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Perspraat
Lieve lezers,

Meer vrolijkheid deze keer bij ons twee-
de ‘t Civielke! We hadden namelijk al 
heel wat meer ervaring dan de eerste 
keer en met het zoeken naar de perfec-
te lay-out  moesten we ons niet meer 
bezighouden. Wat betekent dat dan 
voor ons, horen we jullie luidop denken. 
Wel, trouwen lezers van het eerste uur, 
voor jullie hebben we nu NOG meer leu-
ke, creatieve, hilarische en interessante 
artikels in petto! Driewerf hoera!

Zo is er onze speciale horscoopeditie: 
“Een seksstandje voor elk sterren-
beeld!” En alsof dat nog niet genoeg is, 
hebben we hierbij vooral aan de man-
nelijke Plateaubezoeker gedacht want 
de vrouw moet in deze standjes het 
meeste werk leveren! Dat wil natuurlijk 
niet zeggen dat ze hun allerliefste girl-
friends niet zullen laten genieten! Dub-
bel plezier dus voor hem en haar! 
Helaas komen ook de examens eraan. 
Paniek en chaos heersen in de hoofden 
van menig burgie want inderdaad, ve-
len onder ons zijn weer veel te laat be-
gonnen met studeren. Een onmogelijke 
berg cursussen dient nog ingehaald te 
worden! Gelukkig zijn jullie perschicks 
er voor jullie en leren ze je vanaf nu 
denken als een winnaar in plaats van 
een verliezer met hun eigen studiemo-
tivatietips! We herhalen samen luidop 
ons nieuwe mantra: NIETS IS ONMO-
GELIJK!!! Vanaf nu geen buizen meer in 
de Plateau, behalve de leidingen dan... 
En behalve Mark Peeters, die ook. Be-
rucht bij iedere burgie. Voor sommigen 
misschien zelfs een idool? Inderdaad 
een groot vraagteken daarbij, maar de 
wonderen zijn de wereld nog niet uit! 
Met die Mark Peeters hebben we een 
uitzonderlijk en absurd interview kun-

nen strikken! 
Het ‘t Civielke heeft sinds kort ook zijn 
eigen flowchart: “Where is my love?” 
Eentje over waar je je nieuwe lief/on-
enightstand zal vinden, waarmee je 
dan onmiddellijk al onze seksstandjes 
kan uitproberen natuurlijk! Alsof het 
nog niet spectaculair genoeg is, krijgen 
jullie bij deze flowchart ook eigen flirt-
kaartjes. Gratis en voor niets! Om uit te 
knippen en aan je nieuwe vlam te ge-
ven of - indien je een zielige kluizenaar 
bent - ze aan jezelf te schenken. Voor 
elk wat wils dus! 
Heb je een buitenlander aan de haak 
geslaan en werken je flirtkaartjes toch 
niet als gewenst? Nog geen paniek! We 
herhalen het mantra: NIETS IS ONMO-
GELIJK! Want we hebben speciaal voor 
jullie ook nog een artikeltje gewijd aan 
openingszinnen in het buitenland! Van-
af nu beleef je je vakantieliefde gewoon 
hier! Romantisch!
Daarnaast verblijden we jullie nog 
steeds met onze ongezien fantastische 
standaardrubrieken! Alweer een ‘t Ci-
vielke vol fun dus. 

Genoeg geschreven nu! Lezen die han-
del!

Veel liefs,
Eva en Valerie
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De Praeses spreekt
Dag beste VTK’ers,

Het lijkt alsof het gisteren was, dat 
nieuwe academiejaar. Ondertussen 
zitten we echter toch alweer in week 
tien. Dat betekent enerzijds dat VTK al 
voor super veel kweenieoewijsdemax-
maatachtige activiteiten heeft gezorgd. 
Kijk hiervoor maar naar de schitteren-
de doop, de awesome openingsfuif, de 
weer veel te zatte cocktailfuif, de super-
snelle karting, het sexy paaldansen en 
de vele overwinningen op het IFT. 

Anderzijds betekent dat ook dat VTK 
zijn uiterste best gaat doen om de laat-
ste drie weken van dit semester nog 
zo aangenaam mogelijk te maken voor 
jullie. Dit kan bijvoorbeeld door naar 
de interessante stagefair van vandaag, 
maandag 24 november, te komen. Wil 
je een vakje minder volgen volgend 
jaar of gewoon eens proeven van het 
bedrijfsleven? Kom dan zeker luisteren 
naar de vele bedrijven die stages aan-
bieden die je vaak ook kan opnemen als 
keuzevak. 

Andere manieren om jouw dagen op te 
vrolijken in deze donkere winterperio-
de zijn de ontspannende filmweek met 
cultuur, de altijd epische Massacantus, 
de gezellige codesprint en natuurlijk de 
superdeluxe skiactiviteit in Landgraaf. 
Zorg er hierbij zeker voor dat jullie 
reeds ingeschreven zijn voor de VTK 
skireis, want dan volgt er extra korting! 
En geef nu toe, wie zegt er neen tegen 
extra korting?

Eén specifieke activiteit wil ik toch nog 
wat extra in de verf zetten. Sommigen 
onder jullie kijken er al enkele weken 
naar uit, anderen zijn er (nog altijd) een 
beetje bang voor. Hij komt van ver en 

klimt over daken. Hij is soms streng, 
maar altijd rechtvaardig. Hij brengt met 
zich mee een hele berg snoep, maar 
ook een reeks zwarte pieten. Ik heb het 
natuurlijk over onze goede lieve Sint. 
Als jullie dit jaar braaf genoeg geweest 
zijn, komt hij misschien wel eens langs 
in jullie lessen. De Sint heeft echter wel 
een goede reden nodig vooraleer hij der-
gelijke bezoekjes komt brengen. Stuur 
daarom alle mogelijke sappige roddels 
over jouw klasgenootjes door naar sin-
terklaas@vtk.ugent.be en verzeker je-
zelf op deze manier van een bezoekje. 
De Sint komt volgende week woensdag 
ook al eens op prospectie op de Sinter-
klaascantus zodat hij zelf al enkele rod-
dels en verhalen kan verzamelen. Wees 
dus gewaarschuwd!

Kom ondertussen ook nog altijd mania-
kaal lopen met Sport rond de Water-
sportbaan, zodat jullie breinen en lijven 
helemaal verlucht en in orde zijn voor 
die verschrikkelijke examenperiode. 
Vanavond kan dat trouwens met ons 
Cursusteam. Loop hen maar helemaal 
naar de vernieling, want zij zorgen na-
melijk mee voor al het leed dat er zit 
aan te komen.

Om af te sluiten wil ik jullie alvast be-
danken voor het fantastische eerste 
semester, jullie enthousiasme overtreft 
telkens mijn verwachtingen. Ik wens 
jullie ook nu reeds prettige feestdagen 
tijdens die verdomde kerst-‘vakantie’.

Max
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Colofon

‘t Civielke is een tweemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Technische 
Kring vzw. Het wordt sine pecunia verspreid onder de studenten van de 
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur en per post naar de 
ereleden en ereproffen toegezonden. In juli en augustus  verschijnt er 
geen editie.
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Doopverslag
Na een nachtje zonder slaap en met 
een behoorlijk percentage alcohol in 
mijn bloed van de doopcantus, heb ik 
een dubbel gevoel bij het einde van de 
doop. Enerzijds ben ik zo blij dat ik er 
vanaf ben, anderzijds besef ik dat ik 
allicht nooit meer zo’n twee weken ga 
meemaken. Het was vaak afzien, maar 
geen moment twijfelde ik om ermee op 
te houden. Als ik aan de doop terug-
denk, denk ik dan ook alleen maar aan 
enkele zalige belevenissen en niet aan 
de zwaardere momenten.

Het begon met de voordoop, waarvoor 
we allemaal schrik hadden. Een tweetal 
uurtjes later werden we – na uitgebreid 
mentaal en fysiek beproefd te zijn– 
verkocht aan onze meesters. Voor hen 
moesten we de volgende twee weken 
allerlei opdrachten vervullen. Zij waren 
grotendeels verantwoordelijk voor hoe 
leuk je doop zou worden. Aangezien alle 
meesters en meesteressen ooit zelf in 
onze schoenen stonden, heeft vrijwel 
iedereen zich rot geamuseerd. 

Gedurende deze twee weken moesten 
we ook werken aan onze groepsop-
dracht en onze individuele doopop-
dracht. Als groepsopdracht dienden we 
een burcht van minimaal twee verdie-
pingen na te bouwen met bakken bier 
(vandaar de vele oproepen) en de slag 
om ’t Gravensteen na te spelen. De indi-
viduele opdrachten waren gevarieëerd: 
met een vlot de Coupure afvaren, een 
hele week als hippie verkleed zijn of een 
presentatie bij HILOK geven over de su-
perioriteit van VTK op de 12-urenloop. 
Ookal waren sommige heel uitdagend, 
de meeste zijn toch gelukt.
Een hoogtepunt uit de doopperiode was 
de schachtengoliarde, waar we allemaal 

verkleed moesten zijn als een alliteratie, 
gaande van achterlijke aandeelhouder 
tot zatte Zorro. Aangezien je de meeste 
schachten dan al goed kende was een 
avondje pinten drinken met hen een 
leuke verademing tussen het vervullen 
van de opdrachten door.

De volgende dag was er de legendari-
sche VTK-openingsfuif, ook dit was één 
van de leukere momenten. Overal waar 
je ging, stond er wel een andere scha-
cht met wie je dan de tijd had om te 
praten over de meest absurde opdrach-
ten die je wel niet gekregen had van je 
meesters. Gedurende de avond hadden 
de meeste schachten ook wel ergens 
een shiftje te doen. Wanneer je dan een 
uurtje moest tappen of bonnetjes ver-
kopen met een andere schacht ging de 
tijd snel voorbij.

De volgende dag vergezelden enke-
le schachten hun meesters naar de 
24-urenloop in Leuven, waar VTK een 
glansrijke overwinnning behaalde. 
Donderdagmiddag deden we dan onze 
groepsopdracht. Met behulp van een 
skateramp en tot irritatie van enkele 
skaters slaagden we erin onze burcht te 
bouwen. Vol enthousiasme en bruisend 
van het acteertalent speelden we dan 
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Doopverslag
de slag om ’t Gravensteen na. ’s Avonds 
waren er zowel de Bierbowling als de 
VTK Quiz, op beide activiteiten waren 
ook enkele schachten te bezichtigen die 
nog moesten helpen. Vrijdag waren we 
vanaf ’s middags vrij en keken we met 
hoge verwachting uit naar het derde 
en laatste deel van de doopperiode, de 
doop en de doopcantus.

De volgende dinsdag gingen we met een 
paar schachten op pad om labojassen 
te vinden. Tegen de doop moesten we 
hierop het VTK logo tekenen en dit zou 
dan ook onze toekomstige kiel worden. 
Donderdag was de grote dag uiteinde-
lijk aangebroken. Na een gezamenlijke 
Brugspaghetti begaven we ons naar het 
Citadelpark, het grote moment afwach-
tend. Na een kleine vier uur in groeps-
verband afzien, werden we verlost uit 
onze lijdensweg. We hadden twee uur 
de tijd om ons op te frissen, dit was dan 
ook nodig. Nog lichtjes naar look stin-
kend, gingen we naar de Salamander, 
om aan alles een einde te maken. Het 
einde wat nu nog tussen ons en de com-
milito-titel stond, waren enkele pintjes 
in Pottie zijn zaal.

Enkele pintjes, een stuk pizza en een 
hamburger van bij de Skyline later 
mochten alle schachten naar het mid-
den komen. Één voor één gingen we 
naar voor en werd ons lint van kant 

verwisseld, we konden de schacht-titel 
voorgoed opbergen. Hiermee was de 
cantus én de doopperiode afgelopen. 
De nacht was echter nog jong. Allemaal 
samen gingen we dan, als commilito-
nes, naar de Porters, waar we nog vele 
uren feestten. Rond 7u30 hadden we er 
genoeg van, ex-doopmeester Halewijn 
nam voor de laatste keer de leiding over 
enkele ex-schachten en samen gingen 
we op avontuur richting het Plateauge-
bouw, met het voornemen in de eerste 
les SySi te zitten. Deze moedige poging 
was echter tevergeefs.

Om te eindigen richt ik mij tot al die-
genen die gekozen hebben zich niet te 
laten dopen, jullie hebben de grootste 
vergissing uit jullie leven gemaakt. Maar 
geen zorgen: jullie krijgen volgend jaar 
nog een kans om dit goed te maken. 
In plaats van naar diegenen te luiste-
ren die je spookverhalen over de doop 
vertellen, ga eens langs bij de mensen 
die er écht bij waren. Er is namelijk 
niemand wie er spijt van heeft gehad. 
Hiermee sluit ik dan ook mijn verhaal 
af. Ik wil nog eens al mijn medescha-
chten, de doopmeesters en alle mees-
ters en meesteressen bedanken voor de 
leuke momenten, waarvan we er zovele 
beleefden. Zonder te liegen kan ik zeg-
gen dat de doop fantastisch was.



10

Mopjestrommel
Vanaf nu tovert Jeroen altijd de grappigste mopjes tevoorschijn uit zijn mop-
jestrommel! Best niet lezen tijdens de les dus, tenzij je een excuus zoekt om 
buitengegooid te worden natuurlijk.  Lachen, gieren, brullen!

Twee jagers trekken samen door het bos, 
tot plots een van hen door zijn benen zakt. 
Hij ademt niet meer en zijn ogen staan wijd 
open. De andere jager neemt zijn mobiele 
telefoon en belt de hulpdiensten. “Ik denk 
dat mijn vriend doodgevallen is, in het mid-
den van het bos. Wat moet ik doen?”, zegt 

hij met paniek in de stem.

Aan de andere kant van de lijn zegt een 
vrouw: “Blijf kalm. Eerst moeten we zeker 
weten dat hij dood is.” De vrouw hoort eerst 
een stilte en dan klinkt plots een geweer-

schot.

“Oké, dat is in orde. Wat doen we nu?”, 
hoort ze de jager daarna zeggen. De poetsvrouw ziet dat de broek 

van haar baas openstaat. Gege-
neerd zegt ze : “De poort van uw 
garage staat nog open.” De baas 
begrijpt er niets van en ze wijst 
vlug naar zijn broek. Vlug sluit hij 
zijn rits en zegt : “Ik hoop niet dat 
je mijn super de luxe Cadillac hebt 
gezien?” Waarop ze antwoordt: 
“Nee, enkel een oude roze Volks-
wagen met twee platte banden.”

Loopt een 0 over straat, 
komt ie een 8 tegen: 

“Zeg, zit je riem niet een 
beetje te strak?”

Een wetenschapper en een filosoof wor-
den achternagejaagd door een hongerige 
leeuw. De wetenschapper maakt enkele be-
rekeningen en zegt tegen de filosoof: “Het 
heeft geen zin om de leeuw te ontlopen, hij 

haalt ons toch in”.

Waarop de filosoof zegt: “Ik probeer niet 
sneller dan de leeuw te lopen, maar wel 

sneller dan jou”.

Rarara...



11

Mopjestrommel Rarara...

Raadsel 1

We zoeken een getal van 5 cijfers. Het zijn 
5 verschillende cijfers. 2 van die cijfers zijn 
priemgetallen, 2 cijfers zijn kwadraten en 

het andere cijfer is geen van beide.
Het derde cijfer is 2 maal het laatste cijfer. 
Het vierde cijfer is 6 meer dan het tweede 
cijfer. Het vijfde cijfer is 3 minder dan het 

eerste cijfer. 

Welk getal zoeken we?

Raadsel 2

Als je een lege 5 liter en 
een lege 3 liter fles hebt 
en ongelimiteerde toe-
gang tot water. Hoe kun 
je dan 4 liter krijgen ?

Raadsel 3

Wat is zwart als je het voor het eerst 
in je handen krijgt, rood als je het ge-

bruikt en wit als het op is?

Raadsel 4

Als je dit in een vol 
vat bier doet, is het 

leeg...

Raadsel 5

Hoeveel vierkanten bevinden 
zich in een schaakbord ?

Voor zij die houden van een uitdaging, verzamelt Jeroen vanaf nu de allerleukste 
raadseltjes! Rarara... Weten jullie het antwoord? De antwoorden van alle raad-
seltjes vinden jullie onderaan het dankwoord!
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OpO

Flowchart: Where is my love?
Benieuwd waar jij je toekomstige lief (of onenightstand) gaat vinden? Valerie helpt je 
op weg met deze flowchart! 100% betrouwbaar! ALTIJD PRIJS! En daarnaast heeft ze 
ook nog passende flirtkaartjes voor jullie om uit te knippen en uit te delen aan je nieu-
we geliefde! Binnenkort heeft iedere burgie wie hij/zij wil!

Blijf ik thuis om 
te studeren

Trek ik mijn 
loopschoenen 

aan en ga ik een 
rondje lopen 

Ik wil een 
vaste relatie

NEE!JA!

D. De Overpoort 
is the place to be 
voor jou! Hier kan 
je met gemak ie-
mand vinden die 

jou even graag wil 
binnendoen als 

jij hem/haar! Wie 
weet neem je hem/
haar wel mee naar 
huis voor een on-

enightstand!A. De volgende 
Vooruitfuif! Let wel 

op dat je iemand 
kiest die nog re-
delijk nuchter is 

anders beland je al 
gauw in situatie D!

B. Jij vindt jouw 
nieuwe liefje 
in de les! Mis-
schien zit hij/

zij in de volgen-
de les wel naast 

jou!

C. Jij vindt jouw date 
met 100% zeker-

heid in de fitness of 
misschien zelfs on-
derweg tijdens het 

lopen!

A.

Op een vrije 
donderdagavond

Ga ik uit met 
vrienden! PAR-

TY HARD!
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Flowchart: Where is my love?

Give me your number 
and I’ll buy you a drink

Kus jij even lekker als je 
eruit ziet?

