 
saai, saai!’ afgaan in je hoofd, 
maar niets is minder waar. 
Om een tegenvoorbeeld te 
geven: welke burgie heeft 
er nu niet in zijn kindertijd 
genoten van de vele weten-
schappelijke weetjes en 
attracties in Technopolis. 
Nu, voor Technopolis zijn 
we misschien nu al ietsje te 
oud geworden (al zullen we 
geen nee zeggen tegen het 
vergezellen van ons neefje 
of nichtje bij een Technop-
olisbezoek), en het ligt niet 
echt in de buurt van Gent. 
Maar gelukkig zijn er in 
Gent ook wel leuke musea. 
Mocht het museum dat je 
gekozen hebt dan toch saai 
blijken, kan je je er ook al-
tijd uit redden door samen 
wat te lachen met alles wat 
er als kunst bestempeld 
wordt.

Illuseum

Één van de ab-
soluut-niet-saaie museums 
in Gent, is het Illuseum. 
Dit museum is misschien 
redelijk klein, maar zit 

vol gepropt met optische 
illusies. Hoewel het mu-
seum misschien eerder op 
jongere mensen gericht is, 
zijn de illusies zeker ook 
zeer fascinerend voor inge-
nieurs. Naast het waarne-
men van illusies, is het ook 
altijd leuk om naar de ver-
klaring te zoeken of raden. 
(Zo komt die cursus fysica 
toch nog eens van pas!) Het 
is dus en ideaal museum 
om eens met een paar bur-
gies, of eventueel je kleine 
 broertje, zusje, neefje of 
nichtje te doen. Of natuur-
lijk gewoon met je lief.
Het Illuseum: Victor 
Braeck man  laan 123, €5

S.M.A.K.

Je kan ook naar een mu-
seum gaan van een iets 
serieuzer kaliber. Zo heb 
je het S.M.A.K. Dat een 
museum niet per se duur 
hoeft te zijn, wordt hier 
bewezen: jongeren onder 
26 jaar betalen slechts één 
euro. Daarvoor kan je het 
niet laten. Het S.M.A.K. 
biedt moderne kunst van 
1945 tot en met echte he-
dendaagse kunst. Dit maakt 
het veel toegankelijker in 
vergelijking met antieke 
kunstmusea. Je hebt hier al-
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lerlei soorten kunstwerken: 
er zijn er waarvan je denkt, 
hmm, dat had ik zelf wel 
kunnen maken, maar er 
zijn er ook waarvan de visie 
erachter nog wel interessant 
is. En er zijn er ook waar je 
je kapot mee lacht. Vaak 
worden de kunstwerken 
veel interessanter als je ook 
de uitleg erbij hebt, dus, 
lezen, die uitlegplaatjes!
Wil je wel eens weten wat 
de hedendaagse kunstenaar 
denkt over onze maatschap-
pij en cultuur, of wil je op 
een originele date, zonder 
dat het daarbij ook té saai 
wordt, dan is het S.M.A.K. 
echt wel een aanrader.
S.M.A.K.: N. De 
Liemaeckere plein 2 , €1

STAM

Als derde sug-
gestie, heb je 
ook nog het 
stads museum 
van Gent, 
het STAM. 
Dit museum 
bestaat nog 
niet zo lang, 
wat betekent 
dat het mod-
ern en interac-
tief ingericht is. 
Geen duf ge-

doe met prentjes kijken en 
tekstjes lezen dus. Het mu-
seum vertelt het verhaal van 
de geschiedenis van Gent, 
dus zeker eens interessant 
als je wilt weten hoe die 
mooie oude gebouwen ooit 
in Gent terechtgekomen 
zijn. Of als je de verhalen 
die bij de gebouwen die je 
bijna dagelijks tegenkomt 
op je tochten door Gent 
wilt kennen.
Tot 1 december loopt er ook 
een tentoonstelling over het 
honderdjarig bestaan van 
de Vooruit in Gent. Zo kan 
je ontdekken wat er nog 
allemaal in de Vooruit te 
beleven valt, buiten goed-
koop bier en memorabele 
Vooruitfuiven.
Net als bij het S.M.A.K. is 

de toegang slechts één euro 
voor wie nog geen 26 ge-
worden is. Als je nog geen 
19 bent, is een bezoek zelfs 
gratis!
STAM: Bijlokesite Godshu-
izenlaan 2, €1

Dacht je dat we hiermee 
rond waren voor de Gentse 
musea, dan heb je het 
flink mis! Gent kent im-
mers meer dan tien mu-
sea, sommige wat bekend-
er dan andere. Verwacht 
je dus voor het volgende 
’t Civielke maar aan nog 
een portiemusea. Wie niet 
 wachten kan tot dan, kan 
altijd nog inspiratie opdoen 
op de site van Gent: www.
gent.be, dan klikken op be-
zoeken en cultuur.

lIfe In ghent
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Ondertussen al drie jaar geleden -  de tijd gaat snel als je het naar je zin hebt  - begon 
ik aan mijn laatste jaar burgerlijk ingenieur. Het was een waar sleuteljaar voor mij en 
waarschijnlijk ook voor jullie. Je zet de spreekwoordelijke kers op de opleidingstaart 
met de laatste grote projecten en natuurlijk de thesis. Maar tezelfdertijd kijk je reeds 
naar de toekomst. De meeste studenten hebben al voor hun afstuderen een contract 
getekend. Dat weten de grote bedrijven natuurlijk, waardoor er een hele resem fijne 
recruiteringsactiviteiten op jullie afkomt! Ik zou aanraden om er zoveel mogelijk bij te 
wonen, om te evalueren welke richting je wil uitgaan door te praten met professionals 
van  verschillende bedrijven. Zelf wou ik alle opties openhouden en heb dus veel ron-

dgevraagd. Voor Accenture zag ik vaak dezelfde gezichten terug en het klikte meteen. Nu maak ik ook 
deel uit van het campus recruitment team dat mij overtuigd heeft en heb ik kunnen zien dat het naast 
fijne mensen ook goede collega’s zijn. Teaming staat centraal hier bij Accenture. Tijdens de opleiding 
burgerlijk ingenieur had ik gemerkt dat ik de meeste voldoening haal uit grote projecten. Met een groep 
je eerst inwerken, dan over het ontwerp discussiëren, om uiteindelijk samen iets af te leveren. Dit sluit 
natuurlijk erg goed aan bij wat Accenture doet. Uiteindelijk heb ik voor consulting gekozen omdat de 
verscheidenheid aan projecten zo groot is. Ondertussen heb ik al meegewerkt aan de optimalisatie van 
een chocolade-productielijn, het uittekenen van de aan- en verkoop flows voor een nieuwe fabriek, de 
IT ondersteuning voor een financiële reorganisatie, … En dat allemaal in samenwerking met experts van 
over de hele wereld, on the cutting edge of technology! Aangezien het werk challenging is, moet je je 
natuurlijk goed voelen bij de collega’s en het management. Besteed dus ook zeker de nodige aandacht hi-
eraan bij het kiezen van jouw eerste job. Wil je meer over Accenture weten? Aarzel niet mij te contacteren 
via geoffrey.braeckman@accenture.com of breng eens een bezoekje aan www.experience.accenture.be.

Geoffrey Braeckman - Accenture

Beste collega-burgie, wanneer je dit leest staat een nieuw, ongetwijfeld superboeiend, 
academiejaar voor de deur. Als oud-gediende van de Plateaustraat heb ik me eveneens 
een weg gebaand door het duistere woud vol valkuilen als Hennie-analyse en Fran-
coise-scheikunde. Als kersverse burgie in de Chemische Technologie heb ik twee jaar 
geleden de deur van de Plateau achter me dichtgetrokken. Gewapend met integralen, 

lineraire algebra, moleculaire modellering en een bijbel van een thesis onder de arm 
heb ik op mijn eerste werkdag aangeklopt bij de raffinaderij van ExxonMobil te Ant-
werpen! Het jobrotatiesysteem waarbij een jonge ingenieur elke 1 à 2 jaar van positie 

wisselt was voor mij realiteit vanaf dag 1. Een job binnen equipment-engineering, waar je instaat voor 
de veilige en betrouwbare operatie van meer dan 250 opslagtanks, was mijn uitdaging; een grote verant-
woordelijkheid... Natuurlijk sta je er in een bedrijf als ExxonMobil niet alleen voor. Een hele afdeling 
van jonge en meer ervaren collega’s staat je dagdagelijks bij wanneer je dit nodig hebt! Naast het dag-
dagelijks leren “on-the-job” kreeg ik tal van cursussen voorgeschoteld om o.a. mijn presentatieskills bij 
te schaven en mijn technische kennis aan te scherpen. Op de raffinaderij zijn we op de vooravond van 
een grote turnaround (de fabriek wordt stilgelegd en alle toestellen worden geopend voor onderhoud en 
herstellingen). Als voorbereiding hierop kreeg ik de mogelijkheid om in april gedurende 5 weken als in-
spection-engineer (zie foto) te werken op onze zusterraffinaderij in Rotterdam. Niet enkel een geweldige 
leeropportuniteit maar ook een mogelijkheid om je netwerk uit te bouwen en bovenal... een fantastische 
tijd door te brengen... :) Hiernaast zullen de laatstejaarscollega’s mij nog zien verschijnen op alle VTK-re-

cruitment activiteiten, aangezien ik naast mijn engineering-job eveneens de relatie met de 
UGent dien te verzorgen. Met de recente aankondiging van een jobmove voor mezelf per 1 
december, na finalisatie van onze turnaround, naar een andere dienst, is jobrotatie voor mij de 
voorbije twee jaar realiteit geworden!  Wie weet wat de volgende uitdaging zal zijn...

