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Dag liefste VTK’ers,

Een voorwoord schrijven 
in de trein, het is eens 
iets anders. Er zit bijna 
niemand in mijn wagon. 
Ik word wat in slaap 
gewiegd, nog steeds niet 
bekomen van de awe-
some skireis. Wakker 
blijven, er moet hier een 
voorwoord geschreven 
worden!
 
Onderbreking. Mededel-
ing van de conducteur: 
‘Dag beste reizigers, ik 
verwelkom u op de IC-
trein richting Brussel 
met als eindbestemming 
Barcelona (hunk?). Vol-
gende halte: Gent-Sint-
Pie ters.’ Ik schrik me rot, 
we komen bijna aan en 
dit voorwoord is bijlange 
nog niet af.

Die vermoeidheid moet 
ik mezelf wel vergeven. 
Iedereen zal wel wat 
recuperatietijd nodig 
gehad hebben na de 
skireis. Als het niet van 
de avonden in de Saloon 
of de Melting is, dan wel 
van de verkoudheid die 
een groot deel onder 
ons heeft opgedaan. 
Sneeuwstormen, koude 
en weinig slaap hebben 
blijkbaar toch hun gevol-
gen. Gelukkige konden 
we op de zalige après-
ski’s en feestjes vieren 
dat we de sneeuwstorm 

overleefd hebben en 
onze kwaaltjes verdrink-
en ;).
Nu ik eraan denk moet ik 
(net zoals onze praeses) 
één van de allergrootste 
fabeltjes ter wereld recht 
zetten. Als één of andere 
kwakzalver (wat trou-
wens een leuk woord 
is) je antibiotica voor-
schrijft voor een of ander 
kwaaltje moet je daarom 
niet altijd die gratis VTK-
pintjes laten staan.
Een verslag en enkele  
foto’s van de onvergete-
lijke skireis vinden jullie 
in dit ‘t Civielke. 

Net zoals in het eerste 
en tweede ‘t Civielke 
hebben we ook nu weer 
receptjes, fashiontips, 
cantusliedjes, zotte uit-
vindingen en stage- en 
cursusverslagen voor 
jullie in petto. Ook een 
uitwisselingsstudente 
vertelt haar verhaal over 
het geweldige semester 
dat ze  in Amerika heeft 
doorgebracht. 

Uiteraard hebben we 
jullie ook weer enkele 
nieuwe rubrieken te 
bieden. Allereerst is er 
de strip, over het reilen 
en zeilen in de Plateau. 
Daarnaast is er ook de 
anime- rubriek waarin 
ook minder gekend an-
ime-series aan het licht 
gebracht worden. Verder 

brengt onze trouwe 
schrijfster Heleen ook 
een nieuwe rubriek. Ze 
geeft onze wanhopige 
burgies tips voor een 
geslaagde date. 

Ik ga het laatste deel van 
het voorwood nuttig ge-
bruiken voor een verhaal 
van algemeen belang.
Onlangs vertelde iemand 
me dat zakjes met sui-
ker  voor in de koffie ver-
keerd gebruikt worden.
De uitvinder van deze 
zakjes heeft dan ook 
zelfmoord gepleegd. In 
plaats van de zakjes open 
te scheuren, moet je ze in 
het midden vouwen. Zo 
komt er een druk op het 
papier en scheurt zakje 
vanzelf middendoor.
Voor alle kritische lezers 
onder ons: je kan het na-
lezen op internet.

Jullie persladies,
Ornella & Renée
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Allerbeste VTK’ers,
Na een korte meditatie 
om inspiratie op te doen 
voor alweer een voor-
woord voor dit ’t Civiel-
ke, kom ik weerom tot 
de conclusie dat ik beter 
zou investeren in een 
kristallen bol… 
Alhoewel, deze keer 
komt het ’t Civielke uit 
in een zeer drukke VTK-
periode, dus nu kan ik 
wel een berekende gok 
wagen en er vanuit gaan 
dat de Lentefuif alweer 
ieders verbeelding getart 
heeft en dat intussen een 
heel aantal lezers in volle 
anticipatie zijn voor de 
VTK Jobfair en de her-
openingscantus. Om nog 
maar te zwijgen over het 
Galabal dat eraan zit te 
komen volgende vrijdag!
Maar aan de andere kant 
denk ik dat iedereen al 
meermaals overtuigd is 
om naar al die geweldige 
VTK-activiteiten te gaan.
Vandaar dat ik graag van 
dit voorwoord gebruik 
zou maken om een aantal 
urban legends die in de 
Gentse studentenwereld 
rondgaan over de VTK 
onder de loep nemen. 
Ook wij gaan namelijk af 
en toe op onderzoek uit 
om te luisteren naar wat 
er allemaal over de cool-
ste vereniging van Gent 
en omstreken geroddeld 
wordt. We zijn zelfs eens 
geïnfiltreerd in het hol 