Voor een sportdate, bel me 
op volgend nummer:

....................................

You are my favorite 
animal...   

You sexy party animal!
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C.

D.

Samen studeren?
Your place or mine?

 

Nooit gedacht zo een 
knappe burgie tegen het 

sexy lijf te lopen

U
n

B.
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The Greek Life

Brothers and sisters of Phi Tau Kappa, 
zo zouden er heel wat meer artikels in 
het ‘t Civielke beginnen moest de UGent 
een Amerikaanse unief zijn en de VTK 
een typische fraternity of sorority. In de 
VS zijn historisch bijna al dit soort or-
ganisaties opgedeeld op basis van ge-
slacht, met als resultaat dat er vandaag 
geen goed woord is voor een organisatie 
die beide geslachten toe laat (Frority? 
Saternity?) en dus wordt het onhandige 
‘Greek letter organization’ gebruikt als 
algemene term. Die Griekse letters ko-
men trouwens uit eind 18e-eeuw toen 
de eerste fraternities (toen was er nog 
geen probleem, want vrouwen mochten 
niet studeren) opgericht werden en ze 
de initialen van hun motto in het Grieks 
kozen als naam. Om fancy te doen ui-
teraard.   

Behalve het alfabet zou er voor de VTK 
heel wat meer veranderen. Het le-
denaantal bijvoorbeeld. Of eerder, het 
wegvallen van de niet-gedoopte leden. 
De meeste frats hebben niet meer dan 
honderd leden. In tegenstelling tot bij 

ons is er dus niet één orga-

nisatie voor een studierichting, maar 
trekt iedere frat alle studenten aan. Als 
resultaat zijn er veel meer fraternities 
dan studentenverenigingen aan een 
unief. Dit matige ledental heeft echter 
geen invloed op de materiële welstand 
van de frats. De VTK mag zich (terecht) 
trots voelen over de VTKar, een fraterni-
ty heeft minstens een huis. En dan be-
doel ik niet een scoutslokaal , maar een 
woning die geraamd word op miljoenen 
dollars. Ter illustratie: dit is Alpha Mu 
Sigma Kappa , een sorority die ik elke 
dag voorbijfiets.
 

Hoe komen ze aan zo een bezit? Een 
deel is historisch gegroeid. Sommige 
frats zijn meer dan 200 jaar oud en heb-
ben generaties lang een huis in hun be-
zit. De universiteit zelf helpt soms ook, 
aangezien ‘Greek life’ (rijke) studenten 
aantrekt. Oud-leden die het gemaakt 
hebben (al dan niet door connecties op-
gedaan in de frat) doen ook al eens een 
donatie. Ten slotte leven de meeste le-
den in het huis van de fraternity en be-
talen ze dus ook huur (die niet mals is). 

Tom Cnops studeerde in 2013 af aan de UGent als burgerlijk ingenieur metaal-
kunde en begon daarna een masteropleiding in aerospace engineering aan de 
University of Michigan. Dit ‘t Civielke vertelt hij wat meer over het verschil tussen 
de Belgische en Amerikaanse studentenverenigingen! Heb je zelf vragen over stu-
deren in de VS, dan kan je hem altijd contacteren op tom.cnops@gmail.com. Voor 
meer verhalen zoals dit, bezoek 8281828.blogspot.com



15

The Greek Life
Als dit alles je ding wel is en je besluit 
lid te worden van een fraternity dan zal 
dat ook iets anders verlopen dan bij de 
VTK. Ten eerste is dopen praktisch ver-
boden in 44 van de 50 staten (in prin-
cipe althans, want elk jaar is er wel een 
schandaal over een doop: er wordt nog 
altijd wat afgepaddled bij sommige fra-
ternities).
 

Als je echter denkt dat het groot aantal 
fraternities en gebrek aan doop het ge-
makkelijk maken om lid te worden, dan 
ben je eraan voor de moeite. Er zijn na-
melijk veel meer kandidaat-leden dan 
plaatsen in fraternities. Vooral bij de 
populaire fraternities (yup, it’s a popu-
larity contest, kijk maar eens op www.
greekrank.com) is de competitie hard. 
Vijf selectierondes is niet ongewoon. (Ik 
weet niet waarop geselecteerd worden, 
maar ik denk dat bestaande leden je 
cool genoeg moeten vinden). Na de se-
lecties, de ‘rush’, ben je pledgee (scha-
cht dus).

De vereisten voor pledgees zijn ei-
genlijk vrij gelijkaardig aan die van de 
schachten bij ons (min de doop dan). 
Shiftjes doen bij de activiteiten van 
de organisatie, het clublied leren zin-
gen, teambuilding, dat soort zaken. De 
meeste activiteiten zijn trouwens feest-
jes met andere frats (wie zou er ander 
naar een organisatie willen gaan zonder 
leden van het tegengestelde geslacht?). 
Opvallend is wel dat fraternities behal-
ve feesten ook hun maatschappelijke 
rol hoog in het vaandel dragen. Een frat 
eist typisch een aantal uur community 
service per semester van elk lid. Dat 
kan gaan van adopt-a-highway (afval 
opruimen in de berm van een autosnel-
weg) tot werken in een soepkeuken. 
Gemeenschapsdienst, een suggestie 
voor de VTK misschien?

Eerlijkheid gebiedt mij te vermelden dat 
niet alle fraternities focussen op fees-
ten. Er zijn organisaties die focussen 
op gemeenschappelijk of academisch 
nut. Ook bestaan er enkele richting-
gebonden fraternities. Als je dus leest 
dat Ronald Reagan lid was van een 
fraternity moet je niet direct aan beer 
pong denken. Wel is het zo dat voor de 
doorsnee Amerikaanse student, die niet 
mag drinken tot zijn 21e, fraternities de 
voornaamste bron van alcohol zijn.
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The kiss-ass

In ieder jaar zit er wel eentje: iemand die steeds elke vraag van de prof wil 
beantwoorden en deze zelfs van zijn gelijk wil overtuigen, zelfs indien hij een 
fout antwoord heeft gegeven. Het duurt meestal maar een paar weken (dagen, 
lessen…) vooraleer het hele jaar weet wie dit is. Eens je het doorhebt, wordt 
het moeilijk om je niet te beginnen ergeren. Vooral als hij als enige te laat mag 
komen bij Analyse III omdat hij “altijd al mijn vragen beantwoordt”.

The nightcrawler

Deze persoon zie je hoogstens drie keer per semester: in de eerste les, de laat-
ste en op het examen. Kans is groot dat hij/zij niet eens weet hoe de prof eruit 
ziet. Geen probleem natuurlijk, zolang het tenminste geen mondeling examen 
is…

The show-off

Drie keer raden wie er twee minuten na het examen de vragen al in de face-
bookgroep heeft gepost. Juist ja. Om ze vervolgens zelf te beantwoorden en 
alle anderen te doen beseffen dat ze hoogstwaarschijnlijk gebuisd zullen zijn. 
Bedankt daarvoor!

The late-comer

Het maakt niet uit welke dag het is of welk uur, deze persoon is altijd te laat. 
Niet omdat hij van de trein moet komen of omdat hij het uur daarvoor les heeft 
in Zwijnaarde. Nee hoor, gewoon omdat het kan. Deze student is vaak ook niet 
zo goed in het vinden van een zitplaats of in het subtiel omgaan met uitklap-
tafeltjes.

The frat star

Als er gisteren een epic feestje was in de Overpoort, dan zal deze persoon 
er ongetwijfeld bij geweest zijn. Tegen het einde van de les weet iedereen in 
zijn omgeving hoeveel mensen hij heeft binnen gedaan, hoeveel hij gedronken 

Het academiejaar is weeral een eind opgeschoten. De hoogste tijd dus om eens te 
kijken wat voor studenten er zoal in het auditorium zitten. Hiervoor heeft Esti ons 
een duidelijk overzichtje gemaakt. In welke categorie pas jij?

Burgies ontleed
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Burgies ontleed heeft en op welke zotte manier hij al dan niet op zijn kot is geraakt. Als je hem 
daaraan nog niet herkend zou hebben, dan zal het allicht aan de iet of wat on-
frisse geur zijn die hij rond zich heeft hangen.

The burger king

Sommige mensen kunnen het gewoonweg niet laten; die hebben altijd eten no-
dig. Ze schamen zich dan ook niet om het hele auditorium te laten meegenieten 
van hun lekker geurende banaan of van hun overheerlijke pasta met looksaus. 
Maar wees gerust: zolang het geluid van al dat geknabbel de micro van de prof 
niet overstemt, mag je nog van geluk spreken. 

The flash

De prof heeft amper zijn laatste zin afgemaakt of deze student is al buiten. Niet 
dat hij ergens anders dringend naar toe moet hoor, hij moet gewoon weg uit dit 
auditorium. Na 20 keer te checken of de les nog niet om is, probeert hij iedere 
keer weer op recordtijd de deur uit te zijn. Stoer hoor!

The sleeper

Ach ja, soms heb je gewoon snachts geen tijd gehad om te slapen, dan doe je 
het maar in de les. Best wel een trui of een sjaal meenemen want de bankjes in 
het auditorium zijn niet zo zacht om een hele les op te liggen.

The creative excuse expert

Die kent iedereen wel:
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je met seks behoorlijk wat calorieën verbrandt? Een uurtje vrijen is goed voor 
360 kcal! 

de vibrator oorspronkelijk werd uitgevonden als middel tegen hysterie? “Kan ik 
je psychische gezondheid herstellen?” klinkt opeens als een veel betere ope-
ningszin.

vrouwen het idee om een vibrator te kopen op zich al opwindend vinden? Het 
zou iets te maken hebben met de combo van seks en shoppen.

de gemiddelde snelheid van een menselijke ejaculatie 45 km/u bedraagt?

als je het wereldrecord ‘meest frequente 
seks’ wilt breken, je wel heel goed je best zal 
moeten doen? Het huidige wereldrecord staat 
op naam van een Australische krekel van de 
soort Ornebius aperta. Deze hitsige beestjes 
hebben tot wel 50 keer seks op een tijdspan-
ne van drie tot vier uur (voor de cijferliefheb-
bers: dit komt neer op ongeveer één vrijpar-
tij om de 4 minuten!). Wanneer het mannetje 
klaarkomt, dropt hij een pakketje sperma op 
het vrouwtje, die het onmiddellijk opeet. Het 
sperma bevat namelijk een bom aan voedingsstoffen voor het vrouwtje. De 
reden dat het record ‘maar’ op 50 keer staat, is trouwens net deze gulzigheid 
van het vrouwtje: het vrouwtje wil dit pakketje voedingsstoffen binnen de drie 
seconden na plaatsing reeds eten.
Op de tweede plaats staan leeuwen en tijgers: tijdens de paartijd van het 
vrouwtje paren leeuwen en tijgers tot wel 40 keer per dag en dit voor enkele 
dagen op rij (de paartijd duurt namelijk 4 tot 5 dagen). Het paren gaat zelfs 
voor op eten – anders dan bij de krekels die graag van beide walletjes tegelijk 
eten.

koppels zonder een televisie op de slaapkamer tot wel de helft minder kans 
hebben op seks dan koppels die wel graag ’s avonds in bed naar televisie kij-
ken?

Omdat burgies bij de meeste mensen toch bekend staan als ‘streverige nerdjes die 
nooit aan een normaal lief zullen geraken’ (ik hoop dat ik ongelijk heb), geeft Nick 
jullie in deze editie enkele leuke seksweetjes. Wedden dat geen enkele bevallige 
deerne zal kunnen weerstaan aan al die (overigens zéér nuttige) kennis? Wist je 
dat… 

Wistjedatjes
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ook bij de mens het sperma een bom aan voedingsstoffen is? Het menselijk 
sperma bestaat voor 90% uit water en voor 10% uit hoogwaardige voeding-
stoffen zoals proteïnen, koolhydraten, fructose en mineralen. Bovendien zijn 
95% van deze proteïnen in het sperma van de makkelijkst verteerbare in de 
natuur. Nog meer voordelen: per theelepeltje bevat je nieuwe voedingssupple-
ment slechts 7 kcal.

je je sperma zoeter kan laten smaken? Vooral het eten van 
fruit heeft een zeer gunstige invloed op de zoetheid van je 
mannensapje. Kiwi en ananas staan bekend als de beste 
zoetmakers. Ook het vrouwelijk vaginaal vocht gaat hiervan 
zoeter smaken. Roken en alcohol hebben dan weer een ne-
gatieve invloed op de smaak: sperma gaat hiervan bitterder 
smaken. Beperk ook het eten van vis: sperma kan hiervan 
inderdaad een beetje naar vis beginnen smaken.

orgasmes pijnstillend zijn? We maken bij een orgasme namelijk endorfines vrij 
die pijnstillend werken. “Die hoofdpijn gaat straks veel beter zijn, schatje”…

chocolade eten echt een invloed kan hebben op je sekslust? De stof fenylethy-
lamine, rijkelijk aanwezig in chocolade, zou hier-
voor verantwoordelijk zijn. Men is niet helemaal 
zeker dat deze stof werkelijk de reden is voor 
de verhoogde geslachtsdrift, maar zeker is wel 
dat de mens fenylethylamine aanmaakt wanneer 
emotioneel genot ervaren wordt. Uiteindelijk kan 
ook de aanwezige cafeïne in chocolade meehel-
pen aan het effect als afrodisiacum. Hoe verdacht 
wordt het nu niet om pralines of chocolade als 
geschenk aan je liefje te geven? Andere gekende 
(of vermeende) afrodisiaca zijn o.a. selder, honing, gember, aardbeien…

de oude Egyptenaren reeds hun eigen anticonceptiemiddelen hadden? De oude 
farao’s en zijn onderdanen gebruikten de uitwerpselen van krokodillen als (ef-
fectief?) middeltje tegen zwangerschappen. Ondanks dat het niet erg sexy is, 
zouden krokodillenuitwerpselen dezelfde spermadodende eigenschappen bezit-
ten als de stoffen waarmee vandaag de dag condooms behandeld worden.

een derde van de vrouwen aangeeft iedere keer te genieten van seks met hun/
een man? Uit diezelfde studie blijkt ook dat ruim twee derde van de vrouwen 
aangeeft iedere keer te genieten van seks wanneer ze met een andere vrouw 
vrijen. 
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52% van de vrouwen wel eens een orgasme faket? Voel je je 
geroepen om deze cijfers positief te beïnvloeden? Weet dan 
dit: de meeste vrouwen worden beter bevredigd door een 
brede penis dan een lange penis.

de meeste mensen in juni hun maagdelijkheid verliezen, althans volgens Play-
boy? De combinatie van examenstress en zonnig weer zou de oorzaak zijn van 
deze vaststelling. Andere oorzaken zijn: elkaar (lange) tijd moeten missen door 
een buitenlandse vakantie, de euforie van het laatste examen en de daarbij 
horende alcohol, het diploma burgerlijk ingenieur (bijna) behaald te hebben…

er meer dan 4,2 miljoen pornosites te vinden zijn op het internet?
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SOUP’R SIMPLE

Eerste hulp bij koken op kot. Ben je de vettige frietjes, hamburgers en pizza’s 
beu? SOS Eva weet raad! Haal je potten en pannen vanonder het stof, waan jezelf 
een sterrenchef en waag je aan onderstaande kookuitdagingen!

In de winter is er niets leukers dan thuiskomen en je opwarmen met een lekkere 
tas soep! Soep kan één van de gemakkelijkste gerechten zijn, maar je als je wil, 
kan je je ook uitleven voor een uitgebreider recept met een verfijnde toets. Nog 
een leuk extraatje: je kot ruikt na het koken heerlijk naar soep! Als je veel soep 
maakt, kan je makkelijk een hoop vrienden vragen om te komen eten, of je kan 
een paar porties invriezen, zodat je weken later nog van je soep kan genieten. 
De basis van soep is simpel: uien, één of meerdere soorten groenten en bouillon. 
De bouillon kan je zelf maken, maar omdat dit veel tijd vergt, kan je ook gewoon 
bouillonblokjes gebruiken. Ik gebruik voor bijna alle soepen kippenbouillon, omdat 
dit voor een lekkere extra smaak zorgt. Je kan dit echter volledig zelf kiezen en 
een beetje experimenteren met de verschillende soorten. 

Het moeilijke aan soep maken is natuurlijk de juiste verhouding groenten-bouillon 
vinden, en weten welke kruiden ook alweer bij welke soep passen. Daarom heb ik 
mijn favoriete simpele soepen voor jullie opgelijst!

SOS Eva
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SOS Eva
Algemene werkwijze

Snij de uien in grove stukken en stoof ze in een beetje boter/olie tot ze glazig zijn. 
Kuis ondertussen de groenten en snij die ook in grove stukken. Laat de groenten 
samen met de uien stoven en voeg eventueel een bodempje water toe als ze zou-
den aanbakken. 
Als de groenten zacht zijn, voeg je het water, de bouillonblokjes, en eventueel krui-
den toe. Wacht met het toevoegen van peper en zout tot het einde. Ik heb twee 
soorten groene kruidenmixen staan (eentje voor bij lamsvlees en een Provençaal-
se mix), waarvan ik er minstens eentje in alle soorten soep gooi voor een extra 
kruidige toets.
Laat de soep 20 à 30 minuten sudderen op een zacht vuurtje. Mix de soep met een 
staafmixer of in de blender. Voeg nu, naar smaak, zout, peper, en extra kruiden 
toe.

Om te weten hoeveel bouillonblokjes je moet gebruiken, check je best de verpak-
king, de meeste merken hebben een verhouding van twee blokjes per liter.Over 
het algemeen zijn uien en sjalotten voor soep perfect verwisselbaar. Ik gebruik 
meestal twee sjalotten per ui.

Broccolisoep

Voor broccolisoep gebruik je één broc-
coli, twee uien, een teentje look en 
twee liter water. Qua kruiden past tijm 
zeer goed bij deze soep. Lekkere aan-
vullingen zijn reepjes gekookte ham en 
kruidenkaas. Voeg deze echter pas toe 
in je tas en niet in de grote pot.