Philip Puimege - ExxonMobil
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Het nieuwe academiejaar is nog maar net gestart, maar waarschijnlijk ben je al aan 
het denken over uw toekomstige job. Op het einde van vorig academiejaar had ik 
besloten om te werken als werfleider bij Denys. De sollicitatieprocedure verliep zeer 
vlot en al gauw werd ik aangenomen. Als bouwkundig ingenieur wou ik altijd deel 
uitmaken van uitdagende complexe projecten, vandaar dat Denys voor mij een bij-
na vanzelfsprekende keuze was.  Denys is een grote aannemer in volle groei en ac-
tief op verschillende gebieden. Van het aanleggen van pijpleidingen in binnen- en 
buitenland, over waterwerken in Afrika, tot het bouwen van een nieuw forensisch 
psychiatrisch centrum in Wondelgem. Zeer uiteenlopende projecten dus. Wie bij 
Denys start, zal gedurende de eerste weken enkele werven bezoeken, werven van 
verschillende afdelingen zodat je een globaal beeld krijgt van de bedrijfsactiviteiten. 
Zo heb ik al een indrukwekkend pijpleidingen-project mogen bewonderen. Denys 
hecht veel belang aan zijn jonge werknemers. Zo mag  ik beginnen op een werf die pas 15 oktober zal 
starten; op die manier kan ik alles van bij het begin volgen. Het project betreft de renovatie en de mod-
ernisering van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. Een zeer interessant en uitdagend project, 
dus net wat ik zocht! Ondertussen werk ik al 3 weken bij Denys. Momenteel word ik bijgestaan door de 
projectleider; er is veel mogelijkheid tot het stellen van vragen waardoor je zeer vlug op gang kan komen. 
Het is een grote aanpassing t.o.v. het studentenleven, zo is het vroeg opstaan niet altijd leuk, maar de mo-
gelijkheid om te mogen werken aan een dergelijke project en de werksfeer zorgen ervoor dat ik elke dag 
gemotiveerd ben. Bij vragen of voor meer info stuur gerust een e-mail
(Suat.Malcikan@denys.com) of bezoek de website www.denys.com.

Dag beste studenten! Nog niet zo lang geleden stond ik nog in jullie schoenen en 
ondertussen heb ik er al 1 jaar werkervaring opzitten bij BASF Antwerpen. En wat 
voor ervaring!
Zelf ben ik in contact gekomen met BASF via de jobfair in Gent. Het bedrijf sprak 
me direct aan en de verwachtingen waren groot: de internationale mogelijkheden, 
de gemoedelijke werksfeer, het groeipotentieel, de vele opleidingen die je krijgt en 
de vele verschillende functies die je als Burgerlijk ingenieur kunt uitoefenen binnen 
hetzelfde bedrijf! 
Als je bij BASF start krijg je een “peter” toegewezen, het is de persoon die je persoon-
lijk bijstaat en aan wie je al je vragen kwijt kan. Als je net van de universiteit komt is 
het een hele geruststelling te weten dat je goed ondersteund wordt. De eerste weken 
krijg je voldoende tijd om aan de nieuwe situatie te wennen en je job te leren kennen, daarna krijg je al snel 
veel verantwoordelijkheid, zonder aan je lot overgelaten te worden.
Als Project manager ben ik verantwoordelijk voor het afwikkelen en opvolgen van verschillende projecten 
op de site van Antwerpen.  Hierbij word ik ondersteund door de rest van het project team. Als project 
manager denk je conceptueel mee, je bewaakt de scope, kosten en termijnen van je project en je zorgt voor 
een constructieve samenwerking tussen de verschillende partijen. Dit is echt de ideale job om het bedrijf te 
leren kennen: je wordt omringd door zeer ervaren mensen, je ziet enorm veel en je komt met vele mensen 
in contact. Zo heb ik het laatste jaar al samen gezeten met mensen van operations, aankoop, financiën, de 
juridische dienst, verschillende leveranciers enz.
De leuke werksfeer en interessante job inhoud hebben ervoor gezorgd dat één jaar werken 
voorbij is gevlogen! Als je vragen hebt stuur dan zeker een mailtje naar tom.clauwaert@basf.
com. En grijp zeker de kans om ons bedrijf beter te leren kennen op de events waar BASF 
aanwezig is! 

Suat Malcikan - Denys

Tom Clauwaert -BASF
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Geef gerust toe: een smart-
phone zonder camera is 
zoals een café zonder bier. 
De mogelijkheid om ter 
aller tijden een foto te kun-
nen nemen van waar we 
op dat moment mee be-
zig zijn en het met de hele 
wereld delen is nu eenmaal 
de essentie van het hipster 
wezen.
Maar zelfs met zijn fancy 

en overpriced smartphone 
wordt de hipster soms te-
kort gedaan. Wat als je jouw 
schuchtere kitten nu eens 
van verderaf wilt trekken 
omdat ze anders durft weg 
te lopen? Of jouw zelfge-
maakte dessert niet scherp 
genoeg in beeld wordt ge-
bracht om de verscheidene 
toppings van elkaar te kun-
nen onderscheiden?

Rust dan jouw lieveling uit 
met de Easy-Macro Uni-
versal Smart Phone Lens 
Band, wat feitelijk gewoon 
een rubberen bandje is met 
een 4x vergrootlens maar 
ondanks zijn eenvoud toch 
wel geniaal scherpe foto’s 
kan maken. Universeel, 
handig opbergbaar en dat 
voor slechts om en rond de 
$14.99!

Geen burgieblad zonder technologische hebbedingetjes en geeky gadgets! Maar ook archies 
moeten deze pagina niet onmiddellijk omslaan, want in deze vaste rubriek zullen we ook 
steeds de minder fanatieke technologiefreaks van interessante aanbiedingen voorzien.
Voor onze eerste editie focussen we op wat (bijna) iedereen van ons altijd bij de hand heeft 
en praktisch onontbeerlijk geworden is in onze huidige maatschappij: smartphones!
We hebben drie coole gadgets voor jullie geselecteerd, elk met hun eigen specifieke doelgroep.

hipsTers
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Elke man moet ten aller 
tijde voorbereid zijn op 
twee situaties. De eerste 
situatie treedt op wanneer 
hij dorstig is en een koel, 
ongeopend bierflesje in zijn 
hand moet houden, ter-
wijl die verdomde aftrek-
ker weeral nergens te vin-
den is. De tweede situatie 
is die waarin hij plotseling 
omsingeld wordt door 
professionele huurmoor-
denaars en hij zichzelf met 
een geïmproviseerd wapen 
moet redden. 
In beide gevallen vindt de 
man zijn heil bij de Tactical 

Alpha 1 phonecase voor de 
Iphone 5 die hem uitrust 
met zowel een aftrekker 
als een 1.5” hawkbill-style 
stainless steel blade dat je 
natuurlijk ook kan gebruik-
en voor dagdagelijkse zaken 
zoals verpakkingen openen 
en vuil onder de nagels 
verwijderen. Bovendien 
beschermt het met zijn alu-
minium front shield jouw 
mobieltje van onopzette-
lijke beschadigingen en ziet 
het er gewoonweg badass 
uit. 
Prijs rondom de 60 dollar.

echTe Mannen

Jouw smartphone mag 
dan nog zo geavanceerd 
en krachtig zijn, eens de 
batterij het laat afweten is 
hij geen zak meer waard. 
Een enorm probleem voor 
mensen die geen stopcon-

tact in de buurt hebben of 
gewoonweg zo stom waren 
om hem niet de  nacht 
ervoor op te laden. En als je 
de oplader kwijt bent ger-
aakt is het al helemaal een 
heksentoer om iemand met 

een min of 
meer gelijk-
aardig mo-
del te vin-
den en de 
zijne te le-
nen.

Deze zorgen 
zijn echter 
h e l e m a a l 
voorbij eens 

je de Pocket Socket Porta-
ble Hand Generator bij de 
hand hebt. Gewoon even 
inpluggen en aan het hen-
deltje draaien is genoeg 
voor de reanimatie van 
jouw smartphone en je bent 
weer goed om te gaan. 
Eén nadeel echter: het 
 huidige model genereert 
nog niet genoeg stroom om 
met de meeste smartphones 
compatibel te zijn, maar het 
zal niet lang duren alvo-
rens varianten hiervan op 
de markt zullen 
komen.

avonTuriers/verGeeTachTiGen
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Klaar voor een nieuw jaar met beloftes van veel studeren, elke dag naar de les, geen tweede zit deze 
keer en maximum 1 keer per week uitgaan? Hier zijn alvast wat tips om netjes voor de dag te komen 
en de schijn van goede student hoog te houden!