van de Genste econo-
men, de Yucca, waar we 
zowaar een Bavik besteld 
én opgedronken hebben 
(iets dat ik niemand zou 
aanraden…).
Daar kwam ons ter 
oren dat het alleroudste 
broodje-aap verhaal nog 
steeds leeft, namelijk 
dat het kot van de VTK 
praeses, het mijne dus, 
betaald wordt door VTK. 
Hoewel mijn ouders dat 
bijzonder aangenaam 
zouden vinden, is dat 
ongeveer even dicht bij 
de waarheid als wij evo-
lutionair bij de colibri 
staan.  Jammergenoeg 
moet ik dus zeggen dat 
mijn kot dus wel degelijk 
door mijn lieve mammie 
en pappie gefinancierd 
wordt.
En dat ligt niet aan het 
feit dat in een tweede 
straf verhaal beweerd 
wordt, dat dus ook weer 
absoluut niet waar is. 
VTK zou volgens bron-
nen namelijik in finan-
ciële moeilijkheden zit-
ten, omdat we een reis 
voor 100 personen naar 
Amerika hebben moeten 
afzeggen. Gelukkig zijn 
beide delen van dit ver-
haal vrij sterk uit de 
lucht gegrepen. Met onze 
financiën gaat het zeer 
goed, dankuwel en zelfs 
bij VTK zijn we niet zo 
overmoedig om uit het 
niets een reis voor 100 

personen naar Amerika 
te proberen organiseren, 
laat staan die al volledig 
betalen zonder dat er 
ook maar een inschrij-
ving is binnengekomen.
Ten laatste is er mijn 
persoonlijke all-time fa-
vourite. Zo kwam me een 
aantal weken geleden 
ter oren dat de VTK-
praeses (hou je vast) in 
het bestuur van de West 
Europese afdeling van de 
vrijmetselarij zetelt. Het 
staat uiteraard buiten 
kijf dat ik als praeses van 
de enige echte Vlaamse 
Technische Kring Gent 
bijzonder veel invloed 
heb op wat er in deze 
wereld gebeurt, maar 
mijn applicatie voor de 
post van bestuurslid 
van de West-Europese 
vrij metselaars is jam-
mergenoeg niet weer-
houden. Maar ja, als het 
wel zo was mocht ik dat 
na tuurlijk ook helemaal 
niet zeggen he…
Als je nog van die gewel-
dige ‘weetjes’ hebt, stuur 
ze alsjeblieft door naar 
praeses@vtk.ugent.be, 
dan kan ik nog eens ste-
vig lachen en wie weet 
lees je dan wel jouw 
stadssage in de volgende 
editie van ’t Civielke!
Heel veel plezier op alle 
VTK-events!

Bob
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Druk    ‘t Civielke wordt gedrukt bij  Nevelland vzw, 
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Schuilt er een echte beursgoeroe 
in jou? 

Doe dan mee aan het KBC-Beursspel en maak kans op leuke prijzen!

Ben je tussen 12 en 25 jaar? Zin om even te proeven van de beleggings-

wereld, met virtuele euro’s? Dan moet je zeker meedoen aan het KBC-

Beursspel. Dat kan met de hele klas, of gewoon in je eentje.

Behaal jij de meeste winst en behoor je tot de topbeleggers? Dan maak je 

kans op prijzen als een reischeque ter waarde van 1 500 euro, een van de 

HP Pavilion-laptops, geschenkcheques van Fnac, De Standaard Boekhan-

del en A.S. Adventure … 

KBC. Wij spreken uw taal.

Meedoen? Surf snel naar 
www.kbc.be/beursspel.