Paprikasoep

Voor overheerlijke paprikasoep gebruik je 
zes paprika’s, vier sjalotten en twee liter 
water. Je kan eventueel een scheutje witte 
wijn toevoegen, tegelijk met de bouillon. 
Kruiden doe je met paprikapoeder, curry-
poeder en een beetje cayennepeper naar 
smaak. Paprikasoep is lekker met een 
scheutje room bij.
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Pompoensoep

Voor pompoensoep gebruik je één kleine pompoen 
(van het type waarvan je voor Halloween een lantaarn 
zou maken), drie grote uien, drie teentjes look en drie 
liter water. 
Mijn favoriete pompoensoep is gemaakt met ge-
roosterde pompoen. Hiervoor snij je de pompoen in 
kwartjes, verwijder je de pitjes (zoals je met een me-
loen zou doen), schil je de stukken en snijd ze in gro-
ve stukken. Leg de stukken pompoen samen met de 
uien en look (ook geschild en in grove stukken) in een 
ovenschotel en voeg olijfolie, kaneel, salie, rozema-
rijn en nootmuskaat toe. Zet dit mengsel in de oven 
en laat garen tot de stukken pompoen zacht zijn. 
Als je geen oven hebt, kan je dit ook zonder proble-
men in een pot op het vuur doen.  Als je van pikant 
houdt, kan je na het mixen nog een snuifje cayen-
nepeper toevoegen. Bij pompoensoep is kruidenkaas 
een zeer lekkere toevoeging.

Balletjes voor in de soep

Een lekker extraatje in gelijk welke soep, zijn natuurlijk de balletjes. Hiervoor heb 
je gehakt, een eidooier een beetje paneermeel nodig. De balletjes kook je gaar in 
bouillon voor een lekkere extra smaak. Een gemakkelijke manier om geen extra 
bouillon te moeten maken, is (een deel van) de bouillon voor de soep in een aparte 
pot te koken. 
Meng het gehakt met de eidooier en voeg paneermeel toe zodat het gehakt niet te 
nat is. Het moet ongeveer even vochtig zijn als het zonder de toevoegingen was. 
Kruid met een beetje peper en zout en rol kleine balletjes. Van zodra de bouillon 
kookt, kan je de balletjes toevoegen. De balletjes zijn klaar als ze komen drijven, 
maar het is niet erg als je ze er langer in laat liggen. Als alle balletjes bovendrij-
ven, vis je ze er uit. Dit kan gemakkelijk met een vergiet, giet de balletjes dan 
gewoon boven de pot met de soepgroenten af. 
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Pizza Hut Devlivery Heuvelpoort en Palinghuizen:

Elke medium pizza aan €5.95 bij afhalen
€20 voor 3 medium pizza’s bij levering aan huis

€15.95 voor 2 medium pizza’s bij levering aan huis

Puzzel
Sinds kort is de liefde tussen VLAK en VTK uitgebloeid. Of toch volgens Facebook. 
Doordat VTK Interne van de ene dag op de andere verplicht een ‘Facebookpagina’ 
is geworden in plaats van een ‘persoon’ is de breuk met VLAK Gent onherroepelijk. 
Wij zijn burgies, wij zijn getraind nooit op te geven. Ditmaal dus ook niet! Help jij 
de VTK-boys terug de weg naar het hart van de knappe VLAK-meiden te vinden? 
Eeuwige dank! 
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Pieter Hauttekeete - Accenture

3 jaar geleden was ik, net zoals jullie, mijn eerste pogingen aan het wagen om tus-
sen alle rekruteringsinfo, bedrijfsevents en vele voorstellingsmails door een juiste 
keuze voor mijn toekomstige job te maken. Makkelijker gezegd dan gedaan. Zeker 
om dat alles te combineren met optimaal genieten van het laatste studentenjaar 
& een thesis afwerken … Mooie tijden!

De voorbije 3 jaren zijn echter voorbij gevlogen en ik heb me allesbehalve min-
der geamuseerd na het dichtgooien van de Plateaudeuren! Hoe? Door een job te 
vinden die echt aansluit bij wat je wil en eentje die je ook de nodige fun bezorgt!
Want mijn aandacht werd getrokken door Accenture. Veel terugkerende gezichten 
op events die je gemotiveerd en enthousiast vertelden  over hun job, mensen die 
er ook echt staan als een team met een passie voor hun job. Diezelfde mensen zijn 
nu stuk voor stuk top collega’s en zelfs vrienden geworden!

Mijn carrière bij Accenture is ook heel gevarieerd (projectwerk) en zorgt voor meer dan genoeg uitda-
ging. Het internationale karakter is ook zeker en vast een enorm pluspunt:  werken met interessante 
bedrijven, samenwerken met experten vanuit heel de wereld & de mogelijkheid om zelf een stukje van 
de wereld te verkennen.
Als afgestudeerd ingenieur in de Werktuigkunde-elektrotechniek krijg ik vaak de vraag: ‘dus jij doet 
geen job in de sector waarvoor je echt gestudeerd hebt?’ Lastige vraag, maar ik heb een eenvoudig 
antwoord. Ik zocht een uitdagende en gevarieerde job, die me iets nieuws bijbrengt iedere dag & er voor 
zorgt dat ik elk moment voor meer dan 100% wil voor gaan. Dit heb ik gevonden bij Accenture. En alle 
background die ik heb opgedaan als burgerlijk ingenieur zijn enkel een plus, want probeer maar eens uit 
te leggen aan een econoom dat er een verschil is tussen stoom op verschillende drukken!
Wil je meer over Accenture weten? Aarzel niet mij te contacteren via pieter.hauttekeete@accenture.
com, kom naar onze rekruteringsevents of bezoek www.experience.accenture.be 

Jeroen Penninck - Esko

Beste lezer van het ’t Civielke, in juni dit jaar ben ik afgestudeerd aan de UGent 
en velen van jullie zijn binnenkort ook aan de beurt. Laat ik het hier even hebben 
over “Esko”, het bedrijf waar ik een vijftal weken geleden begonnen ben. Esko is 
een bedrijf dat software maakt voor de verpakkingsindustrie. Esko heeft een gro-
te variatie aan grafische producten maar er zijn ook minder grafische producten 
waaraan gewerkt kan worden. Zo werk ik aan WebCenter, een product om grafi-
sche ontwerpen online te beheren. 
De eerste dagen bij Esko werd ik goed opgevangen. Er werd een “buddy coach” 
aan mij toegewezen waar ik alles aan kon vragen, maar ook de andere collega’s 
zijn vrij aanspreekbaar. Er hangt hier een leuke sfeer en er zijn geen afsluitingen 
tussen werkplaatsen waardoor we makkelijk met elkaar kunnen overleggen en 
beslissingen nemen. Niet iedereen hier heeft een IT-gerelateerde opleiding gehad, 
veel mensen zijn gespecialiseerd in user interface design, grafisch design of het schrijven van documen-
tatie of testen. Deze mensen zitten tussen de programmeurs. Het merendeel van mijn teamgenoten 
hebben ook Burgerlijk ingenieur computerwetenschappen gestudeerd, wat zorgt voor een zeer sterk 
team. 
Er wordt gewerkt in SCRUM teams van ongeveer 4 man. Je bedenkt en implementeert zelf een oplossing 
voor een probleem, maar kan eenvoudig hulp of opinies vragen aan je teamgenoten. Esko is een inter-
nationaal bedrijf, in de wereld werken er momenteel een 1400 tal mensen voor Esko. Dagelijks werk ik 
dan ook samen met mensen van over de hele wereld.
Er zit veel variatie in de dagen bij Esko, zo is er bijvoorbeeld de jaarlijkse sportdag of was er overlaatst 

ook een “experiments day”. Op de “experiments day” had iedereen een volledige dag om 
een eigen idee uit te werken en voor te stellen. Esko is dus zeker een interessant bedrijf 
om voor te werken.
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Advertorials
Jeroen Engelbeen - ExxonMobil

Beste burgie in spe,
Naarmate de aftelkalender tot het einde van je studieloopbaan dunner wordt, 
denk je almaar meer aan dat professionele leventje. Uiteraard laat je het vrije 
studentenleven niet graag achter je, maar die lastige examenperiodes, of het 
zware thesiswerk, net weer wel. Persoonlijk had ik het in mijn laatste jaar (Master 
Chemical Engineering) wel wat gehad met het studeren op zich, en ik keek enorm 
uit naar een nieuwe uitdaging: meer praktijkkennis opdoen in plaats van enkel 
maar theorie. Dit werd geprikkeld door een interessante en succesvolle stage op 
de raffinaderij van ExxonMobil te Antwerpen na mijn eerste masterjaar. Met dank 
aan die stage kon ik het academiejaar beginnen met een contract op zak, wat 
helemaal maakte dat ik klaar was voor die nieuwe uitdaging! 
Een jaar later is het dan eindelijk zover, op 1 september 2014 ging ik van start 
als VPS (Vacuum Pipe Still) and PC (Pollution Control) Contact Engineer op de 
raffinaderij. Een zeer interessante en gevarieerde job! Als contact ingenieur ben 
je namelijk het aanspreekpunt voor je units en fungeer je als een adviesorgaan 
naar Operations, die de continue operatie van de raffinaderij verzekeren. De beweginsgvrijheid die jou 
wordt toegekend vanaf het begin is enorm. Na een uitgebreide overdracht laat je voorganger je volledig 
los en ben je snel zelfstandig. Uiteraard kan je altijd bij iedereen terecht met al je vragen, maar door die 
grote zelfstandigheid leer je heel snel bij. Naast het leren “on-the-job” krijg je voortdurend cursussen 
om o.a. je presentatie skills bij te schaven en je technische kennis aan te scherpen.
Redenen voor mij om voor ExxonMobil te kiezen zijn duidelijk. Allereerst is er het jonge en dynamische 
team waar je dagelijks mee samenwerkt. Teamwork is zeer belangrijk, wat zorgt voor een zeer gemoe-
delijke werksfeer. Ook tal van after-work activiteiten zorgen voor een sterkere band met de collega’s. 
Verder heb je ook het jobrotatieconcept. Op deze manier leer je continu bij en gaat een job zeker niet 
vervelen. Daarbij aansluitend zijn er ook de wereldwijde carrièremogelijkheden, gezien het internatio-
nale karakter van ExxonMobil. En voorlopig heb ik nog lang geen spijt van mijn keuze! Benieuwd naar 
de toekomstige uitdagingen... 

Dag VTK’ers,
Intussen ben ik al zo’n twee maanden aan de slag bij BASF. Uiteraard mis ik het 
studentenleven wel een beetje, maar het is geweldig wat je er allemaal voor in 
de plaats krijgt. Ten eerste is het zóveel interessanter om problemen op te los-
sen, zaken bij te leren en jezelf verder te ontwikkelen in een wereld waarin die 
kennis en vaardigheden ook echt toegepast worden. De voldoening achteraf is 
dan ook veel groter. Ten tweede is werken heel wat gevarieerder dan studeren. 
Niet langer van les naar les gaan en tussendoor aan je thesis werken, maar een 
opeenvolging van vergaderingen, installatierondgangen, opleidingen, semina-
ries, afspraken,…  Dit alles kan dan wel drukke werkdagen met zich meebren-
gen, maar het leidt ons ook naar het derde voordeel: volledig vrije weekends!
Bij BASF denken veel mensen vanzelfsprekend aan chemie, maar ikzelf ben er 
een goed bewijs van dat ook niet-chemisch ingenieurs hier hun gading kunnen 
vinden. Denk maar aan de enorme diversiteit aan machines en apparaten voor 
de werktuigkundig ingenieurs, de uitdagende bouwtechnische projecten voor 
bouwkundigen, het uitgebreide netwerk aan regeltechnische beveiligingen voor 
de regeltechniekers onder ons en uiteraard ook het brede gamma aan materia-
len en corrosiegerelateerde kwesties voor materiaalkundig ingenieurs zoals me-
zelf.  Benieuwd of jij bij BASF ook zal vinden wat je zoekt? Schrijf je dan zeker 
in voor de Meet & Greet op woensdag 3 december in Gent. Daar kan je bij een heerlijke walking dinner 
naar believen al je vragen en bedenkingen afvuren op enkele van mijn collega’s en mezelf. Wij zullen ze 
graag voor jullie beantwoorden. Tot dan! 
Ornella

Ornella Monbaliu - BASF
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Dag m’n beste mede-burgies,
We schrijven anno 12/10/2014. Momenteel vindt de grootste onderhoudsstop in de 
85-jarige geschiedenis van Yara Sluiskil plaats! Op het hoogtepunt van de werk-
zaamheden zullen zo’n 1300 tot 1400 extra mensen aan het werk zijn! Om dit ge-
bolwerkt te krijgen is een realistische planning en vlotte communicatie tussen alle 
afdelingen cruciaal. Zo zijn er 4 fabrieken stilgelegd om de komende weken weer 
tot in de puntjes klaargezet te worden. Allerhande stopgebonden werkzaamheden 
zoals het reviseren van de grote machines, plantmodificaties om de capaciteit te 
verhogen, aansluitingen voor een nieuwe fabriek etc. krijgen nu de kans om uitge-
voerd te worden.  Dit gebeurt zodat deze installaties weer 4 tot 6 jaar mee kunnen 
gaan en gedurende die periode veilig en betrouwbaar bedreven kunnen worden.  
Toen ik 2 jaar geleden begon te werken, was op dat moment juist een grote on-
derhoudsstop bezig. Ik was met –om het zo platvloers uit te drukken– mijn gat in 
de boter gevallen. Zo kon ik vanaf dag 1 in allerlei procesvaten kruipen. Het enige 
nadeel was dat ik nog totaal niet begreep hoe het productieproces in elkaar zat en 
wat de werking van elk type equipment was. Deze keer echter ben ik niet meer een 
toeschouwer, maar maak ik actief deel uit van het stopteam.  Nu pas snap ik ten 
volle de stress en adrenaline die de rest te beurt viel tijdens die hectische periode. Voor iemand die niet 
tegen de dagdagelijkse sleur kan, is zo een stop ronduit geweldig. Elke dag valt er zoveel te beleven! 
Uiteraard zijn het lange en drukke dagen, maar je krijgt er zoveel kennis, inzicht en ervaring voor terug!  
Heb ik trouwens al verteld dat ik halfweg januari naar Canada emigreer voor de komende 3 jaar? Een 
nieuwe uitdaging staat op me te wachten! Meer hierover in het volgende Civielke! En tot slot, heel veel 
succes met de examens!

Stefan Van Laethem - Coca-Cola Enterprises

Na enkele jaren gespendeerd te hebben op de banken van de Plateau drong het 
steeds duidelijker tot mij door dat een 100% technisch- ingenieur job me niet zou 
liggen. Reeds voor ik mijn studies aanving was ik geboeid door de bedrijfswereld. 
Om die redenen was ik zeer aangenaam verrast toen ik een bedrijfspresentatie 
van CCE bijwoonde en ik besefte dat het UTP-programma alles te bieden had wat 
ik zocht: verschillende facetten van een bedrijf leren kennen terwijl je binnen de 
Supply Chain actief bent. Ik solliciteerde dus meteen en was van bij de aanvang 
van de selectieprocedure onder de indruk van de sfeer binnen CCE. De open  door 
policy die ze verkondigden was meteen voelbaar, iedereen, op welk niveau dan 
ook, was bereikbaar voor een ontspannen gesprek.
Ik startte als teamleader in Antwerpen en leidde daar een zeer divers team (hef-
truckchauffeurs, siroopbereiders, laboranten en techniekers). Dit geeft je meteen 
de gelegenheid om jezelf te leren kennen in een leidinggevende rol en om het 
hele productieproces van de dranken te ontdekken. Nu zit ik in mijn 2e jaar als graduate en heb ik de 
mogelijkheid om op projecten te werken binnen de logistiek en ook in deze functie krijg ik heel wat 
verantwoordelijkheid: ik ben project leader.
Mijn eerste jaar is zo voorbijgevlogen; ik had nog maar net een welkomstdrink gegeven , of ik moest al 
een afscheidsdrink organiseren. Ik blijf steeds opnieuw gepassioneerde, open mensen leren kennen en 
kan met zekerheid zeggen dat ik elke dag met plezier ga werken. Dit programma ondersteunt je prima 
op de weg naar zelfkennis en laat je ontdekken waar je naartoe wilt terwijl je vanaf dag 1 een grote 
verantwoordelijkheid  toevertrouwd krijgt.