Schaf een bril aan! Wie weet kan je ein-
delijk het bord lezen en chicks dig it!
(Ook ideaal om die katerogen te 
 verbergen).

Als je dan toch bezig bent met wat extra’s 
aan te schaffen, bestel de VTK-Ugent trui! 
Een excuus voor elke zelfrespecterende 
man/vrouw om je aan te spreken en het is 
nog eens lekker warm voor de winter.
Negatief puntje: het laat je er niet altijd 
slimmer uitzien….

Nog gespot deze zomer: het Knokke le 
Zoute syndroom! Niet alleen de typische 
bezoekers van de Point Final en L’étage 
kunnen er wat van, ook ons mannelijk 
praesidium heeft de smaak te pakken!

do’s
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Voor iedereen die deze zomer op 
een eiland heeft doorgebracht en 
daar geen internetverbinding had:
KOM NIET IN VLEESKLEURIG 
ONDERGOED/OUTFIT NAAR 

DE LES!!  
Na Lady Gaga dacht ook Miley Cyrus dat ze deze stunt tot een goed 
einde kon brengen.
De enige personen die er mogelijks wel in slagen om deze kleren tot 
een goed einde te brengen zijn de hoofrolspeelsters in de clip Blurred 
Lines van Robin Thicke (en zijn parodie). Maar dit alleen door het feit 
dat ze maximum twee cm² van deze stof aanhebben. 

Nog een afknapper: de Man Bag…
Niets, maar dan ook niets positief kan worden gezegd over dit mis-
baksel. En samen met je man bag kan je ook je manscara wegsmijten 
en je afspraak afzeggen voor je maandelijkse manscaping. 

Het vrouwelijk equivalent, de fanny pack (of bum pack), is ook slechts aan te raden in een 
beperkt aantal sociale situaties zoals festivals en nineties feestjes, hier is de fanny pack 
de manier om hoge ogen te gooien. Om op deze gelegenheden te scoren zijn er talloze 

sites waar je een gedurfd en uniek 
 exemplaar kunt aanschaffen! 

Een nieuwe versie van deze tas is 
de boobypack. Deze “uitvinding” is een nieuwe manier voor 
vrouwen om hun spullen kwijt te raken en om op een minder 
obvious wijze de aandacht naar je borsten te trek-
ken!

donT’s
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Menig wiskundig brein waagt zich aan de kansberekeningen van het pokerspel. Er zijn ech-
ter ook heel wat andere drijfveren om aan dit gewaagd, sociaal spel deel te nemen. Welk 
profiel het beste bij jou past, en welke tips je dan nodig hebt, kan je hieronder vinden. Ben 
jij de nieuwe Belgische Davidi Kitai? 

Je schuwt risico niet, zelfs 
zonder naar je kaarten te 
kijken ga je all-in.  Hoewel 
niemand het aan jouw ge-
zicht zal merken, wijkt het 
lot niet af van de wetten van 
het kansrekenen. Nu mag 
je misschien veel winnen 
op deze manier, de kunst 
bestaat er in om op het 
juiste moment van tactiek te 
veranderen.

de Bluffer

de player
Als er één speler is die niet 
in het spel geïnteresseerd is, 
dan ben jij het wel. Je bent 
meer begaan met het vrou-
welijk/mannelijk schoon 
rond de tafel dan met de 
kaarten. Dit is niet de ideale 
manier om het pokeren te 
winnen. Pokeren mag dan 
misschien geen doel op zich 
zijn, bij jouw favoriete ver-
sie -strippoker- is het toch 
belangrijk dat je niet na 
twee ronden all-out bent.
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de redenaar
Bij iedere kaart die op tafel 
gelegd wordt, staat je CPU 
roodgloeiend. Gezien mijn 
kaarten in de hand, de ge-
toonde kaarten op tafel en 
de gespeelde kaarten van 
het vorige spel is de kans 
dat ik de hoogste hand heb 
gelijk aan… Relax, poker is 
meer dan enkel wiskunde 
– alcohol kan een oploss-
ing bieden om je CPU vol-
doende af te koelen.

Mr TWee linKerhanden
Om het even met welke 
hand jij speelt, een goede 
hand in poker krijg je helaas 
nooit. Om het folden te ver-
mijden, is bluffen de enige 
optie. Bekijk dit  vanuit een 
positieve kant: als je je niet 
moét focussen op het kaart-
spel, is er zeker en vast ge-
noeg animo rond de tafel. 
Focus je op de sexy tegen-
speler en wie weet ga je wel 
met twee trofeeën naar huis.



De twee nonnetjes in de 
wachtkamer van de dokter 
zagen er redelijk meelijwek
kend uit. Zo gezeten op de 
ongemakkelijke krukjes die 
de net afgestudeerde huis
arts zich met moeite had 
kunnen veroorloven, de 
handen gevouwen op de 
schoot, het ene nonnetje 
onophoudelijk snotterend 
en het andere stilzwijgend 
nieuwe zakdoeken aan
reikend, leken zij eerder uit 
een overvol bejaardente
huis weggelopen dan uit 
een klooster. Geen mens 
zou deze ronde tonnetjes 
met hun zwarte kapjes op 
en hun kruisjes om de hals 
er ooit van verdenken een 
ecologische voetafdruk van 
formaat te hebben, maar 
schijn bedriegt.

Eerst en vooral was dit 
paar godsvruchtigen in 
het  bezit van een zwarte 
Ferrari, weliswaar met 
een  christelijk kruis met 
daaraan een Jezus in 
voorhistorische monokini 
genageld op de motorkap, 

maar toch. Dit 
voor  nonnetjes 
redelijk bar

baarse vervoersmiddel 
hadden zij gebruikt om de 
afstand tussen het klooster 
en de dokterspraktijk (één 
kilometer en driehonderd 
meter) te overbruggen en 
dit aan honderd tachtig 
kilometer per uur. Nu kan 
men mij van overdrijven 
beschuldigen, maar ik zal 
er toch niet meer dan vijf
tien kilometer per uur naast 
zitten.

Aangezien deze Ferrari re
gelmatig fietsers en kinder
wagentjes bijna omver 
maaide (het waren kranige 
oudjes die voor hun leef
tijd toch uitstekend konden 
mikken), waren zij niet 
onbekend in het dorp. En 
ook van hun welgestelde 
achtergronden was ieder
een heel goed op de hoogte. 
Geld genoeg voor een he
likopter, en zo gebeurde het 
dus meer dan wekelijks dat 
beide zusters over de kerk
top naast de kleuterschool 
scheerden, op weg naar de 
bakker, om de ontbijttafels 
van het klooster van sand
wiches en boterkoeken 
zonder rozijnen te voor
zien. Dit bleek het enige 

voedsel dat de nonnen nog 
konden verorberen bij ge
brek aan snijtanden, kiezen 
en premolaren. 

Uiteraard vallen er ook pos
itieve dingen op te merk
en aan dit merkwaardige 
duo. In tegenstelling tot de 
walgelijke gewoonte van 
de gemiddelde bejaarde, 
overgoten zij zich niet met 
liters ouderwets parfum. 
En dit hoefde niet te betek
enen dat zij uren in de wind 
stonken. Immers hadden zij 
de gewoonte om drie maal 
daags een half uurtje onder 
de recent ontkalkte douche
koppen van het klooster te 
gaan staan. En elk weekend 
zagen de bewoners van de 
omliggende rijhuizen hoe 
de ruiten van de hammam 
vertroebelden. Na een ses
sie van ruim veertig mi
nuten zouden onze non
netjes de stoomcabine dan 
weer verlaten en dubbel zo 
gerimpeld door al het vocht 
hun voeten onder tafel 
schuiven voor het diner.

Zacht uitgedrukt kan ik 
stellen dat zuster I (ik noem 
geen namen) met haar 

Kortverhaal
Zij die gaan sterven, groeten u (en 
geven geen moer om het klimaat)
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aanslepende verkoudheid 
er persoonlijk de oorzaak 
van is dat het Amazone-
woud zijn groene tinten 
beetje bij beetje verliest. Al-
leen al in de tijd dat zij de 
wachtkamer van de dokter 
bevolkte, had zij haar door 
de wrijvingskrachten tus-
sen snotvodpapier en huid 
roodgekleurde neusvleu-
gels in meer dan twintig 
zakdoeken verborgen. En 
zij stak haar afkeer voor 
stof en zakdoeken niet 
onder stoelen of bank-
en. Voor haar waren de 
driedubbel gelaagde doek-
jes de enige norm. 

Een blik binnenin het 
klooster zou overigens nog 
veel meer kunnen onthul-
len. In het dorp gaat al een 
tijdje het gerucht dat zuster 

I en II een immense kam-
er en een passie voor elek-
trische treintjes van Mer-
klin delen, wat  resulteert 
in ontelbare stopcontacten 
en een systeem van loco-
motiefjes, wagonnetjes, 
spoorwegsignalisatie en 
slagboompjes dat dag en 
nacht in beweging blijft 
zonder één enkele botsing 
te veroorzaken, dit in tegen-
stelling tot de hedendaagse 
realiteit in ons Belgenland. 
Verder zou er elke avond 
wel één of ander elektron-
isch toestel kunnen worden 
aangetrofen, gekoppeld 
aan één van de vele oplaad-
kabeltjes die deze vrome 
zielen bezaten.