Yumi Vanwonterghem - Yara
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Floris Van Goolen - Denys

Denys steunt op drie pijlers; diversificatie, innovatie en export. Dat het werk divers is, heb ik al aan 
de lijve ondervonden. Op slechts enkele maanden tijd heb ik meegewerkt aan een grote tender, BEO 
velden onderzocht, een renovatie van een viaduct in detail berekend, een gigantisch historisch gebouw 
bezocht, met mijn botten op de werf gestaan en ga zo maar verder. Innovatief zijn we zeker, denk hierbij 
bv. aan onze 3D robot voor onze renovaties van kerken die oude ornamenten weer tot leven brengt. 
Export is er ook als dit iets voor jou is. Europa, Noord-Afrika en Sub-Sahara vormen vandaag het be-
langrijkste werkterrein van Denys. Meer dan 60% van onze omzet wordt buiten België gerealiseerd. 
Kortom alles wat een ingenieur maar kan wensen. Surf zeker eens naar onze website voor meer infor-
matie!
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Erotisch kortverhaal
Richards hand knalde te-
gen de deur naast Lisa’s 
gezicht. Er was iets in 
zijn blik dat haar aan een 
wild dier deed denken. 
Haar mond was lichtjes 
open terwijl ze zenuw-
achtig aan haar rokje zat 
te prutsen. Toen kuste 
hij haar. Lisa’s avond was 
rustig begonnen. Ze was 
afgestudeerd: Burger-
lijk Ingenieur en ieder-
een voorspelde haar een 
succesvolle carrière. Ook 
Richard, de knappe as-
sistent, die heel de avond 
met haar had staan pra-
ten op de proclamatie. 
Richard die haar een paar 
glazen champagne had 
gegeven. Richard die nu 
in haar kamer stond. Ze 
kon niet geloven hoe ze 
hierin verzeild was ge-
raakt. Ze had wel al va-
ker over hem gefanta-
seerd: hij had een knap 
gezicht, met een sterke 
kaaklijn en gitzwart haar. 
Zijn lichaam was licht ge-
spierd, zoals van iemand 
die wekelijks gaat zwem-
men. Maar wat haar het 
meest intrigeerde, wa-
ren zijn ogen: fel blauw, 
zoals de meren in het 
Hoge Noorden. En die 
ogen waren nu gesloten 
terwijl zijn lippen op de 
hare waren geperst. Ze 
was verbaasd, maar dit is 
wat ze al maanden wilde. 
Ze dacht niet dat ze kans 
maakte bij hem. Ze vond 

haar uiterlijk 
niet speciaal 
hoewel ze oker-

bruin haar had en mooie 
rondingen. Maar toch was 
hij hier. Zijn handen lie-
ten de deur los en pakte 
haar stevig vast bij haar 
taille. Ze werd hard te-
gen hem aangedrukt. 
Zijn ene hand kroop lang-
zaam omhoog langs haar 
rug terwijl hij haar ver-
der hartstochtelijk kus-
te. Lisa voelde dat ze het 
warm kreeg vanbinnen, 
maar ze wilde meer van 
hem voelen. Ze wilde al-
les! Haar handen die tot 
dan nog naast haar hin-
gen, vlogen in de lucht en 
woelden door dat prachti-
ge zwarte haar van hem. 
Richard nam voorbeeld 
aan haar en ging ruw 
door haar bruine lokken. 
Plotseling greep hij Lisa’s 
haar steviger vast en trok 
haar hoofd naar achter. 
Een licht kreuntje ontglip-
te haar. Hij begon haar in 
de nek te kussen waarop 
Lisa antwoorde door over 
zijn schouders te wrij-
ven. Zijn spieren voel-
den hard aan onder zijn 
hemd. Richard nam haar 
stevig vast bij haar bil-
len en tilde haar op. Lisa 
kon niet anders dan zich 
vasthouden. Richard keek 
naar haar op. Hij grijns-
de. Zijn ogen glinsterden 
van de pret. Hij kwam 
dichter bij Lisa’s lippen 
om haar weer te kussen. 
Lisa aarzelde niet en al 
vlug voelde ze zijn lip-
pen op de hare. Hij ging 
langzaam met zijn tong 
langs haar lippen en beet 

zachtjes in haar lip. Hij 
bleef haar kussen terwijl 
hij haar door de kamer 
droeg. Plotseling werd de 
kus abrupt verbroken en 
vloog Lisa door de lucht. 
Even, heel even, voor ze 
neerplofte op haar bed. 
Ze had nog niet eens tijd 
om op adem te komen 
en Richard lag al op haar. 
Hij kuste haar weer in 
de nek terwijl zijn hand 
traag onder haar blousje 
verdween. Hij kuste haar 
verder terwijl zijn handen 
haar bh bereikten en ver-
volgens daaronder ver-
dwenen. Ze voelde een 
tinteling door heel haar 
lichaam toen Richard 
zachtjes over haar tepel 
streelde. Richard keek 
haar weer aan. Hij grijns-
de. Lisa liet zich niet doen. 
Ze trok hem tegen zich 
aan kuste hem weer ter-
wijl ze zijn hemd van hem 
af sleurde. Al gauw was 
Richard ook haar blouse 
aan het uittrekken. Weer 
steeg hij van haar op en 
keek naar haar lichaam. 
Ze liet hem genieten van 
het uitzicht en bewonder-
de zelf zijn lichaam. Zijn 
broek weergaf duidelijk 
dat hij even opgewonden 
was als zijzelf. Hij boog 
traag naar voren en keek 
diep in haar ogen terwijl 
zijn handen achter haar 
rug gingen. Lisa voelde 
ondertussen aan zijn ar-
men, zijn borstkast, zijn 
buik... alles waar ze bij 
kon. Twee korte klikjes 
en haar bh was los. Ze 
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Erotisch kortverhaal
hielp hem om haar bh te 
verwijderen zodat hij ook 
van het prachtige zicht 
van haar borsten kon ge-
nieten. Maar Richard had 
andere plannen. Hij ging 
op haar liggen met één 
hand nog steeds op haar 
rug en kuste haar weer. 
Zijn hand ging langzaam 
naar beneden richting 
haar kont, terwijl zijn 
kussen ook naar beneden 
gingen, langs haar nek 
richting haar sleutelbeen. 
Zijn hand gleed traag 
naar beneden over haar 
rokje, en ging dan om-
hoog en nam haar kont 
stevig vast. Lisa was niet 
zeker of ze nog langer kon 
wachten, maar Richard 
nam rustig zijn tijd en 
masseerde haar achter-
werk met beide handen. 
Dan opeens schoot hij 
recht en trok haar rokje 
uit. Ze maakte zelf haar 
schoenen los en smeet ze 
weg in haar kamer. Ze lag 
onder hem met nog al-
leen maar een slipje aan. 
Richard wou net met zijn 
hand over haar slipje stre-
len toen Lisa besliste dat 
ze de leiding zou overne-
men. Ze pakte hem vast 
en duwde hem tegen het 
bed en ging over hem 
hangen om hem te kus-
sen. Richard antwoorde 
gretig, verbaasd door de 
kracht waarmee ze hem 
tegen het bed nagelde. 
Zijn handen vonden haar 
borsten al snel. Ze zat 
zachtjes aan zijn haar 
te trekken terwijl ze nog 
verder kusten. Maar Ri-
chard zijn handen waren 
niet te stoppen en zijn 
handen verdwenen tus-
sen haar benen. Het was 

alsof ze door de bliksem 
werd geraakt. Ze kreunde 
en bewoog zachtjes mee 
met haar heup. Ze voelde 
Richard zijn onmisken-
baar bewijs van geilheid 
tegen haar en besloot 
dat het tijd was voor het 
echte werk. Ze kroop van 
hem af en begon aan zijn 
broek te sleuren. Richard 
hielp en al snel was zowel 
zijn broek als zijn onder-
broek op de grond beland. 
Haar hand gleed naar be-
neden en voelde over zijn 
harde lid. Hij huiverde en 
draaide dan over haar. 
Zijn hand gleed naar be-
neden en trok haar slipje 
naar beneden. Hij ging op 
haar liggen en begon haar 
borsten te kussen. Toen 
hij bij haar tepels kwam, 
trok Lisa zijn hoofd dich-
ter tegen haar aan. Ze 
voelde zijn lid tegen de 
binnenkant van haar dij 
schuren. Waarom duurde 
het voor hem zo lang om 
bij haar binnen te drin-
gen? Alsof hij haar ge-
dachte had gehoord, ging 
hij hoger op haar liggen 
en begon haar te kussen. 
Zijn stijve paal zat nu 
net aan de opening van 
haar vrouwelijkheid. Hij 
duwde langzaam tegen 
haar schaamlippen, maar 
nog steeds ging hij er 
niet in. Het leek alsof hij 
een duivels spelletje met 
haar aan het spelen was. 
Hij keek haar recht in de 
ogen en grijnsde weer. 
De zoveelste keer al die 
avond. Hij kon er precies 
niet mee ophouden. Ze 
wurmde zich tegen hem 
aan en trok hem aan zijn 
kont. De gedachte schoot 
haar opeens te binnen 

dat zelfs zijn kont strak 
was, maar opeens maak-
te die gedachte voor iets 
helemaal anders plaats: 
het zoete genot van zijn 
mannelijkheid die in haar 
gleed. Ze liet een kreun-
tje en pakte hem stevig 
vast bij zijn schouder. 
Eindelijk zat hij in haar. 
Hij ging langzaam op en 
neer terwijl hij haar haren 
vastpakte en in haar nek 
zat te kussen. Hij begon 
te hijgen. Een constant 
gebrom in haar oren dat 
haar nog meer opwond. 
Haar nagels gingen dieper 
en dieper in zijn armen 
terwijl ze meer en meer 
richting haar hoogtepunt 
werd gestuwd. Het was 
bijna ondraaglijk. Hij ging 
diep in haar, sneller en 
sneller, tot ze dacht dat 
hij niet meer beter kon. 
Maar toch bleef hij door-
gaan en ze voelde haar 
orgasme van heel diep 
komen. Het overspoelde 
haar als een tsunami, ze 
kon niet anders dan kreu-
nen terwijl golf na golf 
haar lichaam deed zinde-
ren. Even later verstijf-
de Richard helemaal en 
ze voelde vanbinnen dat 
ook hij zijn hoogtepunt 
had bereikt. Hij storte 
in op haar en zat luid in 
haar oor te ademen. Hij 
bleef nog lange tijd op 
haar liggen tot ze allebei 
gekalmeerd waren. Toen 
keek hij naar haar op. Hij 
grijnsde weer. Zijn ogen 
hadden dezelfde wilde 
blik als wanneer hij haar 
voor het eerst kuste. Zijn 
blik zei alles. 
Op naar ronde 
twee!
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Do’s & don’t’s of fashion
Het ‘t Civielke heeft met Matthias zijn eigen stylist aan de haak geslaan! Vanaf 
nu zal The Fashion Police in de Plateau werkloos zijn! 

De zwembroek Fashionadvise: Geen string of ‘bal-
lenknijper’, maar een gewone zwem-
broek tot net boven of net onder de 
knie, en liefst van al zonder bloe-
men. En niet te vergeten: op Ryan 
Gosling lijken werkt altijd.Don’t you even think 

about it!

That’s the way it has 
to be! EPIC!!

Het hemd

Don’t you even think 
about it!

That’s the 
way it has to 

be!

EPIC!!

Fashionadvise: een hemd met 
lange mouwen en in de broek ge-
dragen. Geen bloemen of andere 
printen. Enkel ruitjes en strepen zijn 
toegestaan. En niet te vergeten: op 
Ryan Gosling lijken werkt altijd.
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Do’s & don’t’s of fashion De bikini

Een bandjesloze bikini of een bi-
kini met bandjes over de schoud-
er/rond de nek maakt niet uit. 
Het is vooral belangrijk een bi-
kini te kiezen waar je je goed 
in voelt. Ja, jongens zien of een 
meisje zich op haar gemak voelt 
of niet. En niet te vergeten: op 
een Victoria’s Secret Angel lijken 
werkt altijd!

Don’t you even 
think about it!

That’s the way it 
has to be!

EPIC!!

F a s h i o n a d v i s e : 
Geen XL-bikinibroek 
met te klein boven-
stuk! Veel beter is een 
stijlvolle bikini die uit 
bij elkaar passende 
kleuren bestaat.

Het kleedje

Fashionadvise: Een kleedje mag best eenvoudig zijn. 
Geen kleedjes met verschillende horizontale lagen, dat is 
echt verschrikkelijk. Ook een te kort rokje is ‘not done’. 
Denk er daarom aan, maximaal 2 handen boven de knie. 
Een kleedje met mooie accenten is perfect. Let er ook op 
of de randen van je ondergoed niet zichtbaar zijn onder 
je kleedje, vooral dan je onderbroek. En niet te verget-
en: op een Victoria’s Secret Angel lijken, werkt altijd!

EPIC!!
That’s the 
way it has 

to be!

Don’t you 
even think 
about it!
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Dankzij Timothy word je steeds op de hoogte gehouden van alle nieuwigheden in 
de wereld van Games! Uren fun gegarandeerd na het lezen van dit artikel. Let the 
gaming begin!

DRAGON AGE: INQUISITION 

Platforms: Xbox 360, XBOX ONE, PS3/PS4, PC/Mac
Release Date: 21 november

Dragon Age Inquisition 
brengt ons terug naar 
de wereld van Thedas en 
natuurlijk staat er weer 
allerlei te gebeuren. Het 
verhaal sluit dicht aan 
bij het einde van Dragon 
Age II en het start met 
gebeurtenissen ergens  
te midden van de Magiër 
– Tempelier oorlog.  Ons 
personage volgt in het be-
gin de hoofdkarakters van 
de vorige delen van de 
Dragon Age reeks maar 
zal later zijn eigen weg 
moeten inslaan om The-

das te beschermen tegen 
een nog groter kwaad. 
Dit kwaad dreigt ons aan 
te vallen via een scheur 
in de realiteit. Wie of wat 
het juist is en waarom het 
Thedas aanvalt, weet men 
niet, maar het gevaar 
is zo erg dat de oerou-
de Inquisitie terug wordt 
opgericht om dit kwaad 
terug te drijven. Jij staat 
natuurlijk centraal in deze 
wederopstanding van de 
Inquisitie en gaat dan ook 
in de loop van het verhaal 
bekend staan als de “In-

quisitor”, leider van de In-
quisitie. 
Word de leider van ver-
andering in een tijd van 
onzekerheid en ophef, 
vorm de richting van ko-
ninkrijken, breng oorlog 
of vrede naar conflicte-
rende facties en breng de 
Inquisitie naar ongekende 
hoogte. Kan jij de catas-
trofale anarchie die de 
Dragon Age binnensluipt 
een halt toe roepen?
Gelukkig moet je dit ge-
vaar niet alleen aan, maar 
kan je rekenen op negen 

Time2Game

Het is weer tijd om te ga-
men! Tijdens al dat wer-
ken voor school overdag 
en fuiven ’s avonds, is er 
ook wel eens nood aan 
persoonlijke me-time en 
dan is het tijd om je con-
troller op te nemen en 
gewoon een avondje te 
gamen. Als je een nieu-
we persoonlijke verrijking 

wilt, dan raad ik je het 
net uitgekomen Dragon 
Age: Inquisition aan dat 
verbluft met zijn visue-
le pracht en verbluffend 
verhaal. Maar je kan het 
ook anders zien en eens 
proberen samen met je 
vrienden een game uit te 
kiezen en samen te spe-
len. Hiervoor zijn co-op 

race games prefect maar 
ook de nieuwe in Little-
BigPlanet-reeks is een 
leuk voorbeeld.
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Time2Game
ervaren metgezellen – 
met elk hun eigen per-
soonlijkheid - waarmee je 
vriendschappen opbouwt 
en samen queesten tot 
een goed einde brengt. 
Dragon Age blijft een RPG 
in hart en nieren waarbij 
je je karakter tot in de 
kleinste puntjes kan uit-
bouwen en je krachten 
kan verbeteren terwijl je 
door het verhaal loopt. 
Als leider van de Inquisitie 
kan je ook een persoonlijk 
fort oprichten van waar je 
je aanvallen plant of het 
volk van Thedas probeert 
te beschermen.  Allerlei 
aanpassingsmogelijkhe-

den zijn dus beschikbaar 
in deze Dragon Age. Ook 
heeft BioWare (de ontwik-
kelaar) naar zijn leden ge-
luisterd en elementen uit 
de vorige delen geperfec-

tioneerd en naar de nieu-
we Dragon Age gebracht.
Met zijn epische ge-
vechten en sterke ver-
haal, is dit wel een game 
om naar uit te kijken.

LITTLE BIG PLANET 3

Platforms: PS3 & PS4
Release Date: 26 november

Sackboy is weer helemaal 
terug en deze keer samen 
met drie nieuwe persona-
ges in een volledig nieuw 
avontuur. In LittleBigPla-
net 3 is Sackboy  getrans-
porteerd naar de nieuwe 
planeet Bunkum, een cre-
atief paradijs waar idee-
en als het ware door de 
lucht zweven. Zonder zijn 
weten, bevrijdt onze lap-
penpop bij zijn aankomst 
de drie mystieke Titans 

wiens doel de vernietiging 
van Bunkum is. Om deze 
planeet weer in balans te 
brengen, krijgt Sackboy 
hulp in de vorm van Bun-
kum’s oudste helden: Tog-
gle, een lappenpop die of-
wel groot en sterk is, ofwel  
klein en licht, OddSock, 
een snelle lappenhond en 
Swoop, een lappenvogel 
die andere personages 
kan vervoeren. Voor de 
eerste keer in de LittleBig-

Planet-reeks, is het dus 
mogelijk om met drie vol-
ledig nieuwe personages 
te spelen – elk met hun 
eigen unieke krachten en 
bijzondere persoonlijk-
heid. Het is dus aan Sack-
boy om samen te werken 
met zijn nieuwe vrienden 
in zijn avontuur met als 
missie de planeet Bunkum 
te redden. LBP3 introdu-
ceert meer diepgang in 
zijn platformlevels, waar-



36

door er meer exploratie en 
schattenjacht mogelijk is. 
Naast het hoofdverhaal is 
er weer the Create Modus, 
die volledig opgesmukt is, 
een veel gebruiksvrien-
delijkere interface heeft 
en vooral stabieler draait. 
Dankzij de nieuwe moge-
lijkheden in Create Mo-
dus, kunnen zelf ervaren 
Creators uren zoet zijn 

met het bouwen van nieu-
we werelden en avontu-
ren. Alles is gewoonweg 
mogelijk in Create Modus 
,waardoor iedereen zijn 
eigen verhaal met Sack-
boy kan uitbouwen. De 
LittleBigPlanet-reeks is al-
tijd een goede partygame 
voor een avondje gamen 
met je vrienden, zeker 
als die het gamen niet zo 

serieus nemen en het ge-
woon lekker voor de fun 
is. Door de drie nieuwe 
personages ga je nog be-
ter met je vrienden moe-
ten samenwerken, maar 
LittleBigPlanet zou Little-
BigPlanet niet zijn als je 
niet af en toe elkaar lekker 
mag tegenwerken. Aan-
gezien dit de derde in de 
reeks  is, kan je twijfelen 
hoe uniek deze is, maar 
dankzij de creativiteit en 
genialiteit van de makers, 
zijn er voldoende veran-
deringen en verbeterin-
gen toegevoegd waar-
door deze game zeker een 
leuke toevoeging is aan 
de LittleBigPlanet-reeks.

WELKE RICHTING
GA JIJ STRAKS UIT?

ASWEBO HEEFT
DE JUISTE BAAN

ASWEBO NV, Booiebos 4
9031 Drongen

www.aswebo.be
dirk.herman@aswebo.be

WAT BIEDEN WE?

Je geniet als starter van een 
aantrekkelijk salaris en werkzekerheid 
in een financieel gezond bedrijf.

SOLLICITEREN

via de website: www.aswebo.be 
of neem contact op met onze 
personeelsdienst op het nummer 
09 321 22 55

Aswebo is gespecialiseerd in de aanleg van wegen, kunstwerken, asfalt- en betonwerken 
en behoort hierbij tot de TOP in de Vlaamse wegenbouw. Om onze diverse afdelingen te 
versterken zijn wij regelmatig op zoek naar gemotiveerde medewerkers voor onze ploegen 
verspreid over het hele land (m/v). Aarzel niet en kies voor een toekomst met Aswebo. 
Onze 500 werknemers kijken uit naar uw komst!

DEEL JIJ MET
ONS EEN
PASSIE VOOR
WEGENBOUW?

MEER INFO
WWW.ASWEBO.BE
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FRiS
Engelstalige masters

Twee jaar geleden is er in overleg met 
studenten beslist om een deel van de 
masteropleidingen in het Engels aan te 
bieden. Vorig jaar was het het eerste 
jaar dat er ook effectief in het Engels 
les werd gegeven. FRiS heeft over deze 
omschakeling nog geen grote klachten 
ontvangen. Dit wil echter niet zeggen 
dat alles perfect in orde is en daarom 
doet FRiS een oproep om eventuele 
klachten te melden aan FRiS via fris@
vtk.ugent.be. Ook suggesties voor ver-
betering zijn altijd welkom.

Eerste bachelor Burgerlijk In-
genieur

Vorig jaar werd het eerste bachelorjaar 
Burgerlijk Ingenieur hervormd. De leer-
stof werd herschikt en aangepast, de 
lesvormen werden veranderd (meer oe-
feningen, minder hoorcolleges). Er wer-
den ook testjes ingevoerd. In het eerste 
semester zijn er drie testjes  :Informa-
tica, Algemene Scheikunde, Discrete 
Wiskunde I en Wiskundige Analyse I. 
Deze testjes hebben een speciaal pun-
tensysteem. De details van dit systeem 
vind je in de studiefiches van de vak-
ken. In het tweede semester zijn er 3 
testjes voor Meetkunde en Lineaire Al-
gebra, Waarschijnlijkheidsrekening en 
Statistiek, Wiskundige Analyse II en 
Materiaaltechnologie. De testjes in het 
2de semester vinden plaats in weken 
4,8 en 12.
Suggesties voor verbetering zijn ook 
hier welkom op fris@vtk.ugent.be

Onderwijsevaluaties

De onderwijsevaluaties zijn al een tijdje 
afgesloten. Geen zorgen: volgend se-
mester zijn er opnieuw onderwijsevalu-
aties. Op de VTK-wiki kan je voor elk 

vak een onderwij-
sevaluaties aanvra-
gen. Deze aanvraag 
komt dan bij FRiS 
terecht. FRiS geeft 
dit dan door aan de faculteit en normaal 
wordt het vak dan geëvalueerd.

Werken aan de Plateau

De gevel van de Plateau wordt opge-
knapt. Hierdoor zijn PC-klassen A en B 
ontruimd. Er zal immers teveel lawaai 
zijn om daar les te geven en te krijgen. 
En zoals velen onder jullie al gemerkt 
hebben, zijn er in de Plateaustraat ook 
enkele fietsenstallingen verdwenen. 
Geen zorgen! Jullie kunnen je stalen ros 
voortaan in de Gezusters Lovelingstraat 
parkeren. De plaats in de Gezusters Lo-
velingstraat waar je je fiets kan plaat-
sen is in het blauw aangeduid op de 
figuur. In de Gezusters Lovelingstraat  
zijn er ook enkele zij-ingangen om de 
Plateau te betreden. Je moet dus niet 
extra omlopen om naar de les te gaan.
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BEST Summer Course

There’s a saying that the universe is 
not made of atoms, but of tiny stories. 
I believe that. I believe that the breaths 
taken are our quills just waiting to be 
dipped in the ink bottle that we call life. 
I believe that we’re living each day hop-
ing for turning points and plot twists and 
things that would move our fingers and 
make us tell our story the way we’ve al-
ways wanted it to be told, make us live 
our story the way we’ve always wanted 
it to be lived.

So there I was: one day I’m leading 
my normal life, getting up, going out, 
breathing in, breathing out, living like 
everyone else, wondering if there’s 
something more out there, if there’s 
something I’m missing hidden behind 
the corner, and the next day I’m on 
a plane taking me to the land of beer 
and chocolate. At least that’s where I 
thought I was going. I thought that I’ll 
just go around and sightsee the city, 
learn a few things, meet a few people, 

taste some new foods, have some fun, 
and then, after two weeks, hop on the 
plane, go back home and tuck myself 
into my bed of comfort. And there’ll 
probably be times, sometime in the 
distant future, so I thought - when I’ll 
open up the album and look at the pho-
tos I’ve taken ‘once upon a time’, and 
think about the great time I’ve had and 
the things I’ve seen. I never thought 
that I’m being taken behind that corner 
I was always wondering about, and that 
never again will I be able to look back 
and return.

You go there, in that promised land be-
hind the corner, and you learn to smile 
wider, laugh louder, open up easier, 
drink faster, hug tighter, breathe slower. 
You learn to stay awake, to open your 
eyes and open your mind. You go there, 
and you turn all of your ‘what if’s, ‘could 
be’s and ‘one day’s into ‘oh well’s. And 
you chop your heart in tiny pieces, and 
leave it on the cheeks of all the peo-

Verche Karafiloska, a student from Macedonia, participated at the Ghent BEST 
Summer Course and she wrote a story about the BEST experience in her life, here 
in Belgium. 

The main focus of the course was sustainability. Moreover, for some elements we 
are reaching the limit of what Earth can offer us and these elements are now of-
ficially identified as critical. An engineer has different strategies to deal with this 
problem and this course will focus on several of them. Verche learned about some 
of the challenges that one encounters when recycling materials and about life cycle 
analysis in order to make the most sustainable materials choice. Different aspects 
on the rational use of traditional and alternative energy resources were treated. 

Saving the last elements: recycle 
the past, build the future
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ple you kiss goodbye. And then, in the 
end, you learn to let go. You build a box 
and fill it with memories: with laughter, 
hugs, bike rides, games, piggybacks, 
blackouts and warm faces. And you 
keep it open, right next to your heart, 
so that each time you get off a plane, a 
bus, or a train, right away you can put 
another memory in it, and then anoth-
er, and then another. The true beauty of 
that box is that it never gets too heavy 
to carry, since you know that there’s no 
sweeter taste than tears dripping on 
your lips as you wave the last moments 
goodbye, since you know that the feel-
ing of absence only means that there 
was something present, since you un-
derstand that feeling your heart tearing 

apart, only means that there are people 
in this world, loving humans, who you 
will always refer to as friends. 

And now, here I am, turning a new page, 
while knowing I’ll never be whole again, 
and that most probably my wholeness 
will keep decreasing with each step I 
take and each hand I shake. But I’m 
dipping my quill into the ink called life, 
prepared to tell my story. And I’m hap-
py. Truly, deeply happy.  They don’t call 
it the BEST experience for nothing. I’ve 
come to realize that there’s no nicer 
feeling than that - of your emptiness 
being your fullness. Of being part of this 
family. Of Europe being your home.

Ghent
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In deze editie keren we terug naar onze 
kindertijd waar we drie prachtige anima-
tiefilms gaan bespreken en ik jullie ga 
proberen overtuigen dat animatiefilms 
niet enkel voor kinderen zijn, maar voor 
iedereen. Animatiefilms hebben vaak ver-
schillende lagen in hun verhaal die je ze-
ker en vast  niet allemaal ziet tijdens je 
eerste keer of op een jonge leeftijd. De 
drie films die we deze keer gaan bespre-
ken zijn: De Leeuwenkoning van Disney, 
WALL-E van Pixar en Spirited Away van 
Studio Ghibli. Met De Leeuwenkoning” 
bespreken we een vaste waarde van de 
animatiefilms, terwijl WALL-E een meer 
hedendaags pareltje is dat zeker het be-
kijken waard is. Spirited Away is een ra-
sechte Japanse animatiefilm of animefilm 
die je in het begin misschien niet zal aan-
spreken maar geef dit genre zeker en vast 
een kans om eens te bekijken.

THE LION KING
1994

IMDB-SCORE: 
8.5

Life’s greatest adventure 
is finding your place in 

the Circle of Life.

De Leeuwenkoning, één van de beste films 
ooit gemaakt door Disney, is ondertussen 
al 20 jaar oud en ik gok dat velen met 
deze film of andere Disneyfilms zijn opge-
groeid. Als je deze film nog nooit gezien 

hebt of het is lang geleden, dan 
is het nu echt eens de tijd om 
hem eens te (her-)bekijken. 

De Leeuwenkoning vertelt het verhaal van 
de Afrikaanse savanne waar de koning der 
dieren, de leeuw Mufasa, heer en meester 
is. Het verhaal begint wanneer zijn zoon 
Simba gepresenteerd wordt aan het volk 
op de Koningsrots. Mufasa probeert zijn 
zoon te leren wat het koningschap in-
houdt en vertelt zijn zoon om steeds bin-
nen de grenzen van het koninkrijk te blij-
ven. Maar Simba’s jonge nieuwsgierigheid 
brengt hem en zijn beste vriendin Nala al 
snel in problemen. Ze kunnen echter nog 
net op tijd gered worden. Ondertussen 
smeedt Scar, de broer van Mufasa, snode 
plannen om zelf koning te worden, maar 
hiervoor moet hij zowel Mufasa als Simba 
uit de weg ruimen. Dit brengt ons naar 
het kantelmoment van de film waar Scar 
Simba in de val probeert te lokken waar-
op één van de meest tragische gebeurte-
nis van de hele Disneygeschiedenis zich 
voltrekt en Simba moet vluchten. Tijdens 
zijn vlucht ontmoet Simba Timon, een 
stokstaartje, en Pumba, het wrattenzwijn, 
die volgens het motto leven van “Hakuna 
Matata” en hij sluit zich bij hen aan. Als je 
wilt weten of Simba ooit nog terugkeert 
naar zijn koninkrijk, dan moet je de film 
maar eens bekijken. Het is niet enkel het 
verhaal dat de film zo episch maakt, maar 

We love movies and popcorn! Timothy geeft ons iedere editie de must have seen mov-
ies van klassiekers tot the just released movies in de bioscoop. Zo weet je altijd wat te 
bekijken op een rustig avondje met vrienden of op een avondje me-time! Let’s watch!

Burgies@TheMovies



43

heel de sfeer die De Leeuwenkoning op-
roept, beginnend bij de aanvang van de 
film. Zo heeft Hans Zimmer de muziek 
gecomponeerd in samenwerking met 
Elton John waarvoor ze twee Oscars ge-
wonnen hebben. De animators zijn ook 
naar de Afrikaanse savanne geweest om 
alle dieren te bestuderen om de meest 
realistische resultaten te kunnen geven.

WALL•E 
2008

IMDB-SCORE 
8.5

He’s got a lot of time on 
his hands.

In de nabije, niet zo onrealistische 
toekomst waar de mensheid de aarde 
verlaten heeft omdat het aardopper-
vlak bedekt is met afval. WALL-E, een 
kleine afvalverwerkende robot, achter-
gelaten om dit allemaal op te ruimen. 
Gefascineerd door aardse hebbedingen 
en showmuziekjes werkt WALL-E verbe-
ten door met als enig gezelschap een 
springlevende kakkerlak.
Op een dag wordt EVE, een ranke ver-
kenningsrobot, naar de aarde gezon-
den om bewijs te vinden dat de aarde 
weer bewoonbaar is. Na hun tumultu-
euze ontmoeting redt WALL-E EVE van 
een zandstorm en toont hij zijn groen 
plantje dat hij gevonden heeft in het 
afval. Voor WALL-E is het liefde op het 
eerste gezicht, maar wanneer EVE het 
plantje ziet, neemt haar programmatie 
het over: EVE neemt het plantje, de-
activeert zichzelf en knippert met een 
groen lichtje. WALL-E verstaat niets van 
wat er met zijn nieuwe vriend gebeurt, 
maar WALL-E volgt zijn goed hart en 
beschermt haar tegen weer en wind, 

ook al blijft ze niets zeggen. Tot op een 
dag een ruimteschip terugkeert naar 
aarde om EVE mee te nemen, maar 
WALL-E is niet van plan om alleen ach-
ter te blijven en klimt aan boord als 
verstekeling. Dit is het begin van WALL-
E’s grootste avontuur dat hem naar de 
uiteinden van het heelal zal brengen 
om EVE te redden. Ook al spreken EVE 
en WALL-E geen echte taal, toch kan 
je je perfect inleven in hun leefwereld 
via hun schattige elektronische geluid-
jes en robotachtige bewegingen. Het is 
gewoonweg onmogelijk om WALL-E niet 
leuk te vinden. Ook heeft deze film veel 
prijzen gewonnen, waaronder een Os-
car voor beste animatiefilm. Als je niet 
genoeg kunt krijgen van de sfeer die 
rond WALL-E hangt, is er ook nog een 
kortfilm genaamd BURN-E.

Burgies@TheMovies
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SPIRITED 
AWAY - SEN 
TO CHIHIRO 
NO KAMIKA-
KUSHI 2001
IMDB-SCO-

RE: 8.6

Voor vele mensen schrikt anime een 
beetje af door de meestal karikatura-
le figuren, de verwijzing naar Japanse 
mythologie en de gesproken Japanse 
taal, maar wanneer je deze hindernis-
sen eenmaal overwonnen hebt, kan je 
anime pas echt beginnen appreciëren. 
Enkele jaren geleden had ik nog nooit 
anime gekeken. Vooral omdat ik dacht 
dat het niets voor mij was, maar toen 
heeft een vriend van mij een anime-
reeks aangeraden en ben ik eigenlijk 
nooit gestopt met anime kijken. Bij ani-
me draait het veel vaker om de inhoud 
van het verhaal dan enkel om de pracht 
en praal van de weergave ervan.Dit 
is zeker en vast het geval bij Spirited 
Away, de animefilm die ik ga bespreken. 
Plus hoe meer anime je begint te kij-
ken, hoe mooier de Japanse taal begint 
te klinken. Ik ben op vlak van film een 
purist, dus ik probeer ze meestal in hun 
originele taal (met Engels ondertiteling) 
te bekijken, wat in het geval van Japans 
in het begin zeker niet evident was.
In Spirited Away zijn de tienjarige Chihiro 
en haar ouders onderweg naar hun 
nieuw huis, maar haar vader neemt per 
ongeluk de foute weg. Zonder hun me-
deweten is de familie terechtgekomen 
in een magische wereld en haar vader 
overtuigt hen om het naburig verlaten 
attractiepark te verkennen. Wanneer 
Chihiro’s ouders gratis eten vinden in 

een restaurant beginnen ze als 
varkens te eten, maar Chihiro 

vertrouwt het niet en trekt alleen ver-
der. Wanneer ze aan een badhuis aan-
komt, ontmoet ze een jongen, Haku, die 
haar waarschuwt dat als ze niet voor 
zonsondergang aan de overkant van de 
rivier is, ze gevangen zal worden in de 
geestenwereld. Ze rent snel terug om 
samen met haar ouders de rivier over 
te steken, maar haar ouders zijn door 
het vele eten in echte varkens veran-
dert en hierdoor is Chihiro ook te laat 
om uit de geestenwereld te ontspannen.
Gelukkig krijgt ze hulp van Haku, die er 
voor zorgt dat ze kan beginnen werken 
in het speciaal badhuis dat enkel voor 
geesten en goden open is, maar hierdoor 
geraakt ze ook onder de controle van de 
heks Yubaba die ook haar ouders ver-
vloekt heeft. Lukt het Chihiro om haar 
identiteit terug te vinden en haar ouders 
te bevrijden, terwijl ze extravagante 
geesten moet verzorgen in het badhuis?
Spirited Away heeft een sterk opbou-
wend verhaal en is zeker een aanra-
der voor elke animeliefhebber, maar 
om deze film te nemen als eerste 
anime-ervaring, zou ik hem zeker 
niet aanraden. Toch behoort Spiri-
ted Away tot de top van de animatie-
film en is hij zeker het bekijken waard.
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IAESTE 

The first Sunday of July I set forth to 
Osijek, only to return the last Sunday 
of August. When I arrived, my local 
contact person was waiting to show me 
around in the city and do administra-
tional stuff. She guided me to the dorm: 
a modern student apartment which 
houses Croatian students during school, 
but makes space for international stu-
dents in summer. Several organizations 
of international exchange (e.g. Eramus, 
AIESEC,…) were housed in the building. 
I shared a room with a Scottish guy, 
also from IAESTE. I couldn’t wish for a 
better roommate.
After installing my stuff, my roommate 
took me to meet the other trainees at 
the volleyball court (Osijek is equipped 
with marvelous sport facilities). There 
were about ten trainees in Osijek. The 
advantage of this number of fellow 
trainees is that you become a close 
group and you get to know every single 
one of them. After volleyball it was time 
for what would become the daily portion 
of beer.