Genoeg geleuterd. 
Ik zit nog steeds in de 
 wachtkamer van mijn 

 nieuwe huisarts. Bij gebrek 
aan boeiende lectuur grijp 
ik naar het eerste het beste 
tijdschrift dat voor mij op 
tafel ligt, een Dag Allemaal 
van twee weken geleden. 
De twee zusters, die naar 
mijn mening de versheid-
datum al lang  overschreden 
 hebben, waren jammer 
 genoeg voor mij en zijn nog 
maar net bij de dokter naar 
binnen. Het belooft een lang 
wachten te worden. Laat 
ons voor onze eigen bestwil 
en voor het  voortbestaan 
van Moeder Aarde hopen 
dan de eerstvolgende nies-
bui van zuster I zowel voor 
zichzelf en voor haar meer 
dan volslanke en even mi-
lieubewuste metgezellin fa-
taal wordt. 

Kortverhaal
Zij die gaan sterven, groeten u (en 
geven geen moer om het klimaat)
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Iedereen kent het probleem wel, je zit alleen op je kot, je wilt graag iets lekkers maken, maar 
de helft van tijd blijf je met veel te veel restjes zitten. Dus in plaats van zelf de potten  en 
pannen in handen te nemen, ga je naar de Brug of opteer je voor pizza/frieten/pita. Maar 
nu niet meer! Met deze recepten kook je in geen tijd voor één persoon!

spinaziequesadilla

Olijfolie
¼ ui

2 bosuien
1 teentje look

30g verse spinazie
1 tortilla
1 eiwit

Zout, peper, tijm, oregano 
en cayennepeper
1 eetlepel yoghurt

2 eetlepels feta

Snipper de ui fijn en 
snij de bosuien in kleine stukjes. 

Gaar ze in olijfolie tot ze zacht zijn. Voeg 
de knoflook toe en bak nog een tweetal mi-

nuten. Kruid naar smaak. Voeg de spinazie toe en 
bak deze tot hij slap is. Doe alles in een apart potje en 

laat een beetje afkoelen. Roer de yoghurt, het eiwit en de 
helft van de feta er onderdoor.

Bak de tortilla in olijfolie en doe de rest van de feta over 
één helft van de tortilla en laat hem een beetje smelt-

en. Doe het spinaziemengsel er bovenop en plooi 
de tortilla dicht. Bak enkele minuten zodat het 

ei stevig wordt. Draai om en bak nog 
enkele minuten. 
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80g yoghurt
1 eetlepel olijfolie

120g tomaten
5 basilicumblaadjes (gedroogde basilicum kan 

ook)
½ teentje look

1 bosui
1 ijsblokje

1 koffielepel zout
1 koffielepel wijnazijn

Cayennepeper
Peper 

Snij de 
groenten in grote 

stukken. Steek alles in 
de blender/mixer en mix 

tot een gladde massa. Kruid 
naar smaak bij met cay-

ennepeper, peper en 
zout.

1 avocado
1 koffielepel citroen- of 

limoensap
Zout
Boter

1 grote tortilla
Geraspte cheddar

avocadoquesadilla

Lepel de avocado uit de schil 
en plet hem. Meng met het citroen- of 

limoensap en zout naar smaak.

Doe een klontje boter in een pan en leg de tortilla 
er in. Doe geraspte cheddar over het volledige opper-
vlak. Bak de tortilla tot de kaas gesmolten is en de tor-
tilla goudbruin ziet. Smeer het avocadomengsel over 

één helft van de tortilla, haal hem uit de pan en 
plooi hem dicht. Druk de randjes samen zodat 

deze door de kaas samenplakken. Serveer 
onmiddellijk.

Gazpacho
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De Gentse Feesten zijn alom bekend tot ver buiten België. We hebben hier een paar van de 
strafste stoten van de afgelopen editie op een rijtje gezet.

Dag 0: De Gentse Feesten waren nog niet eens 
officieel begonnen of de eerste GAS-boetes 
waren al een feit. In de nacht van vrijdag op 
zaterdag slaagde een overmoedige feestvierder 
erin om betrapt te worden toen hij tegen het 
politiecommissariaat in de Ridderstraat stond 
te urineren. Een andere feestvierder deed het 
kunstje enkele dagen later nog eens over, met 
hetzelfde resultaat: een boete van zestig euro.

Dag 1: De brandweer wordt opgeroepen om 
een iPhone van het dak van een gebouw in de 
Henegouwenstraat te halen. Een Nederlandse 
toerist liet het toestel vallen uit een luchtballon 
tijdens een tochtje boven het pittoreske Gent. 
Straf: de iPhone overleefde de val van zeshon-
derd meter hoog. De verraste eigenaar kreeg 
zijn iPhone terug.

Dag 2: Duikers van de Gentse brandweer 
rukken in allerijl uit naar Portus Ganda om 
een duif te redden die geraakt werd door een 
vuurpijl van het Gentse Feesten-vuurwerk. 
Het dier overleefde het incident en kon na 
enkele dagen verblijf in de brandweerkazerne 
weer gaan vliegen. Het beestje kreeg zelfs een 
 officieuze naam: Fuseeke.

Dag 8: Na zeven dagen Gentse Feesten was 
er nog geen enkele overschrijding van de 
 geluidsnormen vastgesteld. Tijdens de dj-set 
van Dirk Stoops op het Sint-Baafsplein, de 
voorbije jaren traditioneel een van de luidste 
optredens op de Feesten, krijgt het Gentse 
stadsbestuur zelfs een mail dat de muziek te 
stil stond. ‘Een bezoeker vond dat het geluids-

niveau beneden alle niveau was’, 
zei Feestenburgemeester Christo-
phe Peeters.

Dag 5: Een nachtwinkelier dient bij de pol-
itie een klacht in tegen het eerste Gebod van 
de Gentse Feesten. De tekst ‘Koopt uw pinten 
aan de toog. Enkel Hollanders kopen blikken 
in de nachtwinkel’ is volgens nachtwinkeluit-
bater Satnam Lakshotra discriminerend. Als 
compromis werd de tweede zin uit het gebod 
symbolisch afgeplakt met tape.

Dag 8: De Gentse politie vindt in het Baudelo-
park een Feestenganger die ligt te slapen onder 
een berg afval. De agenten zagen nog net twee 
voeten van onder een berg bekertjes en ander 
afval steken. De man was na een nachtje feesten 
in slaap gevallen op een kartonnen doos. An-
dere feestvierders die hem passeerden onder-
weg naar huis, hebben de uren daarna heel 
gedisciplineerd al hun afval op dezelfde plek 
gegooid, boven op de man. Hij heeft er naar 
verluidt niets van gemerkt en zelfs goed gesla-
pen.



frIs 

Aan onze faculteit zijn er vele 
beslissingsorganen. De facul-
teitsraad is het hoogste orgaan 
aan de FEA, alle belangrijke 
beslissingen worden daar ge-
nomen. Daarnaast zijn er een 
hele hoop specifieke facul-
taire commissies, zoals bv. de 
Bouw commissie, de Commis-
sie Internationalisering, enz. 
Tenslotte heeft iedere opleid-
ing zijn eigen Opleidingscom-
missie (OC). Ze bespreekt de 
opbouw van de opleidingen, 
de vakinhoud, het toewijzen 
van proffen aan vakken, exa-
men- en lessenroosters, enz.
Een overzicht van alle raden 
en commissies vind je op:
http://www.ugent.be/ea/nl/
faculteit/raden

In de meeste van deze raden 
en commissies zitten enkele 
studentenvertegenwoordigers 
(stuvers). FRiS (Facultaire 
Raad voor IngenieursStu-
denten) brengt al deze ver-
tegenwoordigers samen in één 
studentenraad. Niet alleen stu-
vers, maar alle studenten zijn 

welkom op FRiS-vergadering-
en om hun mening te komen 
vertellen. Op die manier pro-
beert FRiS de link te zijn tus-
sen de student en de faculteit.

Zoals hoger vermeld, worden 
er in de OC’s o.a. de exa-
menroosters vastgelegd. 
Dit is zeker belangrijk voor 
de master-richtingen, waar 
de examenroosters niet op 
voorhand vastliggen. Heeft 
jouw klas al een stuver in de 
OC? Je kan de lijst terugvin-
den op de Minerva-stek van 
de studentenvertegenwoordi-
gers aan de FEA. Of wil je zelf 
stuver worden? Stuur dan een 
mail naar fris@vtk.ugent.be

Sinds dit academiejaar kunnen 
we heel wat masteropleidingen 
aan onze faculteit ook in het 
Engels volgen. Dit betekent 
dat al het studiemateriaal in 
het Engels beschikbaar moet 
zijn, al mag de prof ook de 
(oude) Nederlandstalige cur-
sus ter beschikking stellen. 
Ook alle vormen van evalu-
aties én de masterproef ge-
beuren in het Engels. Maar art. 
59 §3 van het OER zegt dat: 
“In het geval van een ander-
stalige bacheloropleiding, een 
master-na-bacheloropleid-

ing of een voorbereidings- of 
schakelprogramma, heeft de 
Nederlandstalige student het 
recht om evaluaties in het 
Nederlands af te leggen, in-
dien de betrokken lesgever 
ook  Ne derlandstalig is. De be-
trokken student deelt dit mee 
aan de FSA, vóór 15 november 
2013 voor een eerstesemester-
vak en vóór 1 maart 2014 voor 
een tweedesemester- of jaar-
vak.”