Next day I met my colleagues and the 
company. The company was called Ren-
con. The arrival was pleasant and re-
laxed. I had a chat and a drink with my 
mentor and the boss. They explained 
me that Rencon was a road designing 
company that played a major role in 
most of the projects in the surrounding 
regions Baranja and Slavonia. I would 
gain knowledge of the software they 
use: AutoCAD Civil 3D, which is –be-
ing a civil engineer- very useful. They 
would provide me with a teacher and as 
final project I had to design a complete 
road, starting from a digital terrain 
model. In between I could join my col-
leagues when they were going to visit 
a site, either an empty site where they 
have to design a road, or a site where 
a road is being constructed which they 
have to control. 
Doing this job I spent hours on the road 
with my mentor, who was glad to talk to 
me about the history of the region (one 
of the most affected by the Yugoslavian 
war), the local specialties, the compa-
ny… He did IAESTE traineeships himself 
and my boss was a major initial  sup-
porter of the local IAESTE committee, 
so they insisted on giving me a great 
experience. We went to local restau-
rants, local touristic sites and we had 
more than one of the local drink, Rakija. 
Also my other colleagues took me to the 
pub and invited me for dinner at their 
place. Taking an extra day to visit some 
foreign cities was never an issue.
Work stopped at 3pm. so I had the 
whole afternoon to enjoy free time. We 

Arno spent eight weeks in Croatia and didn’t regret a single one of them. It wasn’t 
at the well-known coastline but in a city in the East, called Osijek. Despite being 
the fourth biggest city of Croatia, Osijek is only half the size of Ghent and relative-
ly unknown.  
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hung out with the trainees and local 
IAESTE members. The local committee 
was eager to organize stuff: we went 
to Copacabana (local open air swim-
ming pool), swam in the Drava (local 
river), played volleyball, or did some 
other activity. Not a single afternoon 
was unspent. Afterwards we had din-
ner: Sometimes somebody cooked, but 
mostly we went to the local bakery for 
Burek or to the restaurant. Prices are 
really fair in Osijek. It also happened 
once a week that I didn’t return from 
work soon, because I went out with one 
of the colleagues for eating.
In the evening we gathered in front of 
the dorm to spend the evening drinking 
and talking. On Thursdays and Satur-
days we headed for the local party place 
TFNA or we organized a theme party 
our self.

The weekends were reserved for trips. 
Osijek is perfectly located. We went to 
Sarajevo in Bosnia-Herzegovina, Buda-
pest in Hungary (GETT Together) and 
Belgrade in Serbia. We went for Papuk 
National Park in Croatia and to the BMX-
event Pannonian Challenge (for only 3 
euros you could see the world master 
BMX at work). One weekend the local 
IAESTE board organized a GETT To-
gether: IAESTE members of other cities 
were invited to spend the weekend in 
Osijek. 
With all these activities, eight weeks 
passed really fast. It was far more than 
a working experience. I met great peo-
ple from all around the world and got 
to know Osijek and its inhabitants in a 
profound way.

Croatia
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Men zei me ooit dat de gadgets in ‘t Ci-
vielke over niets anders gaan dan fan-
cy doch nutteloze elektronica en geeky 
gadgets voor testosteronloze mannen 
die niets beters kennen om hun geld 
aan te spenderen. Niet dus! Deze editie 
bewijs ik dat gadgets ook enorm handig 
kunnen zijn voor, bijvoorbeeld, vrou-
wen. Vandaar deze keukeneditie die 
hopelijk ook jouw culinaire creativiteit 
aanwakkert.

Kraakvers en knap-
perig

Iedereen heeft er vast wel eens aan ge-
dacht wanneer hij of zij langs de win-
kelrekken liep. Zoveel verschillende 
smaken chips, maar waarom geen (...)
smaak? Nu kan je wachten tot men die 
bewuste smaak uitbrengt of je kan ze 
gewoon zelf maken met de Personal 
potato chip maker! Voor slechts $9.99 
en een microgolfoven ben je in bezit 

van alles wat je nodig hebt om je eigen 
chips te maken, op de aardappel en krui-
den na natuurlijk. Met de slicer maak je 
snel de schijfjes die je vervolgens nog  
moet kruiden alvorens ze in het bakje te 
zetten en in de magnetron te plaatsen. 
Drie tot vier minuutjes wachten en... 
tadaa! Gezonder, origineler en best wel 
knapperig, wat wil je meer?

Zoete zattigheid

In België kennen we een enorm rijke 
biercultuur en het is dan ook niet te ver-
wonderen dat men thuis soms ook aan 
deze toch niet gemakkelijke brouwpro-
cessen waagt. Maar alcoholische dran-
ken brouwen hoeft niet per se moeilijk 
te zijn. 
Met deze do-it-yourself Juice to Alcohol 
Kit tover je voor $12.99 de meest on-

Toys for engineers, Andreas weet er alles van. Ieder ‘t Civielke updatet hij jullie 
over de nieuwste technologische snufjes. Hij weet wat in is! Wie van ons is nu niet 
verslingerd aan de allernieuwste en coolste gadgets? Wees er als eerste van op de 
hoogte dankzij ‘t Civielke! Joepie!

Gadgets
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schuldige vruchtensapjes binnen de 48 
uur om in een alcoholische drank die tot 
14 percent kan bevatten. Het enige wat 
je moet doen, is een zakje gist aan het 
sap toevoegen en vervolgens de bijge-
leverde airlock op de fles zetten, waarna 
de magische transformatie van fructose 
naar alcohol en carbonatatie kan begin-
nen. Dit vraagt gewoon om meerdere 
proefopstellingen!

Bewaar het met 
blubber

Heb jij ook zo een innige bloedhekel 
aan plastic inpakfolie? Hoe het aan 
jouw handen blijft plakken, het zich 

weerbarstig opkruld om dan uiteinde-
lijk toch nog een paar centimeters te-
kort te schieten om de laatste spleetjes 
te dichten? Verheug je dan bij het zien 
van deze Cover Blubbers, de onaardse, 
kleurrijke blubbers die ondanks hun ui-
terlijk jouw voedsel nog voor een tijdje 
smakelijk zullen houden. Deze beest-
jes komen voor $19.99 in een set van 
vier met verschillende maten en kleu-
ren, zijn perfect voedselveilig (EU ap-
proved), goed rekbaar en ideaal om 
fruit of andere ronde voedingswaren te 
bewaren.

Mors met mate
Deze komt oorspronkelijk uit een afle-
vering van Scheire en de Schepping, 
maar omwille van de afwezigheid van 
dit geniale voorwerp in het dagdagelijk-
se leven rondom mij leek het mij dus 
zeker en vast de moeite om deze nog 
eens aan te halen. De SpillNot No-Spill 
Mug Holder is namelijk een bekerhou-
der die centrifugale krachten in jouw 
voordeel aanwendt opdat je nooit meer 
een druppel koffie of iets dergelijk uit je 
beker morst, ongeacht of je ermee de 
trap op loopt, door de gang rent of een 
pirouette maakt. Not impressed? Check 
dan zeker de videofilmpjes of test het 
zelf uit voor $14.99.

Gadgets
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Nu de examens in aantocht zijn, is het 
hét perfecte moment om leuke dingen 
te beginnen plannen waarover je kan 
wegdromen tijdens het studeren. Hel-
lo middagdutjes! Skivakanties, en dan 
vooral die van VTK,  zijn vaak het eer-
ste waaraan je denkt als je een reisje 
in de intersemesteriële plant, maar er 
zijn genoeg andere mogelijkheden voor 
mensen die niet houden van sneeuw en 
sportiviteit in de vakantie. Waag je eens 
aan een citytrip waarbij je Europa en 
Azië kan combineren: Istanboel.

Istanboel is de enige stad ter wereld die 
op twee continenten ligt. De rivier, de 
Bosporus, scheidt deze werelddelen en 
loopt dwars door de stad. Er zijn twee 
bruggen die de continenten verbinden. 
Op sommige plaatsen sta je dan echt 
met elke voet op een ander. Nog leuker 
is om met de boot van Europa naar Azië 
te varen. Dit moet niet veel kosten want 
in Istanboel bestaan er busboten: han-
dig en goedkoop!

Februari is een ideale periode om deze 
stad te bezoeken want het is dan vol-
op laagseizoen. Nergens wachten om 
paleizen, kerken, moskeeën… te be-
zoeken, maar je moet er wel het wis-

selvallige weer bijnemen. In 
februari kan alles: stralen-
de zon bij 18°C, regen, mist 

en zelfs een dikke laag sneeuw op een 
nacht tijd. Gelukkig is er bij slecht en 
koud weer nog altijd de hamam om op 
te warmen en je eens goed te ontspan-
nen. De hamam is volledig gescheiden 
voor mannen en vrouwen, met aparte 
ingangen en wordt meestal uitgebaat 
door mannen/vrouwen van het type 
sumoworstelaar. In de hamam wordt 
je door hen van top tot teen gescrubd 
en gewassen waarna je als herboren en 
met een babyvelletje terug naar buiten 
komt.

Bij goed weer kan je dan weer de Prin-
seneilanden voor de kust van het Azi-
atische gedeelte gaan bezoeken. Deze 
hebben een mediterraan klimaat waar-
door het er heerlijk vertoeven is bij goed 
weer. Het doet er dan ook een beetje 
denken aan de Blaarmeersen op zonni-
ge dagen. Ook kan je er de traditionele 
houten huizen bezichtigen. 

Een absolute must see is het Topka-
pipaleis, waar generaties van sultans 
woonden met hun harem die in apar-
te vertrekken leefden. Geniet er van 
de schitterende wandversieringen met 
vele tegels en architectuur. Vergeet ook 
geen aandacht te besteden aan de mooi 
onderhouden tuin en prieeltjes. Ook de 
kroonjuwelen zijn er te bezichtigen net 
als vele andere schitterende attributen.

Ieder ‘t Civielke neemt Maïlys jullie mee op citytrip. Voor dit tweede ‘t Civielke 
neemt ze jullie mee naar de grens tussen Europa en Azië: Istanboel! 

TravelTime
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De gekende kruidenbazaar is ook een 
aanrader. Je vindt er zoals de naam al 
laat vermoeden de meest uiteenlopen-
de kruiden, maar ook een groot assorti-
ment aan noten en gedroogde vruchten 
(test vooral de gedroogde aardbeien 
eens). Vaak mag je proeven, zodat je 
geen miskoop doet. Naast eten vindt je 
er ook prachtige sjaals, die je na wat 
afdingen voor een prikje kan kopen. 

Bezoek ook de Galatatoren die een 
schitterend uitzicht biedt over het oude 
gedeelte van de stad. Zeker bij zons-
ondergang is dit de moeite, dan zie je 
langzaamaan de lucht verkleuren en 
bekijk je uiteindelijk een stad met vele 
lichtjes. Een andere bezienswaardigheid 
is de Basilica Cistern. Hier ga je onder 
de grond en krijg je het gecompliceer-
de systeem te zien dat vanaf de zes-
de eeuw het drinkwater naar Istanboel 
bracht en opsloeg in het bassin. Nu zijn 
er sfeervolle lichten aangebracht waar-
door je een goed zicht hebt op de 336 
kolommen die het plafond ondersteu-
nen zonder dat je vergeet dat je onder 
de grond zit. Mis zeker het omgekeer-
de hoofd van Medusa niet dat de basis 

vormt van één van de kolommen, een 
restant van de Romeinen. 

En natuurlijk is er dan ook nog het be-
kendste monument: de Aya Sofia of 
Hagia Sophia. Deze werd gebouwd als 
kerk. Hagia Sophia wat heilige wijsheid 
betekend. Later werd het omgebouwd 
tot moskee waarbij de naam verander-
de in Aya Sofia en er minaretten ge-
bouwd werden. Het is nu een museum. 
Beneden is het bijna leeg waardoor je 
de mozaieken goed kan bezichtigen en 
de grandeur je kan overvallen. Vergeet 
ook niet om je duim eens rond te draai-
en in de Zwetende Zuil want hierna mag 
je een wens doen.

Van al dat bezoeken krijg je natuurlijk 
honger en dorst. Eten kan je heel goed-
koop, zo vind je heel wat eetstalletjes 
in de straten waar je tegen weinig geld 
lekker kan lunchen. Pita hebben ze er 
natuurlijk ook, maar doe eens avon-
tuurlijk en ga voor de Kumpir, een an-
der lekker en snel gerecht. Dit is een 
doorgeneden aardappel waarbij de bin-
nenkant geprakt wordt en gemengd 
met boter en kaas, hierop komen dan 
toppings naar keuze. Let op met de pi-
kante pepersaus! 

Om dit weg te spoelen drink je best een 
typische Turkse thee of een van de sap-
jes die ze overal langs de weg à la mi-
nute persen. Bier is er ook maar kan 
behoorlijk duur zijn. Probeer ze-
ker de meer Westerse uitgaans-
buurt.

TravelTime
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De nieuwe Copernicus

Heb je al veel mensen kunnen overtuigen met je acties? Werpen je acties 
vruchten af?

Er zijn zeker duizend mensen die weten dat de ruimtevaart niet bestaat, maar 
die zouden het nooit publiekelijk zeggen, enkel tegen mij onder vier ogen. Ik ben 
de nar die de waarheid kan spreken maar al de rest moet oppassen. Mijn geloof-
waardigheid is zo goed als nul, en daardoor kom ik ermee weg. Copernicus heeft 
200 jaar moeten wachten vooraleer hij gelijk heeft gekregen. Maar zo lang ik geen 
vruchten bereik is mijn leven nog niet in gevaar. Ik zou bijvoorbeeld professor 
kunnen geworden zijn, maar als ik dan verkondig dat de ruimtevaart bedrog is, 
is mijn carrière ook onmiddellijk gedaan. Als ik vruchten zou beginnen krijgen, is 
mijn leven ook in gevaar. Vruchten hebben te maken met doodgaan: je bent een 
vrucht, je valt van de boom en je bent dood.
Ik moet wel toegeven, als ik nu in kostuum zou zijn zou het wel geloofwaardiger 
overkomen, maarja... Ik vrees de dag dat er ineens een hele hoop publieke me-
destanders zouden zijn, want dan word ik vermoord. En dan willen zij de moorde-
naars zoeken die mij vermoord hebben, terwijl dat ze mij zelf vermoord hebben 
door publiek met mij akkoord te gaan.

Je zegt dat je geloofwaardiger zou zijn met een kostuum, maar speel je 
nu ook niet een typetje om de aandacht te trekken?

Ja, ik ben een aandachtshoer, sowieso he. 

Jullie kennen hem waarschijnlijk al: de man in de zwembroek die iedereen een 
mooie som geld belooft als je kan aantonen dat de ruimtevaart effectief bestaat! 
Wij waren alvast zeer geïnteresseerd in zijn chaotische hersenspinsels vandaar 
dat wij hem uitnodigden op gesprek. Lees gezellig mee en laat je gedachten de 
vrije loop!
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De nieuwe Copernicus  Interview: Mark Peeters
Vandaar dat u altijd een zwembroek draagt?

Ja, maar dat heeft ook te maken met mijn knie. Ze 
hebben mij op Pukkelpop eens op de grond gesmeten 
en sindsdien kan ik de hitte niet meer verdragen. Ik 
zou in principe die hitte kunnen weerstaan om deftig 
over te komen, maar als je aan het praten bent en je 
denkt aan pijn gaat dat niet zo goed want je bent dan 
constant met de pijn bezig.

Stoot je soms op iets dat je niet kan verklaren 
wanneer je aanneemt dat de ruimtevaart niet 
bestaat?

Tjah, in het begin had ik gehoopt dat meer mensen 
mij zouden tegenspreken, maar gaandeweg is dat, 
tja... (breekt verward antwoord af en begint te ver-
tellen over iets helemaal anders)

In je argumenteringen en je pamfletten maak je heel vaak gebruik van 
alliteraties en woordspelingen om van alles aan te tonen (Concorde - 
conspiracy / Red Bull - bullshit / ...), hoeveel bewijswaarde hecht je hier 
in werkelijkheid aan?

Wanneer je naar de namen kijkt van journalisten of bekende mensen, zou je na 
een tijd beginnen twijfelen ‘Amai, dat is er wel over!’. Dat gaat u uiteindelijk doen, 
nadenken over de cijfers. Dan begin je te letten op ‘Waar is dat gebeurd?’, ‘Wat is 
de naam?’, ‘Wat is de datum?’... en dan zie je allerlei verbanden en dringt het door 
dat het eigenlijk allemaal leugens zijn.
Mensen die het nieuws organiseren zeggen ‘Wij gaan speciaal tekens geven aan de 
mensen die macht hebben om te laten zien dat we alles onder controle hebben!’ en 
mensen die de macht niet hebben gaan dan als domme schapen meelopen.

Is dit je fulltime bezigheid of verdien je op een andere manier de kost?

Nee, ik ben een vuile smerige dopper he. Maar ik voel me meer op mijn gemak om 
een vuile smerige dopper te zijn dan in de periode toen ik werkte voor de bank. 
Ik heb honderd mensen hun job weggeautomatiseerd en omdat de vakbonden 
niet willen dat die mensen ontslagen worden creëren ze honderd nieuwe nutteloze 
jobs.
(Eva wiebelt met haar voeten) 
Waarom wiebel je ineens met je voet? Is het om de vuile smerige dopper weg te 
schoppen ofzo?
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Ik moet wel toegeven, veel mensen zeiden mij: ‘Jij met je capaciteiten, jij moet 
toch meer kunnen doen dan dat?’. En daarom heb ik er dus voor gekozen om de 
grootste wetenschapper te zijn van de 21ste eeuw. Zoals Copernicus de middel-
eeuwen heeft kapot gekregen door te zeggen dat de kerk ernaast zit, zo zou ik 
terug een meer wetenschappelijke aanpak willen van de wereld. In principe kan 
je met de automatisering die we nu hebben ervoor zorgen dat de mens maar drie 
uur per week moet werken en meer is er niet nodig. Als je ziet wat de meeste 
mensen doen tijdens hun werkuren, dat is tijdverlies he! Pornosites, Facebook, 
strips lezen,... 
Vroeger was het de man die werkte, dan is er automatisering gekomen en is de 
vrouw het werk beginnen overnemen. Op de duur was ook dat werk voor de vrouw 
weg en hebben ze de Eerste Wereldoorlog gevoerd omdat de mensen geen werk 
hadden, Tweede Wereldoorlog idem en nu komt er waarschijnlijk een Derde We-
reldoorlog om de mensen werk te geven. Dat is ook wat er gebeurd is bij de bank 
he, ze hebben mij ontslaan omdat ik te goed was!