Deze verandering is de belang-
rijkste in vele jaren, en zou op 
termijn veel buitenlandse stu-
denten moeten aantrekken. 
Net zoals in Leuven, waar de 
Master Electrical Engineer-
ing bijna 50% buitenlandse 
studenten telt. De Nederland-
stalige masteropleidingen aan 
onze faculteit blijven bestaan, 
maar in vele gevallen worden 
alle hoorcolleges vervangen 
door ‘begeleide zelfstudie’ en 
is Engels de facto de enige 
doceertaal. Hopelijk heeft de 
aandachtige student dat opge-
merkt bij zijn herinschrijving.

In 2e (voor sommige 3e) 
 bachelor burgie zit er een ke-
uzevak in het curriculum. 
Tegenwoordig kan je kiezen 
uit Filosofie, Bio-systemen, 
Wetenschappelijk Engels of 
Leer Ondernemen. In de toe-
komst komt daar 
misschien een 5e 
keuzevak “Com-
municatie” bij.
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Denemarken is in 2013 op-
nieuw uitgeroepen tot ge-
lukkigste land ter wereld. 
Onderzoekers, professoren 
en andere slimme dames 
zullen u ongetwijfeld ver-
tellen dat de bevolking in 
Denemarken zo gelukkig 
is door de optimale balans 
tussen werk en privéle ven, 
een overload aan “hyg-
ge” en het aanwenden van 
UV-lampen in de donkere, 
duistere wintermaanden. 
Zonder hun kennis in 
vraag te stellen, houd ik er 
mijn eigen theorie op na. 

Denemarken telt 5,5 mil-
joen inwoners en produ-
ceert jaarlijks 30 miljoen 
varkens. Dit resulteert in 
een bacon-ratio van een 
halve kilo per persoon per 
dag! Bent u een carnivoor 
in hart en dichtgeslibde 
aderen? Het rijk van de 
Vikingen is uw beloofde 

land. Want, om het met de 
woorden van popzangeres 
Katy Perry – niet bepaald 
populair bij dierenrechten-
organisaties – te zeggen: 
“Bacon, [is] the meat can-
dy of the world”. Maar daar 
denkt de Deen echter an-
ders over. In de supermarkt 
koopt hij slechts vetarme 
producten. Hij veracht 
Bourgondisch boterge-
bruik, ook al bevat de bo-
ter geen vet. Dagelijks een 
uur sporten is de standaard. 
En met plezier exporteert 
de Deen alle buikspek 
naar de rest van Europa. 

Waar halen ze de ener-
gie om zo veel te sporten? 
(Ook Denen vallen onder 
de klassieke behoudswet-
ten – “ex nihilo nihil fit”). 
In Denemarken gaat elke 
activiteit gepaard met een 
biertje. Kanovaren? Bier! 
Boekvoorstelling? Bier! 

Achtbaan? Bier! Toiletbe-
zoek? Bier! Gestoofde pad-
denstoelen? Bier! Ook op 
mijn werk wordt elke vrij-
dag bier geschonken vanaf 
drie uur. Verder is meer 
dan de helft van de publieke 
culturele attracties in Ko-
penhagen aan de stad ge-
schonken door de steen rijke 
oprichters van brouwerij 
Carlsberg. De hedendaagse 
Deense samenleving is 
volledig gebaseerd op het 
product van de Carlsberg 
fabriek, waarvan de ingang 
al sinds 1901 geflankeerd 
wordt door twee granieten 
olifanten met enorme swas-
tika’s op hun zijkanten. In 
de jaren ’30 verloor Carls-
berg de intellectuele eigen-
dom van hun logo aan een 
gevaar lijke Oostenrijker. 
On topic: Hoeveel enquêtes 
heeft u al negatief ingevuld 
onder invloed van een pils-
je? Skål!

Benoit vertrok dankzij IAESTE in juli naar Denemarken om daar een jaar voor een groot soft-
warebedrijf te gaan werken. In deze column leest u zijn sociobiologische observaties van de 
Deen in zijn natuurlijke habitat. Onder het motto “modelstate or façade” legt hij de Deense 
samenleving op de grill en op uw bord. Bent u fan? Volg hem ook op Twitter via #wilddk.

WeeTjes:
• Het statistisch verband tussen de bacon-ratio en geluk is tot op heden niet 

aangetoond.
• Katy Perry gebruikte echte dieren bij het opnemen van haar recentste videoclip.
• Denen hebben weinig tot geen ervaring met bieren van hoge gisting en met een 

rijke smaak.

danes Gone Wild
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Het eerste dat een student 
in het buitenland moet 
weten, is natuurlijk hoe 
hij om bier vraagt. Anders 
zal hij binnen de 3 dagen 
omkomen van de dorst. 
Gelukkig  zijn er mensen 
met te veel tijd die alle 
Europese vertalingen van 
“bier” op deze handige 
kaart hebben gezet.
Het eerste dat opvalt, is 
dat je slechts vier woor-
den moet kennen om zo 
goed als overal in Europa 
aan een frisse te gerak-
en: beer/bier, ale, pivo en 
cerveza. Eens je deze vier kent, is het slechts een kwestie van een zwaar plaatselijk accent 
toe te voegen. Uiteraard zijn er uitzonderingen. Moest je toevallig in Schotse Highlands 
terechtkomen, zal de barman “ale” nog wel verstaan, maar bij de plaatselijke schapen-
herders moet je overschakelen op het Gaelische “leann”. Tot slot nog een belangrijke 
vertaling: het Baskische “garagardoa”. Het kan immers je leven redden als je op een 
terrasje in een pittoresk Baskisch dorpje een pint bestelt.

Deze kaart is iets minder prak-
tisch als de vorige maar daar-
om niet minder interessant. Je 
kan immers direct zien waar 
je de hoogste concentratie 
“vuurtorens” in Europa vindt. 
Voor onze roodharige mede-
mens is het ook een handige 
kaart. Zo weten ze tenmin-
ste waar in Europa ze op reis 
kunnen gaan zonder de hele 
dag aangestaard te worden.
Beide zijn zoals verwacht te 
vinden in Ierland, Wales en 
Schotland, maar ook in het 
hartje van Rusland...
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… VTK ongeveer 1800 leden telt met 30 
praesidiumleden, waarvan slechts 8 vrou-
wen? 

… de meeste VTK-leden aan cenosillica-
fobie, de vrees voor een leeg bierglas, 
 lijden?

… de VTK een studentenvereniging  is 
voor zowel archies, burgies en sinds dit 
jaar ook industriële ingenieurs (indies?)?

… vorig jaar het lustrumjaar van VTK 
gevierd werd, aangezien deze übercoole 
studentenvereniging 90 jaar bestond?

…VTK vorig jaar de 12-urenloop, een 
estafettewedstrijd tussen studenten-
verenigingen, gewonnen heeft van de 
HILOK, sportleerkrachten in spe?

…onze praeses van vorig jaar, Bob De 
Smedt, rondgedragen werd door een 

kameel in de ‘draag-de-
praeses-ronde’, gebaseerd op de 
kameelscène van
‘The Dictator’?

…onze huidige decaan, Rik Van de Walle, 
vorig jaar meegelopen heeft met de 
12-urenloop?

… één van onze huidige Recruitment-prae-
sessen vorig jaar halfnaakt in het station 
gevonden is na een avondje feesten?

…VTK op dit moment de grootste studen-
tenvereniging van Gent is?

… Bart Kaëll de hoofdact was op de VTK 
openingsfuif van vorig jaar en dat ‘de Ma-
rie-Louise’ wel heel uitvoerig gedanst werd 
in de Vooruit?

... bijna de enige drie mensen van het prae-
sidium die een maradonna bij de Gouden 
Saté a.k.a. ‘De Julien’ bestellen, het Cul-
tuur&Excursieteam vormen?

…bij het VTK-clublied de regel ‘Wij be-
zuipen ons graag!’ met volle borst geroep-
en wordt?

…VTK-leden kortingen krijgen bij Top 
Copy én Pizzahut?

…er een ‘zatlapkroon’ rondgaat tussen 
praesidiumleden, voor degene met het 
strafste verhaal van de week?

…vorig jaar tijdens de verkiezingsweek 
ons huidig cursusteam, Halewijn en Pieter, 
hun eigen muziekvideo gemaakt hebben? 
Voor de liefhebbers: https://www.youtube.
com/watch?v=jud_kwdeC5E

…er veel oude examens en opgeloste oe-
feningen te vinden zijn op de VTK Wiki 
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voor archies en burgies? Een echte aan-
rader!

…VTK de enige kring is die vijf pintjes 
aan drie euro kan verkopen? Dit gebeurt 
elk jaar op de VTK Lentefuif!

... ‘Goliarde’ afgeleid is van de ‘Goliarden’, 
een groep rondtrekkende studenten die 
bekend waren om hun luidruchtigheid, 
dankgebruik en intellectuele debatten. De 
ideale naam om onze clubavond te be-
schrijven dus. Elke maandag in The Porter 
House: be there or be square!