Heeft u een vrouw of kinderen?

Iemand zei ooit tegen mij: ‘Als je het ooit in je hoofd 
haalt om de waarheid te zeggen over de maan en de 
ruimtevaart, mag je zeker geen kinderen hebben. Als je 
kinderen hebt heb je twee opties: ofwel lieg je over Sin-
terklaas, en eens gelogen altijd gelogen, ofwel zeg je de 
waarheid en dan worden je kinderen gepest omdat hun 
vader een vuile smerige pedofiel is die zegt dat Sinter-
klaas bedrog is.’
As je dus geen kinderen wilt, is het best dat je ook geen 
vrouw hebt, want vrouwen hebben een biologische klok 
en willen vroeg of laat toch kinderen. Ik heb ooit een re-
latie gehad met een vrouw, maar die is na negen maan-
den opeens verhuisd, en ik was blij. Als ik een belofte 
maak, dan hou ik ze, dus ik maak geen beloftes.

Had Copernicus een vrouw en kinderen?

(Ongemakkelijk lachje). Ik weet wel dat Copernicus gestorven is in 1543. (Een ver-
haal volgt over het verband tussen Copernicus, de Franse revolutie en Newton...)

Waarom hebt u indertijd gekozen voor de richting natuurkunde?

Ik heb uiteindelijk gekozen voor natuurkunde omdat ik bij natuurkunde dacht aan 
naturalisme en naturisme. Aan blote vrouwen dus.

Willen jullie meer weten over de hersenspinsels van Mark Peeters? Surf 
dan naar http://markpeeters.skynetblogs.be en laat jezelf verdwalen in zijn 
complottheoriën! 
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Sleutelgaten

Prof. Dries Vande Ginste 
(Elektromagnetisme I):

- Staat vooraan in kostuum in plaats van een 
gewoon hemd: “Zoals u ziet, heb ik mij ver-
kleed als ingenieur vandaag.”
- “Als u nu TM snapt en u hebt later TE nodig, 
dan zal u dat ook wel snappen... Of u komt 
bij mij en ik leg u dat uit tegen betaling. Ver-
kleden als ingenieur kost namelijk veel geld.”
- “... GSM-masten, gezet door onze goeie 
vrienden van de bouwkunde, ge moet dus al-
tijd uw kop intrekken als ge passeert, want je 
weet nooit dat die omvallen...”

Proffen en hun hilarische uitspraken, je vindt ze hier! Hebben jullie nog meer 
ongezien grappig uitspraken voor ons, stuur dan snel een mailtje naar sleutelgat-
en@vtk.ugent.be !

Prof. Neyts 
(Optische materialen):

Professor Neyts brak zijn laserpointer 
waarna hij eerst verdwaasd keek en zei: 
“Ok. No probleem. I will fix this. I’m a 
photonics engineer after all.” 
10 min later zegt hij: “ My neighbour has 
bamboo in his garden. So it is fixed” 
Ondertussen tijdens de volgende les werkt 
zijn laser terug. “New batteries seems to be 
the trick.”
Nog eens 5 minuten later valt de laser weer-
al uit en moet hij een bamboestok nemen. 
“Maybe I had to buy new batteries instead of 
putting in different ones.” 
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Beats for burgies

Sigur Rós

De winter komt eraan, en sommige 
muziek past gewoon beter bij een kou-
de, besneeuwde winterdag, terwijl je 
gezellig binnen aan de open haard zit. 
Een topper van zo’n wintermuziek is de 
band Sigur Rós, die met hun melancho-
lische post-rock al twee decennia lang 
de sferen van IJsland naar de rest van 
de wereld overbrengen. De taal waarin 
frontman Jónsi zingt is ofwel IJslands, 
ofwel Vonlenska (in het Engels vertaald 
Hopelandic) of zeer uitzonderlijk ook 
Engels. Het Vonlenska, genoemd naar 
hun nummer Von dat Hoop betekent, is 
niet echt een taal, maar meer het ge-
bruik van de stem als een extra instru-
ment.
Post-rock is een nogal oppervlakkige 
term om het genre van Sigur Rós te 
beschrijven, aangezien hun stijl heel 
wat kan verschillen per album. Zo is 
het album “( )” bijvoorbeeld zeer traag 
en donker, terwijl Með Suð Í Eyrum Við 
Spilum Endalaust iets vrolijker is. Uit 

dit album, wat vertaald “Met 
Een Suis In De Oren, Spe-
len We Eindeloos” betekent, 
komen dan ook de meeste 

singles. Hun laatste album Kveikur, dat 
werd uitgebracht in de zomer van 2013, 
klinkt dan weer wat rauwer en energie-
ker, doordat pianist Kjartan Sveinsson 
de band had verlaten.

De live performances zijn zeker ook de 
moeite: een sterke podiumbezetting in 
combinatie met indrukwekkende visuals 
geven de muziek nog een extra dimen-
sie. Bovendien kan je meteen zien waar 
Sigur Rós zijn typische sound vandaan 
haalt: Jónsi bespeelt immers zijn gitaar 
met een cello strijkstok. Dit ziet er niet 
alleen cool uit, het klinkt ook echt super. 
Maar helaas: de band heeft er net twee 
jaar van touren opzitten. Zo speelden 
ze in augustus 2012 op de magische 
locatie Openluchttheater Rivierenhof in 
Deurne voor hun Valtari tour en in fe-
bruari en juli 2013 in Vorst Nationaal en 
op Rock Werchter voor de Kveikur tour. 

T-Man houdt jullie vanaf nu op de hoogte van de allervetste schijven, leukste 
meezingers en allernieuwste hypes in muziekland! Zet de volumeknop maar al 
op maximum en brul luidkeels met ons mee!
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Beats for burgies Wie ze toch aan het werk wil zien, kan 
de mooie live film Inni bekijken. Na-
tuurlijk kan je ook weer gewoon YouTu-
be’en. Een aanrader om dan eens op te 
zoeken is Untitled 8 (popplagið), een 15 
minuten durende knaller, die ze al jaren 
spelen als afsluiter om je met het meest 
intense gevoel achter te laten. Sigur 
Rós hecht veel belang aan beeld om 
hun muzikale boodschap goed te kun-
nen overbrengen: Heima is een mooie 
documentaire (deze film staat volledig 
op YouTube) en bij hun album Valtari uit 
2012 hebben ze het Valtari Mystery Film 
Experiment uitgevoerd. In dit project 
gaf de band de kans aan zowel profes-
sionele als amateurfilmmakers om een 
nummer van Valtari te interpreteren in 
beeld. Dit leverde zeer mooie resulta-
ten: zoek maar eens naar Varúð.

Het kan zijn dat je Sigur Rós al bent 
tegengekomen zonder het te weten. Ze 
waren immers al te zien in een afleve-
ring van The Simpsons. 

Meer recent waren ze zelfs te zien in de 
zeer populaire serie Game Of Thrones, 
waarvoor ze ook het nummer The Rains 
Of Castamere hebben gecomponeerd.

De muziek van Sigur Rós spreekt niet 
iedereen evenveel aan, maar als je mu-
zikaal wat open minded bent (net zo-
als sommige bandleden soms dubstep/
trap/rave DJ-sets spelen in nachtclubs), 
raad ik je aan om deze winter eens een 
duik te nemen in de wereld van Sigur 
Rós!

Bonobo

Simon Green, beter gekend onder zijn 
artiestennaam Bonobo, is een Britse 
muzikant, producer en DJ. Sinds het 
jaar 2001 heeft hij al vijf studio albums 
uitgebracht met meestal instrumentale 
nummers in een downtempo electroni-
ca en trip hop genre. Zijn eigen sound 
verkrijgt hij door vaak nadruk op com-
plexe, maar zeer catchy percussie en 
baslijnen te leggen, in zijn eerder werk 
vooral in een jazzy stijl en op zijn recen-
tere albums meer volgens elektronische 
invloeden. 
Buiten enkele studioalbums, heeft Bono-
bo ook ander materiaal uitgebracht: 
EP’s, ‘remixed’ versies van zijn albums, 
remixes van andere nummers… Zoek 
bijvoorbeeld maar eens Hey Now van 
London Grammar in de Bonobo 
Remix op. De eerstvolgende re-
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lease is Flashlight EP, waarvan de title 
track al te streamen was op zijn website 
(bonobomusic.com) en gratis te down-
loaden via de smartphone app Shazam. 
Deze EP verschijnt op 1 december.

Green toert vaak als solo artiest in de 
vorm van DJ sets. In 2004 besloot hij 
echter om de opkomende trend te vol-
gen van elektronische live acts met een 
volledige band. Zijn 12-koppige band 
bestaat onder meer uit een drummer, 
gitarist, saxofonist, toetsenist, zange-
res en strijkers, terwijl hij met zijn bas-
gitaar achter de elektronica staat. Deze 
performances zijn zeer indrukwekkend: 
ze zitten vol energie door enerzijds de 
catchy muziek en anderzijds door de 
muzikale skills van de band.
Ondertussen loopt The North Borders 
Tour wel op z’n einde. Die bracht hem 
bijvoorbeeld al op Dour en het Konink-

lijk Circus. Maar niet getreurd: hij zal 
nog wel wat live shows brengen in de 
verdere toekomst en tot dan kan je 
hem al digitaal aan het werk zien. Be-
gin oktober heeft hij immers zijn eerste 
live album/DVD uitgebracht: The North 
Borders Tour - Live. Een voorproefje 
hiervan kan je vinden op het YouTube 
kanaal van Bonobo: Bonobo Official. 
Daarop staat een afspeellijst met enke-
le live performances, met onder andere 
Towers live op Dour 2013. Ben je niet 
meteen geneigd om je zorgvuldig ge-
spaarde centjes uit te geven aan CD’s 
van Bonobo, dan kan je op dit kanaal 
ook volledige EP’s en CD’s beluisteren. 
Waar wacht je nog op!?
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Sport does the job
Dag sportfanaten!
 
Het was weer een maand vol sportie-
ve activiteiten. Het record aantal lopers 
rond de Watersportbaan op  maandag 
werd verbroken, VTK Leuven wint na 9 
jaar de 24-urenloop opnieuw -waaraan 
we ons steentje aan hebben bijgedra-
gen-, de dag nadien werd dit dan ook 
gretig gevierd op de legendarische bier-
bowling. Vervolgens vonden ook nog 
het IFK tafeltennis en de voorrondes 
van het IFK voetbal en volleybal plaats. 
En last but not least: VTK wint het IFT!
 
Na onze geslaagde openingsfuif was 
het tijd om die pintjes er terug af te 
sporten. We vertrokken om 10u met 12 
gemotiveerde lopers naar de 24-uren-
loop in Leuven. Gelukkig waren er nog 
schachtjes die ons onze kater af en toe 
lieten vergeten door de fratsen die ze 
moesten uitvoeren voor hun meesters. 
Door een kleine vergissing maakte een 
deel van de groep nog een tussenstop 
in Zaventem, maar daarvan werd dan  
gebruik gemaakt om uitgebreid te ont-
bijten/middagmaal te nutiggen. Een-
maal toegekomen, werden we hartelijk 
onthaald door onze collega’s uit Leuven 
en kon de competitie beginnen! Een 
overtuigende Kasper Ligneel liep maar 
liefst 10 toertjes en een frisse Alex-
ander Verborgh klokte een tijd af van 
1min15, een gemiddelde snelheid van 
maar liefst 26km/h! Uiteindelijk werd 
de voorsprong op Appolloon (het Leu-
vens equivalent van HILOK) enkel gro-
ter en won de VTK met maar liefst 22 
rondjes voorsprong. Dit werd dan ook 
stevig gevierd achteraf. Enkelen onder 
ons bleven dan ook in Leuven plakken 
om die Leuvenaars een aantal dingen 
bij te leren. Eén van de schachten had 
ook nog wat te leren, want hij verwarde 
de treinstoel met zijn bed en werd wak-
ker in Blankenberge. 

De dag na de 24-urenloop was het tijd 
om onszelf opnieuw terug te vinden in 
de Overpoort. 50 enthousiaste patsers 
en patserinnen kwamen er het beste 
van zichzelf geven op de bierbowling! 
Het concept was vrij duidelijk: gecon-
centreerd bowlen en uitbundig pintjes 
drinken, of was het nu omgekeerd... Na 
2 uurtjes was het dan tijd om af te slui-
ten, maar was iedereen in de stemming 
om er een onvergetelijke avond van te 
maken.
 
Daarnaast is er intussen ook al een eind-
je gevoetbald. Voor het IFT-veldvoetbal 
zijn er telkens te veel ploegen die willen 
meedoen en daarom zijn er voorrondes. 
Daarin moesten we het opnemen tegen 
een uitzonderlijk sterk VRG. Al waren 
we wel duidelijk de betere ploeg. Door 
de korte duur van de match (30min) en 
een grote dosis VRGeluk werd het toch 
nog heel spannend. Uiteindelijk eindig-
de de match op 2-2, maar in de penal-
tyronde hield hun geluk op en gingen 
we toch met de overwinning naar huis. 
Tegen de andere poule kandidaat, Blan-
dinia, werd het een ruime 4-1 zege. Zij 
mogen niet naar het IFT, maar hebben 
dan wat meer tijd om boeken te lezen. 

Uiteindelijk vond maandag 10 novem-
ber het grootste sportevent van het 
semester plaats: het IFT. Hierin be-
kampen de verschillende faculteiten 
van de UGent elkaar in 9 disciplines. 
De oefenwedstrijden hadden duidelijk 
hun vruchten afgeworpen. We wonnen 
namelijk 5 van die 9 competities: veld-
loop, zwemmen, tafeltennis, basketbal 
en praesidiumkamp. We werden dan 
ook na 5 jaar nog eens totaalwinnaar! 
Dit werd daarom nog eens gevierd met 
evenveel vaten #VTKstyle. Als sporties 
willen wij bijgevolg uit de grond 
van ons hart de sporters bedan-
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ken voor hun sportiviteit en enthousi-
asme, de supporters en ons eigen me-
depraesidium. Het was een avond om 
nooit te vergeten!

In dezelfde periode werden er ook al 
enkele matchen afgewerkt van het IFK. 
Dat is een andere competitie dan het 
IFT, het is een knock-outstrijd verspreid 
over het volledige jaar. Zo vond het 
jaarlijkse IFK tafeltennis plaats. Eerst 
gingen de niet-geklasseerde heren aan 
de slag waarin Robin Somers en Elvan 
Ozkan tot in de ⅛ finales zijn geraakt, 
maar daar jammer genoeg het onder-
spit moesten delven. Vervolgens was 
het de beurt aan de dames en de ge-
klasseerde heren. Vijf lieftallige chicks 
kwamen er het beste van zichzelf ge-
ven om zo nog wat puntjes voor de VTK 
bij elkaar te sprokkelen. Uiteraard ging 
het er hard aan toe bij de geklasseer-
den. Ons nieuw talentje, Anthony Os-
tijn, liet een klein steekje vallen maar 
werd knap 2de in de poule van de D-ge-
klasseerden. Bij de B-geklasseerden 
was het echter minder spannend: onze 
topper Dieter Marijsse stuurde de bes-
te VEK’ker met 3-0 naar huis en werd 
winnaar van zijn poule. Resultaat: VTK 
haalt knap 116 punten binnen en wordt 
zo totaalwinnaar gevolgd door VEK (67) 
en VLK (48). Op plaats 5 sluit het HILOK 
nog aan met 33 punten. Ook plaatsten 
de minivoetballers van VTK 3 zich alvast 
voor de volgende ronde. Ze haalden een 
zeer hoog niveau en speelden voor de 
tweede keer Blandinia naar huis. 

De jeneverloop was dit jaar uiteraard 
opnieuw van de partij. Een kleine hon-
derd enthousiaste VTK’ers probeerden 
een rondje te volmaken omheen de 
Watersportbaan. Op strategische pun-
ten in het parcours hadden wij een stop 

ingelast waar ze konden genieten van 
gratis jenever. Velen besloten de laat-
ste kilometer uit te stappen, anderen 
hadden dat beter ook gedaan. We zijn 
nog steeds op zoek naar diegene die 
zijn frietjes niet kon binnenhouden aan 
het basketpleintje. Zo werd een goede 
avond ingezet en zorgde Sport voor de 
tweede keer voor een goedkope pré-
drink!

Natuurlijk denkt Sport ook aan de win-
tersporters, want we gaan opnieuw 
skiën/snowboarden tijdens de lesvrije 
week. Dit jaar gaan we naar het tweede 
grootste skigebied van Europa, namelijk 
Paradiski, met maar liefst 425 km aan 
pistes! We verblijven in het pittoreske 
dorpje Les Coches (een klein dorpje van 
La Plagne). Samen met Snowpacks zijn 
we van plan er een onvergetelijke week 
van te maken. Iedere dag is er gratis 
après-ski met shotjes of met Belgische 
bieren of wordt een adembenemende 
jeneverrodel georganiseerd. ‘s Avonds 
en ‘s nachts hoeven jullie zich ook zeker 
niet te vervelen, daar er verschillende 
themafeestjes zijn en een studentiko-
ze snowcantus. De basisprijs is slechts 
€414! Het excuus van een te dure kost-
prijs willen wij dus niet horen! Ga nu 
snel naar de site en schrijf jullie als de 
bliksem in. 