…VTK de enige studentenkring in Gent is 
met een eigen auto: de VTKar? De VEK wil 
zich nu ook als ingenieur profileren door 
in onze voetsporen te proberen volgen.

…we naast feesten ook nog veel andere, 
goedkope activiteiten organiseren: quiz, 
comedy night, show, paintball …? Niet al-
leen voor zatlappen dus!

… VTK samen met VLK, VPPK en VLAK 
elk jaar speeddaten organiseren, aangezien 
vrouwelijke burgies niet voor het rapen 
liggen in de Plateau?

... je als VTK-lid zes pintjes aan €9,5 kan 
krij gen in The Porter House?

…VTK ook broederkringen heeft in 
Leuven (VTK Leuven) en Brussel (PK), 
waarmee we af en toe activiteiten organi-
seren?
…de eerste naam van het studentenblad, 
nu gekend als ’t Civielke, Minerva heette?

…VTK stil heeft gelegen in de Tweede 
Wereldoorlog?

…je bovenal in VTK vrienden en herin-
neringen voor het leven maakt? #Melig-
heidbovenalles.
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De start
“Guys, willen jullie deel-
nemen aan de internation-
ale ingenieurscompeti-
tie in Calgary, Canada?”, 
stond er in het kort op het 
applicatieformulier, ons 
toegestuurd midden juni.  
Om te kunnen deelnemen 
moesten we lid zijn van 
BEST of ex-deelnemer zijn 
van EBEC (European BEST 

Engineering Competition) 
én een oplossing vinden 
voor hun applicatieop-
dracht.
Als winnaar van EBEC 
2012 in ‘Team Design’ leek 
het onze plicht deel te ne-
men. De dag na de examens 
kwamen we dan ook bijeen 
met het team om aan de op-
dracht te werken. Een week 

later kregen 
we hierop de 

verlossende mail dat we 
aanvaard waren en uitge-
nodigd werden om van 11 
tot 15 september naar Cal-
gary te komen. Mede door 
de tussenkomst van onze 
sponsors was het moge-
lijk om deze reis te maken. 
Vandaar dan ook een op-
recht dankuwel aan Shell, 
Denys, IMS-Benelux, Elia, 
Agoria, NMBS, Rijhuis en 
de VTK.

1e dag
Na de aankomst in ‘The 
Hyatt Regency’ herkenden 
we bekende gezichten van 
de Zweden, Spanjaarden, 
Italianen en Roemenen uit 
de eerdere EBEC-competi-
tie. Zo zagen we ook dat het 
team van Toronto bestond 
uit 4 geduchte Aziaten. 
Doordat de andere teams 
nog wat op zich lieten 
wacht en gingen we alvast 

het zwembad en bubbelbad 
verkennen op het 18e ver-
diep.. 

De Piachine
Alvorens de competitie 
van start ging, kregen we 
een meergangen ontbijt 
aangeboden. Ondertussen 
kwamen er CEO’s van alle 
slag langs om eens te bab-
belen. Maar het was uit-
eraard niet allemaal fun 
and games! Onze opdracht 
luid de: “Vorm een piano 
om naar een rekenmachine 
met output 1-15, die ge-
geven wordt door de juiste 
biljartbal én implementeer 
de 4 bewerkingen: +,-,*,/. 
Heb je tijd over, implemen-
teer dan ook extra’s zoals: 
melding bij overflow (>15) 
en underflow (<0).” Hierop 
kreeg elk van de 8 teams 
een upright piano en een 
stel biljartballen voorge-
schoteld waarna het werk 
kon beginnen. Hiervoor 
kregen we de eerste dag 
14 uren tijd en nog een af-
werkingsuurtje de dag 
erna. Deze dag was de pre-
sentatiedag voor publiek én 
jury. Zo mochten we enkele 
uren aan de bezoekers van 
het evenement uitleggen 
hoe onze piachine in elkaar 
zat.
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Aanpak
Om de constructie op te 
bouwen, konden we in de 
winkel in het midden van 
de zaal allerlei materiaal 
kopen. Indien dit niet vol-
doende was, mocht men 
steeds de stad intrekken om 
de nodige onderdelen te 
verkrijgen. 
Een eerste aanpak bestond 
erin om alles digitaal uit te 
rekenen. Hiervoor waren 
heel wat poorten nodig 
waardoor we dan ook de 
hele voorraad poorten op-
kochten. Jammer genoeg 
bleek dit niet voldoende 
waardoor we de analoge 
weg insloegen met behulp 
van opamps.
Intussen hadden andere 
teams die dit wel digitaal 
probeerden een groot te-
kort aan poorten waar-
door we de onze konden 
verkopen aan vier keer de 
inkoopprijs.
Aan iedere toets van de 
piano werd een unieke 
analoge spanning toege-
kend waarna deze door 
de rekenkundige circuits 

werden gestuurd. Afhan-
kelijk van het resultaat kon 
een constructie van twee 
motoren de correcte bil-
jartbal uit de baan tikken. 
Jammer genoeg bleek 1 van 
de motoren niet te werken 
waardoor we niet de cor-
recte output konden ver-
zorgen.

De stop
Na de competitie werd de 
top drie bekendgemaakt, 
waar we helaas geen deel 
van uitmaakten. Een te-
rechte eerste plaats gaat 
echter naar de Roemenen 
die volledig mechanisch 
te werk zijn gegaan en alle 
opdrachten konden vervol-

ledigen (het enigste team 
met een output eigenlijk).

De laatste dagen verken-
den we Calgary die op dat 
moment grotendeels in de 
wetenschap opging. Vele 
speeches en events zoals 
de ‘catharsis catapult com-
petition’, het redneck-ish 
pretparkje volledig aan-
gedreven door biodiesel en 
zonne-energie, een metal 
robot band (robots met gi-
taren..) en veel meer. 
We hebben er zeker en 
vast van genoten en hopen 
dan ook ten volle dat onze 
opvolgers ook de kans 
 krij gen om deel te nemen.
Guinea Pirates out.

Laurens Meeus, Joeri Kiek-
ens, Mattijs Dolphen en 
Bert De Deckere.
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Nu het nieuwe academie-
jaar alweer enkele weken 
oud is en de VTK activi-
teitenmolen op volle toeren 
draait, vind ik het als jullie 
excursiepraeses hoog tijd 
om mezelf, en dan in het 
bij zonder de functie Excur-
sie, eens in de verf te zetten.

Voor zij die mee waren op 
kroegentocht, en dus heb-
ben kunnen genieten van 
de feestelijke inzegening 
van het eerste “Cultuur & 
Excursie”-jaar, is het mis-
schien oud nieuws, maar 
er is wel degelijk het één en 
ander veranderd bij VTK 
over de zomermaanden. De 
functie Reis heeft het toneel 
verlaten, maar omdat we 
ervan overtuigd zijn dat 
citytrips en uitstapjes tot 
de mogelijkheden moeten 
blijven behoren, kan Ex-
cursie in zekere zin toch ge-
zien worden als een morele 
opvolger.

Wat ons echter ook opviel, 
is dat er bij Cultuur nog een 
pak mogelijk heden waren 

voor nieuwe 
acti viteiten, zo-

wel in Gent zelf als erbuit-
en, die totnogtoe niet benut 
werden omdat er gewoon-
weg geen tijd was om het al-
lemaal te bolwerken. We za-
gen onze kans dus schoon, 
en een nieuwe samenwerk-
ing was geboren. Voor de  
rest van het academiejaar 
stellen we ons dan ook als 
doel om jullie een hele re-
sem aan toffe nieuwe activi-
teiten aan te bieden, gaande 
van een citytrip naar Am-
sterdam, over een aantal 
etentjes in Gent, tot een 
survivalweekend tijdens de 
paasvakantie. Dit uiteraard 
allemaal naast de standaard 
line-up van activiteiten die 
jullie van het Cultuurteam 
gewend zijn!

Eerstvolgend op de kalen-
der is de citytrip naar Am-
sterdam, en ik zou geen 
goede Excursiepraeses zijn 
moest ik dat hier niet nog 
eens dubbel en dik in de 
verf zetten. Niet alleen is 
het echt wel spotgoedkoop 
als je VTK-lid bent, maar 
de mogelijkheden ter plaat-
se zijn zodanig groot dat, 
ongeacht je nu culturele 

meerwaardezoeker bent of 
een enthousiaste nachtraaf, 
je je dagen zonder moeite 
gevuld gaat krijgen.

Uiteraard voorzien we een 
vast programma van een 
aantal activiteiten die niet 
kunnen ontbreken op een 
weekendje Amsterdam, 
zoals bijvoorbeeld een his-
torische rondvaart in het 
centrum (ideaal om rustig 
de kater van de vorige 
 nacht te verwerken) en 
een bezoek je aan het Rijks-
museum, maar iedereen is 
vrij om zijn eigen parcours 
uit te stippelen. Op die 
manier verkennen we elk 
de stad op ons eigen tempo, 
en belooft het een schitter-
ende uitstap te worden!