Voor wie echt niet kan wachten tot na 
de examens, kan alvast mee op 27 no-
vember naar het grootste indoor ski-
gebied van Europa, namelijk Landgraaf 
in Nederland. Jullie kunnen er -voor 
(opnieuw) een spotprijs- 4u lang jullie 
hartje ophalen en genieten van de eer-
ste afdalingen. Of zie het als een goeie 
opwarming van de echte niet te missen 
skireis.
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Jeneverloop

VTK wint het IFT !!!
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 “Dat is onmogelijk!”

Wie kent het gevoel niet: op je examen krijg je 
de vragen en de eerste gedachte die in je opkomt 
is: “OMG, zo moeilijk! Dat lukt me nooit! Onmoge-
lijk!” Stop met dat zelfmelijwekkende gedoe! Alles 
is mogelijk, want anders zouden ze de vragen nooit 
stellen, moesten ze onmogelijk en dus onoplosbaar 
zijn. Als je alles goed hebt geleerd, zal het jou ook 
wel lukkken de oplossing te vinden. Blijf gewoon kalm en gebruik jouw creatieve brein 
om het probleem op te lossen terwijl je telkens opnieuw je nieuwe mantra in je hoofd 
herhaalt: NIETS IS ONMOGELIJK!

De examens zijn alweer in aantocht en ook aan alle papers lijkt geen einde te ko-
men. Bij sommigen heerst zelfs paniek want plots komt het besef dat ze onder het 
jaar veel te weinig hebben geleerd. Of soms zijn de resultaten niet zoals we willen. 
Valerie helpt jullie uit de nood met acht uitspraken die succesvolle mensen nooit 
zeggen. Binnenkort halen we enkel nog de beste punten!

StudyMotivation

1

 
 “Ik geef het op!”

Het gevolg van onze “Het 
is onmogelijk” gedachten is 
dat we willen opgeven. Gooi 
die handdoek niet zo snel in 
de ring! Nu je al weet dat 
niets onmogelijk is, begint 
een nieuw mantra zich te 
herhalen in je hoofd: IK BEN EEN DOORZETTER! Voor je het weet 
heb je de oplossing gevonden! Want zeg nu zelf, al die negatieve 
gedachten, is er een grotere energieverspilling?

2

 
 “Ik heb geen hulp nodig!”

Tijdens het studeren is het belangrijk zo snel mogelijk hulp in te 
roepen als je ergens vastzit. Hoe langer je naar iets blijft staren, 
koppig volhardend, hoe meer tijd je verliest. Hulp vragen is dan 
ook geen schande! Zo ga je veel sneller vooruit! 

3
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StudyMotivation  
 “Stop met zoveel domme vragen   
te stellen!”

Wanneer je eindelijk hulp hebt durven vragen en je je 
vragen mag stellen, herhaal dan het mantra: DOM-
ME VRAGEN BESTAAN NIET, DOMME ANTWOORDEN 
WEL! Hoeveel je ook vraagt, hoe dom je vragen in 
jouw ogen ook lijken, je zal zoveel bijgeleerd hebben 
als je ze allemaal stelt! 

4

 
 “Het kan me niet schelen”

Succesvolle mensen zullen altijd geboeid zijn 
door wat ze doen! Je studie en later ook je 
job moet wel degelijk je passie zijn. Pas dan 
kan je er voor de volle 100% voor gaan! Ge-
passioneerd zijn door wat je doet, is de sleu-
tel tot succes!

5
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Ik ben verdwaald. Kan je mij tonen waar
 je woont?

ItalIaans: Mi sono perso. Mi diresti dove
 abiti tu?

Flirten in het buitenland

Ik heb nog nooit iemand uit uw land 

gekust.

spaans: Nunca había besado 

a alguien de tu país.

Mijn moeder heeft mij nooit verteld

 dat bloemen konden wandelen!

spaans: Vaya! Mi madre nunca 

me dijo que las flores 
andaban! 

Hoe voelt het om het mooiste 

meisje in de kamer te zijn?

spaans: ¿Cómo se siente al ser

 la más bella muchacha 

en esta sala?

Hey, ik besef net dat jij erg op mijn 

volgend lief lijkt! 

spaans: Hola, acabo de darme 

cuenta de que te pareces 

mucho a mi próxima
 novia

Ik hou van een goede, sterke 
massage… Bent u sterk?

Frans: J’aime bien les bons 
massages vigoureux… Tu es fort(e)?

Er zit zoveel zon in jouw ogen 

dat ik er bruin van word als je 

naar me kijkt.

Frans: Il y a tellement de 

soleil dans tes yeux que 

je bronze quand tu 

me regardes.

Is jo
uw achternaam

 Google? 

Want jij
 bent all

es w
at ik

 zoek!

Frans: T
on nom de fam

ille, 

ce ne serait 
pas G

oogle? 

Je tro
uve vraim

ent to
ut 

ce que je recherche 

avec toi.

Ik kom even naast     j
ou staan zodat 

er geen vreemde mannen je komen 

aanspreken.

DuIts: Ich stelle mich mal besser 

zu dir, sonst sprechen dich 

noch irgendwelche 

fremden Männer 

an.

Als jij op de               Titanic had gezeten, zou           ze niet zijn gezonken. Je ogen zouden de ijsberg tot het smelten hebben gebracht.DuIts: Wenn du auf der Titanic gewesen wärst, wäre sie nicht gesunken, deine Augen hätten den Eisberg zum Schmelzen 
gebracht.

Ga je op reis, op erasmus of gewoonweg naar de Porter House? Dan kan het wel 
eens wat minder vlot verlopen om iemand te versieren als je de taal niet spreekt.  
Daarom hebben wij voor jullie een paar openingszinnen in het Spaans, Frans, 
Duits en Italiaans opgezocht. Leer deze uit het hoofd, ga voor die exotische griet/
gast en wie weet spreken jullie even later wel de taal van de liefde! 

    Ik heb een probleem 

met mijn gsm. Jouw 

nummer zit er niet in!

Frans: J’ai
 un problème avec 

mon portable: il m
anque

 ton numéro!

Hoe komt dat een ster plots

 zo laag
 vliegt?

spaans: ¿Qué hace una e

strella volando 

tan bajo?
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Boogschutter: 22 november - 21 december
Voor de boogschutter zijn het drukke weken geweest. 
Probeer er even tussenuit te glippen want voor je het 
weet ben je een heuse workaholic! Hoog tijd voor een 
romantisch etentje met je geliefde. De boog kan im-
mers niet altijd gespannen staan.

GELUKSSTANDJE: DE AMAZONE
Het is uitstekend geschikt als je elders dan in bed de 
liefde wilt bedrijven. Probeer de Amazone bijvoorbeeld 
op een stoel, voor een org-tastisch uurtje!
Let erop dat je voeten de grond raken, zodat je makke-
lijk van boven naar onder kunt bewegen.

Steenbok: 22 december - 20 januari
Commentaar geven op wat anderen niet goed doen 
is gemakkelijk, maar zelf initiatief nemen is heel wat 
moeilijker! Met al dat klagen en zagen bereik je niets. 
Jouw tijd is gekomen om zelf iets te ondernemen! Kom 
van achter je bureau en doe wat je al zo lang wilt doen!  

GELUKSSTANDJE: DE VLINDER
De man klemt zijn benen tegen elkaar, terwijl de vrouw 
een holle rug maakt. Daardoor komt haar clitoris vrij, 
zodat je partner daar extra aandacht kan aan besteden, 
wat haar genot ongetwijfeld intenser zal maken.

Waterman: 21 januari - 19 februari
Ook al heb je het druk, vergeet de mensen die veel voor 
je betekenen niet. Bel eens naar een goede vriend die 
je al een tijdje niet meer gehoord hebt. Vroeg of laat ga 
je dat gesprek dankbaar zijn.

GELUKSSTANDJE: EEN STOEL VOOR TWEE
Ben je lenig? Dat moet wel als je het volgende standje 
wilt beheersen. Bij dit standje zit de man op een stoel – 
eventueel met een kussen onder zijn voeten. De vrouw 
gaat vervolgens op hem zitten, met haar benen boven 
zijn schouders en leunt naar achteren, om de juiste 
heen- en weerbeweging te verkrijgen. Als je je twee 
handen niet nodig hebt om je vast te houden, kan je ze 
gebruiken om haar te liefkozen waar je maar wilt. 

Horoscoop
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Horoscoop
Vissen: 20 februari - 20 maart 
Wanhoop niet, beste vis! Het is niet omdat vorige week 
alles fout liep, dat het deze week ook zo zal zijn! Ga 
een keertje vroeg slapen en je zal zien dat het allemaal 
beter zal gaan! 

GELUKSSTANDJE: DE GLIJBAAN
Zorg er in deze positie voor dat jullie je aan het uitein-
de van het bed bevinden. De man buigt zich licht naar 
achter. Eerst hurkt de vrouw boven hem, daarna opent 
ze haar benen en buigt ze naar achter tot haar handen 
de grond raken. Terwijl zij alle inspanningen levert, kan 
je met jouw handen haar clitoris stimuleren zodat ze 
makkelijker een orgasme zal krijgen. 

Ram: 21 maart - 20 april
Dat eerste semester vliegt weer pijlsnel voorbij. Ver-
geet zeker niet te studeren want voor je het weet, staan 
de examens voor de deur.  Voor de rammen zonder 
vriend(in): niet getreurd, misschien kom je wel de part-
ner van je dromen tegen op de volgende goliarde. Voor 
de rammen met vriend(in): vergeet tijdens al dat fees-
ten en studeren je partner niet af en toe in de watten 
te leggen.

GELUKSSTANDJE: DE BALLERINA
Man en vrouw staan recht tegenover elkaar. Zij legt een 
been op de schouder van haar partner en houdt hem bij 
zijn nek vast.

Stier: 21 april - 21 mei
Trek niet te snel conclusies, beste stier. Het is normaal 
dat je partner je niet altijd even goed begrijpt. Dit be-
tekent echter niet dat jullie niet goed bij elkaar passen. 
Voor de stieren zonder partner komt er een heerlijke 
periode aan. De maan schijnt met z’n volle glorie in het 
centrum van jouw sterrenbeeld en dat zien de single 
meisjes en jongens ook! Geniet maar van al die aan-
dacht want voor je het weet, is het voorbij.

GELUKSSTANDJE: DE SPIN
De man gaat rechtop zitten, terwijl de vrouw bovenop 
hem blijft en achteruit leunt. Bij dit standje kan je maar 
moeilijk bij haar clitoris, maar zij kan wel tegen je aan 
schuren, wat de opwinding zeker zal versterken.
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Tweeling: 22 mei - 21 juni
Op liefdesvlak ga je een donkere periode tegemoet. Het 
lijkt wel alsof je telkens in de schaduw staat van je beste 
vrienden. Word niet wanhopig wanneer al deze vrienden 
met een partner naar huis gaan en jij alleen overblijft. 
Op elk potje past immers een dekseltje en dat geldt ook 
voor jou! 

GELUKSSTANDJE: DE BOOTREIS
Bij dit standje ligt fr vrouw zoals bij de andere bovenop; 
niet naar voor of naar achter deze keer, maar op haar 
zij. Zo kan de man tegelijk bij haar billen en clitoris, zo-
dat hij beide sensuele zones tegelijk kan stimuleren. Zij 
doet al drie kwart van het werk door de bovenhand te 
nemen, dus mag je haar wel een handje helpen.

Kreeft: 22 juni  - 22 juli
Al is het een sombere, koude, natte dag, toch stralen je 
ogen als nooit te voren. De kreeft is verliefd en ieder-
een zal het geweten hebben. Als je nog niet het lef hebt 
gehad je gevoelens aan je hartendief te vertellen dan 
wordt het daar wel eens tijd voor ! Wees niet bang om 
afgewezen te worden, de sterren voorspellen je alleen 
maar geluk en blijdschap. 

LUKSSTANDJE: DE GODIN
De vrouw buigt voorover naar het lichaam van de part-
ner en zorgt ervoor dat haar borsten zich binnen het be-
reik van zijn mond bevinden, zodat hij haar daar extra 
kan verwennen.

Leeuw: 23 juli - 23 augustus
Voor de leeuw die gelooft in liefde op het eerste zicht 
ziet het er goed uit. Spreek die vreemde met de mooie 
ogen maar aan want er staan romantische momenten in 
de sterren geschreven. 

GELUKSSTANDJE: HET WAFELIJZER
Sommige vrouwen krijgen makkelijker een orgasme als 
ze letterlijk de bovenhand nemen. Bij dit standje gaat 
ze niet bovenop je zitten, maar op jou liggen voor een 
heel erotisch gevoel.
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Maagd: 24 augustus - 22 september
‘Hard to get’ spelen is niet altijd de beste manier om 
een jongen of meisje aan de haak te slaan. Toon lef en 
vraag de jongen of het meisje van je dromen uit op een 
romantisch etentje. Je zal het je niet beklagen!

GELUKSSTANDJE: HOT MEETING
Bij dit standje neemt de man plaats op een stoel, ter-
wijl de vrouw over zijn knieën buigt. Zij gebruikt haar 
beenspieren om verticale heen- en weerbewegingen te 
maken; als ze wil kan ze ook naar voren leunen, zodat 
je met haar borsten kan spelen. Anders kan je ook haar 
clitoris strelen.

Weegschaal: 23 september - 22 oktober
Je bent duidelijk nog niet toe aan een serieuze relatie, 
beste weegschaal. Focus op je studies en geniet volop 
van het uitgangsleven. Goliardes zijn de ideale plaats 
om aan je versiertoer te beginnen.

GELUKSSTANDJE: DE KEUKEN
In dit geval buigt zij naar voren en legt ze al haar ge-
wicht op haar armen; haar benen bevinden zich achter 
haar. Maak je geen zorgen: jij kan van het erotische 
uitzicht op haar billen genieten en het zal je eraan her-
inneren dat zij er niets op tegen heeft als je deze zone 
ook vakkundig onder handen neemt.

Schorpioen: 23 oktober  - 21 november
Mars staat in een lijn met Jupiter deze week: de plane-
ten zijn jou dus goed gezind ! Je zal overweldigd worden 
met liefde en complimentjes. Geniet er maar van want 
voor je het weet is deze speciale week voorbij. 

GELUKSSTANDJE: SLANGENMENS
Je begint aan het uiteinde van het bed, maar tijdens 
de eerste fase bevinden jullie je allebei nog in bed. De 
vrouw zit aan de bovenkant en leunt naar achteren. Als 
je denkt dat haar hoogtepunt er zit aan te komen, schuif 
je samen met je partner een beetje naar voren, waarbij 
de man zijn hoofd en schouders buiten het bed terecht-
komen. Vervolgens buigt zij nogmaals naar achter om 
uiteindelijk klaar te komen. 
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Dankwoord
Hier zijn we dan terug, aangekomen 
bij de allerlaatste pagina. Tranen staan 
ons  alweer nader dan lachen want jul-
lie hebben ons tweede ‘t Civielke al-
weer helemaal verslonden in record-
tempo! Of misschien hebben sommigen 
onder jullie wel een artikeltje of twee 
gespaard om later nog wat verder te 
genieten... SMARTIES!! Voor ons is het 
echter alweer tijd om onze megasuper-
fantastische medewerkers te bedanken 
- laten we deze keer allemaal samen 
luidkeels roepen: DANKJULLIEWEL AL-
LEMAAL!!!!!!! 

Eerst en vooral willen we onze fantas-
tische praeses, Max, bedanken voor zijn 
prachtige voorwoord. DE PRAESES IS 
DE MAX!

Dankjewel aan Andreas voor zijn aller-
coolste gadgets!

Timothy om onze culturele achtergrond 
uit te breiden met must see movies en 
ons op de hoogte te houden van de 
nieuwste games.

Schacht 1 die uitverkoren was voor het 
schrijven van een accuraat doopverslag.

Jeroen voor zijn magische astrologische 
talenten en inzichten en zijn mopjes-en 
raadseltjestrommel.

Mark Peeters a.k.a. de Copernicus van 
de 21ste eeuw voor zijn interview en Pi-
eter C. voor zijn interviewkunsten!

T-Man voor zijn onfeilbare kennis over 
muziek.

Maïlys om onze volgende citytrip vast te 
leggen... Istanboel it is!

Nick om onze kennis uit te 
breiden met zijn intelligente 
wist-je-datjes.

Ons super Sportteam met hun artikel 
over hun voorbije activiteiten.

Ernst voor zijn artikel over Fris.

Verche voor haar artikel van Best. En 
Arno voor zijn IAESTE-stageverslag 
over Kroatië.

Matthias om ons alles bij te brengen op 
het gebied van modevlak!

Gabor voor zijn erotische kortverhaal!

Esti om ons wat meer te leren over 
onszelf en ons “studentzijn”.

Eva voor haar overheerlijke soepre-
cepten! Eindelijk weten we hoe we soep 
moeten maken! 

Tom Cnops om ons het verschil te leren 
tussen studentenverenigingen hier en 
in Amerika.

En last but not least natuurlijk al onze 
kommaneukers zonder wie dit ‘t Civiel-
ke gegarandeerd vol fouten zou staan!

OPLOSSINGEN RAADSELTJES:
1) 73894
2) Vul je 5 liter fles. Gooi deze hierna over 
in de 3 liter fles. Leeg de 3 liter fles. Giet de 
overgebleven 2 liter van de 5 liter fles in de 
3 liter fles. Vul nu de 5 liter fles weer. Giet 
nu het water van de 5 liter fles in de 3 liter 
fles tot deze vol is. Er is nu 4 liter over in de 
5 liter fles.
3) Steenkool
4) Een gat
5) 204
64 + 49 + 36 + 25 + 16 + 9 + 4 + 1 = 
204  Je telt dus telkens grotere vierkanten, 
je begint met de kleinste vierkanten (de 1*1 
vierkantjes), dit zijn er 64. Vervolgens de 
2*2 vierkantjes, die kunnen op 7 plaatsten 
staan op de horizontale as, en op 7 plaatsen 
op de verticale as, dus in het totaal 49 vier-
kanten, enz.
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