Ik hoop jullie vanzelfsprek-
end dan ook in grote getalle 
te mogen meenemen op een 
citytrip waar ikzelf in ieder 
geval al enorm enthousiast 
over ben, maar hoe dan ook 
ben ik ervan overtuigd dat 
we er samen een schitter-
end Excursiejaar van gaan 
maken!
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Zit je op kot? Surf dan zeker eens naar www.moederspre-
ventiewinkel.be*, een webwinkel die alleen voorzichtigheid in 
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Een dag na de Student Kick 
Off, startte ook VTK Sport 
zijn jaar officieel met een 
iets kleiner evenement op 
de parking voor de Plateau. 
Enkele hardleerse auto-
bestuurders negeerden de 
borden die het parkeren 
verbood. De politie kwam 
ter plaatse en de takel dienst 
was tevreden dat ze maar 
liefst vijf auto’s konden we-
gtakelen. De tenten, bar 
en attractie werden geïn-
stalleerd en zo kon het eerste 
volk een kijkje komen ne-
men. De sporties maakten 
van de gelegenheid gebruik 
om wat reclame te maken 
voor hun ploegen. Zo kun-
nen ze hun stevige reputatie 
verdedigen op het IFT en 
de vele IFK- 
wedstrijden.

De attractie dit 
jaar was een 
m e c h a n i s c h e 
surfplank. Elke 
deelnemer zag 
zijn dorst gelest 
met een gratis 
drankje. Wie 
nog dorst had, 
kon zich wagen 

aan een spelletje beerpong. 
Dat enkele studenten in 
benevelde toestand in de 
daaropvolgende les zaten, 
zal aan hun vrij bescheid-
en beerpong-skills gelegen 
hebben. Wij willen langs 
deze weg ook nog alle deel-
nemers bedanken die op 
het einde hun steentje heb-
ben bijgedragen aan het 
leegdrinken van het vat.

Aan de mechanische surf-
plank was ook een com-
petitie gelinkt. De vedettes 
waren er dan ook opge-
brand om hun kunsten te 
komen tonen en zo lang 
mogelijk op de plank te blij-
ven staan. Bij de mannen 
ontketende zich een hevige 

strijd tussen Gabor  Jespers 
en Wim Claerhoudt. In 
het klassement verbrak-
en ze voortdurend elkaars 
record , maar uiteindelijk 
trok Gabor aan het langste 
eind door maar liefst 6 mi-
nuten en 53 seconden op de 
plank te blijven staan. Bij 
de vrouwen waren er iets 
minder deelnemers, maar 
kon er toch een mooie 
prestatie geleverd worden 
door de moedige Stéphanie 
Jacobs met 39 seconden. 
Zij winnen voor hun moed 
en zelfopoffering elk een 
ci nematicket. VTK Sport 
is zo mede verantwoorde-
lijk voor een romantische 
avondje cinema voor dit 
sympathieke surfduo.
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Met het ‘Asian Miracle’ volop 
aan de gang is Zuid- Korea 
waarschijnlijk één van de 
meest intrigerende onder de 
snel groeiende economieën. 
Eeuwenlang is ze een speel-
bal geweest tussen de om-
ringende grootmachten, maar 
in de 40 jaar na de Koreaanse 
oorlog heeft Zuid-Korea zich 
ontwikkeld van straatarm 
tot industriële krachtpatser. 
Haar verleden en misschien te 
snelle evolutie laat zich merk-
en op vele vlakken, want het 
land staat bol van de contra-
dicties.

Zuid-Korea is een land waar 
traditie en hypermodern vlak 
naast elkaar leven. Voor ons 
westerlingen is dit alvast één 
van de elementen die een cul-
tuurshock van jewelste ople-
vert. Ondanks alles wat dit 
land te bieden heeft, blijft het 
relatief onbekend in het West-
en. Zuid-Korea trekt hierdoor 
weinig buitenlandse toeristen 
aan en communiceren in het 
Engels blijkt meestal een uit-
daging.

Een buitenlandse ervaring 
opdoen stond al enkele jaren 
hoog op mijn verlanglijst-
je, maar de uiteindelijke stap 
bleek telkens net iets te groot. 
Ik was toen ook wat ver-

wbijsterd wanneer 
mijn professor 
-als thesisvoor-
bereiding- met 
het voorstel kwam 

aandraven om de zomer te 
spenderen aan de andere kant 
van de planeet. Een student 
had het al eens voorgedaan, 
dus ik ging niet overal in het 
duister moeten tasten.
Een kans als deze kun je 
natuurlijk moeilijk laten lig-
gen. Een focusloze examen-
periode later zat ik dus op 
het vliegtuig richting Zuid- 
Korea. De gastvrijheid van 
de  Koreanen werd mij al vlug 
duidelijk. Een korte babbel 
met mijn buurmeisje leverde 
meteen een uitnodiging op 
om haar thuisstad Busan 
te be zoeken, inclusief gids, 
slaapplaats en maaltijden uit-
eraard. Van een goede start 
gesproken!

Een onderzoeksinstituut in 
Daejeon was de eindbestem-
ming. Hier ging ik twee maand 
betaalde stage lopen, maar 
vanzelfsprekend was er tijdens 
de weekends en een weekje 
verlof ook tijd om dit mooie 
land te verkennen. Daejeon, 
met zijn anderhalf miljoen in-
woners, ligt pal in het midden 
van Zuid-Kworea en is dus 
een ideale uitvalsbasis. Voor 
huisvesting en maaltijden 
kon ik voor een zacht prijsje 
 terecht op de campus.

In een anders zo homogeen 
land, bleek het campusverblijf 
een ware multiculturele smelt-
kroes. De vele buitenlanders 
waren voornamelijk  master- 
en doctoraatsstudenten van 

een nabijgelegen universiteit 
waar het instituut mee samen-
werkt. Door deeltijds voor het 
instituut te werken kunnen 
deze studenten rekenen op 
een mooie beurs. Mijn op-
dracht was gelijkaardig aan 
die van hen, namelijk simulat-
ies uitvoeren en economische 
analyses maken. In lijn met 
mijn thesis, was mijn onder-
werp de organische rankine-
cyclus.

De combinatie van jetlag 
en de tropische zomers met 
 bijhorende stortvlagen viel me 
wat zwaar in het begin. Geluk-
kig werd ik goed opgevangen 
door de Koreanen, die zonder 
uitzondering hemel en aarde 
zouden verzetten om je het 
naar je zin te doen hebben en 
hun land in een goed daglicht 
te stellen. Op hun land zijn ze 
héél trots, maar ze kijken met 
veel interesse en een tikkeltje 
jaloezie naar het Westen.

Als je 2 woorden Koreaans 
spreekt (of probeert), de 
lokale gebruiken een beetje 
respecteert, open staat voor de  
 cultuur en toont dat je deze ap-
precieert, word je op handen 
gedragen. Interesse tonen 
als Westerling zien ze als een 
buitengewoon compliment 
en is dè sleutel om vrienden 
te maken! Eten en drinken op 
kosten van de café-uitbater 
vormen ook geen uitzonder-
ing. Een uitstekende manier 
om snel kennis te maken met 
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de lokale ‘producten’, al vormt 
de prijs sowieso geen obstakel.
Aan het eten zullen de 
Bourgondiërs onder ons 
waar schijnlijk even moet
en wen nen: pikant, gezond 
en weinig verwerkt of ge
malen. Ook meer exotische 
 variëteiten komen aan bod. 
Ikzelf heb zo bij voorbeeld 
hond, zijderups en  levende 
octopus gegeten. Als fervente 
hondenliefhebber had ik met 
het hondenvlees wat  moeite, 
maar door peer pressure 
heb ik me laten overtuigen. 
Uiteindelijk ben ik blij dat ik 
alles heb geprobeerd.

Wat drank betreft, zijn de 
 Koreanen verrassend genoeg 
kampioenen. In liters gecon
sumeerde sterke drank zelfs 
de absolute wereldkampioen. 

Student zijnde is dit natuur
lijk altijd mooi meegenomen, 
maar voor de Koreanen is dit 
een manier om te kunnen 
omgaan met hun competi
tieve en stresserende carrières. 
De drang om de beste te zijn, 
begint al op de middelbare 
school en tart voor ons alle 
verbeelding.
Een gevolg hiervan is dat je 
langs de straatkanten elke 
nacht mensen ziet liggen die 
hun roes uitslapen en er ook 
helemaal geen stigma aan lijkt 
vast te hangen. Dankzij een 
cultuur die gebaseerd is op 
eerlijkheid en respect, hoeven 
deze mensen overigens niet te 
vrezen om bestolen te worden. 
Ook bijvoorbeeld handtassen 
of fietsen worden her en der 
simpelweg zonder toezicht 
achtergelaten. De misdaad

cijfers behoren dan ook tot de 
laagste ter wereld.

Wat mijn uitstappen betreft, 
heb ik ongetwijfeld enkele 
van de meest prachtige en be
toverende plaatsen gezien die 
deze planeet te bieden heeft. 
Het Koreaanse schiereiland is 
voor 70% bezaaid met bergen. 
Samen met het sterke contrast 
tussen de seizoenen, schept 
dit de ideale omstandigheden 
voor watervallen, kabbelende 
beekjes en gigantische dalen 
met een weelderige natuur. 
Wie er in de lente bij is, kan 
genieten van bloeiende kerse
laars. Bovendien is het land 
omringd door talloze kleine 
eilandjes en enkele vulkaanei
landen. Liefhebbers van grote 
steden komen in ZuidKo
rea ook zeker aan hun trek
ken. Seoul is ‘s werelds derde 
metropool en is met zijn 26 
miljoen inwoners op zijn 
minst indrukwekkend te noe
men. Ikzelf ben alvast hele
maal verslingerd geraakt aan 
ZuidKorea. Fantastisch volk, 
soms een beetje vreemd in 
onze ogen, maar dit maakt het 
allemaal net zo interessant.

Veel gezien en veel geleerd, 
ook over mijzelf. Spijtig dat ik 
genoegen moest nemen met 
een kleine twee maand, maar 
er zijn mogelijk
heden zat om ter
ug te keren. Wek
en later denk ik 
nog dagelijks aan 
deze mooie tijd.
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Prof. Christophe Leys, Natuurkunde 1:
• Op dit eigenste moment worden de nieuwe rector en vice-rector verkozen. Er zijn nog 

geen resultaten bekend, maar daarvoor is een zeer ingenieus systeem bedacht zodat het 
wel makkelijk tot morgenmiddag kan duren vooraleer we de resultaten kennen: met 
een rood potlood en bolletjes kleuren enzo... Ik krijg al heimwee naar het elektronische 
tijdperk.

• Het is de laatste les weer... Ik zie zoveel nieuwe gezichten, dat herinnert er mij aan.

 Prof. Erik Dick, Turbomachines: De eerste les was afgelast, dit stond op het bord:

Prof. Hendrik De Bie,  Analyse III:
• Twee mensen kwamen te laat binnen, waarop De Bie zei: “Ik zal voor een keer mijn 

goed hart tonen. Ik wil dan wel dat het in ‘t Civielke komt.” Er kwam daarna nog ie-
mand binnen, die wel gevraagd werd de zaal te verlaten. De Bie: “Binnen een paar wek-
en probeert u het zelfs niet meer.” Waarop iemand via de deur vooraan binnenkwam. 
De Bie kon zelf z’n lach niet inhouden en zei: “Omwille van originaliteit mag u blijven.”

Prof. Van De Walle, Multimediatechnieken:
• “Wie doet er hier elektrotechniek? [Stilte] Ze durven het nu natuurlijk niet zeggen, ik 

zou ook beschaamd zijn in jullie plaats.” ... Iets later: “De elektriciens gaan dat weten!”
• Emmelie antwoordt op een vraag., haar buren lachen haar uit, maar de prof zegt dat het 

toch juist is. Waarop Emmelie antwoordt: “Waarom lacht gij mij dan uit?” Prof: “Omdat 
jij een West-Vlaming bent.”

Het jaar is jong, maar de proffen draaien al op volle toeren en soms durft het wel eens fout te lopen. 
Vriendelijk als we zijn, wijzen we hen op hun missers en drukken we ze met hun neus op de feiten. 
Toch willen we ze ook bedanken om een blijk van menselijkheid te geven in de soms veel te kille 
lessen op een grijze herfstnamiddag.

Vergeet  niet  alle  grappige en  absurde  uitspraken  van  jullie proffen en assistenten 
door te blijven mailen  naar  sleutelgaten@vtk.ugent.be
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RAM (21 maart – 20 april)
Het is jouw moment 
om te stralen!  Grijp 
die 10 seconds of 

fame en doe eens iets geks. 
Steek je hand op in de les om 
te antwoorden of ga effectief 
eens naar de les! 

STIER (21 april – 21 mei)
Het is tijd voor ve-
randering in je lev-
en. Spreek eens een 

ander(e) meisje/jongen aan 
dan normaal en laat een 
baard staan. Deze komt je 
zeker nog van pas bij dit 
gure weer. 

TWEELINGEN (22 mei – 
21 juni)
Je bent goed bezig 
en de sterren en pla-

neten zorgen ervoor dat dit 
nog langer blijft duren. Grijp 
deze opportuniteit met bei-
de handen en verwezenlijk 
je stoutste (legale) dromen ;)

KREEFT (22 juni – 22 juli)
Het is oppassen ge-
blazen deze periode! 
Op financieel gebied 

loeren gevaren om de hoek. 
Let op je uitgaven: geef geld 
uit aan het nood zakelijke! 
Een pintje in de Porters kan 
er natuurlijk altijd af.

LEEUW (23 juli – 22 aug)
Nope, blijf maar in 
je bed liggen want 
het zit er niet in deze 

week. Alles zit werkelijk te-
gen. De ideale periode om 
verwaarloosde series te 
bekijken en de pornocollec-
tie aan te vullen.

MAAGD (23 aug – 22 sept)
Het gaat je voor 
de wind en dat 
mag  stevig gevierd 

worden! Genoeg feestjes en 
geen reden om ze niet alle-
maal mee te maken.  De per-
fecte  periode om wat aan je 
street cred te werken. 

WEEGSCHAAL 
(23 sept – 22 okt)
Love is in the air! Leg 
je liefste eens in de 

watten en doe iets roman-
tisch. Voor de singles onder 
ons: een nieuw jaar, nieuwe 
mogelijkheden! En naïeve 
eerste jaartjes… 

SCHORPIOEN 
(23 okt – 22 nov)
Schaam je! Hoe jij 
jezelf gedragen hebt   

de afgelopen periode is 
 werkelijk abominabel. Tijd 
om wat goede voornemens 
te maken en je eraan te 
houden!

BOOGSCHUTTER 
(23 nov – 21 dec)
Tijd om een stapje in 
de wereld te zetten 

en wat avonturen te be leven. 
Hele dagen nietsen heeft 
ervoor gezorgd dat je  saaier 
bent dan de gemiddelde 
tweevingerige luiaard.

STEENBOK 
(22 dec– 20 jan)
Belofte maakt schuld. 
Tijd om dus eens een 

bezoek aan de kapper of 
 tandarts te plannen. Of dat 
ene verjaardagscadeau van 
vorig jaar te geven. 

WATERMAN 
(21 jan – 19 feb)
Bleh bleh bleh. Niets 
lijkt nog je interesse te 

kunnen wekken.  Dringend 
tijd om de bloemetjes buiten 
te zetten. En wie weet kom je 
wel iemand speciaal tegen…

VISSEN (20 feb – 20 maart)
Tijd om de  beentjes 
te strekken en wat 
sportief te zijn! Je 

hebt je laten gaan in de 
vakantie en de sixpack is 
niet meer wat het geweest is. 
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Ons allereerste ‘t Civielke 
zit er op! Het was natuur-
lijk bijlange niet zo leuk 
geweest zonder de hulp 
van al onze mede werkers!  
Allemaal heel erg be-
dankt daarvoor! Als be-
loning: een berg schattige 
 hondjes!

Eerst en vooral willen we 
Wouter, onze fantastische 
praeses, bedanken, omdat 
hij zijn voorwoord mooi op 
tijd doorgestuurd heeft.

Ons kersvers praesidium, 
voor het (meestal op tijd) 
beantwoorden van onze 
lastige vragen.

Benoit, voor het uitgebrei-
de verslag over zijn stage in 
Denemarken.

Timothy, om ons op de 
hoogte te houden van de 
films waar we moeten naar 
uitkijken.

Pieter, om Bach Launch 
zo goed mogelijk te re-
construeren voor ons, on-
danks zijn geformatteerde 
harde schijf.

Yannick, voor het zijn ver-
slag over zijn 
IAESTE-stage in 
 Berlijn.

Andreas en Bram, voor 
hun leuke verhalen vanop 
BEST-course.

Heleen, voor het  antwoord 
op onze meest prangende 
vragen.

Tom, voor zijn column over 
studeren aan NYU.

Hannah, om ons te in-
formeren over alle leuke 
bezigheden in Gent.

Andreas, omdat we dankzij 
hem weer weten waaraan 
we ons geld kunnen spen-
deren.

Gerlinde, omdat ze haar 
gevoel voor mode en haar 
nachtelijke inzichten in de 
sterrenhemel met plezier 
met ons deelt.

Yves, om te zorgen dat we 
voldoende kennis hebben 
om ons alvast voor te berei-
den op onze volgende po-
keravond

Matthias, voor zijn enter-
tainende kortverhaal.

Arnout, om ons inzicht in 
de werking van de faculteit 
up to date te houden.

Stephanie, voor het samen-
vatten van VTK in een rijtje 
interessante weetjes.

Mattijs, voor hun verslag 
over de ingenieurscompeti-
tie in Canada.

Michiel, om ons al reikhal-
zend te doen uitkijken naar 
al die nieuwe excursie-
activiteiten.

Onze sporties, voor hun 
verslag van de Sport Kick-
Off.

Jamie, voor het verhaal over 
zijn stage in Zuid-Korea.

Iedereen die sleutelgaten 
heeft ingezonden, om ons 
nog een te laten lachen met 
wat die proffen allemaal 
uitkramen.

En natuurlijk ook al onze 
kommaneukers, Mabel, 
Hannah, Timothy, Maïlys, 
T-Man, Silke, Gerlinde en 
Stephanie, om ervoor te 
zorgen dat dit ‘t Civielke 
niet vol fouten staat!
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