REISCHEQUE 1500€
REISCHEQUE 
REISCHEQUE 1500€1500€
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Waarom, het enige 
woord dat door zijn 
hoofd spookte. Waar-
om stuurde iemand 
een valse mevrouw 
 Geeraerts op hem af om 
dan meneer te vermoor-
den? En waarom had de 
echte me vrouw Geer-
aerts hem een cheque 
gestuurd? Hij probeerde 
een antwoord te vinden 
tijdens een nachtwan-
deling in Plateau. Een 
flits om een hoek. Jack 
snelde erheen om het 
lichtfenomeen miss-
chien opnieuw te aan-
schouwen. Al wat hij er-
vaarde was dat hij tegen 
de muur gegooid werd. 
Voor hem stonden een 
reus en een dwerg, de 
laatste leek ongevaar-
lijk buiten het mes in 
zijn hand. “Jonasje zal 
je eens laten zien wat 
er met mensen gebeurt 
die hun neus in ander-
mans zaken steken,” zei 
de dwerg en hij stak het 
mes in Jacks neus. Hij 
sneed hem open in een 
stroom van bloed en 
alles werd zwart.
 Dit spelletje be-
gon gevaarlijk te wor-
den. Jammer van zijn 
neus, maar voor de rest 
voelde Jack enkel een 
intens gevoel van op-
winding, op de tinteling 
van zijn licht verbrande 
tong dankzij de hete 

koffie. “Bedankt, om 
mij te ontvangen, me-
neer de decaan,” zei hij. 
“Geen probleem. Het is 
een schande dat zo iets 
gebeurt in mijn gebouw. 
De mensen zijn werkeli-
jk krankzinnig aan het 
worden zonder stroom. 
Men moet oppassen dat 
men ’s nachts niet rond-
dwaalt waar men niet 
thuishoort.”  Even dacht 
Jack een dreigende flits 
te zien in de ogen van 
de decaan, maar ze was 
meteen verdwenen. 
“U kende Geeraerts?” 
vroeg Jack. “Inderdaad, 
een briljant ingenieur. 
Hij was een medebe-
denker van de nieuwste 
trots van onze faculteit! 
Een zo geavanceerde 
transformator dat de 
stad terug zou draaien 
als ze er een paar 
kochten.” Er begon Jack 
iets te dagen. “Dan be-
treurt u zijn dood, ook 
al had hij het project al 
verlaten?” “Natuurlijk, 
het is een schande wat 
er met hem gebeurd 
is. En mijn dochter is 
te jong om weduwe te 
zijn.” Jack stikte bijna 
in zijn koffie. De decaan 
glimlachte. “U bent net 
zo’n goede detective als 
u ingenieur was, als ik 
onze archieven mag gel-
oven. Maar desondanks 
stuurt mijn dochter u 

aardige sommen.” Jack 
was nu wel zeker dat 
deze man nooit schi-
jnbaar een dreigende 
blik zou werpen, hoe 
kort ook. “Hoe weet u 
dat?” vroeg hij. “Het is 
de  plicht van elke vader 
om een oogje in het zeil 
te houden als zijn kind 
het moeilijk heeft. Maar 
nu terzake. Ik bied u het 
dubbele om Geeraerts’ 
minnares te vinden. Ik 
maak me veel zorgen 
om haar, weet u.” “Ik 
zal over uw woorden 
nadenken.” Dat laatste 
was zelfs geen leugen.
 “En nu ga je me 
alles vertellen, Elise!” 
riep hij. Zelfs haar 
schoonheid kon zijn wo-
ede niet temperen. “Je 
man wordt vermoord, je 
vader is een psychopaat 
die mijn neus eraf laat 
snijden en God weet 
wat hij met het meisje 
wil doen. En waarom 
stuur je me geld?” “Om-
dat ik u wil inhuren om 
de waar heid te onthul-
len, Jack. Ik bied je wat 
je maar wil.” Ze bleef 
beeldschoon in haar 
kalmte. “Ik weet wat 
ik wil.” Hij kuste haar 
vol op de mond. Na een 
schijn baar eeuwig mo-
ment van twijfel gleed 
haar tong gewillig over 
de zijne.
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Net als elke andere zichzelf respecterende stad heeft Gent enkele Irish pubs. 
Maar niet elke Irish pub geeft je het gevoel van in Ierland te zijn. Ik trok naar 
de drie Irish pubs van Gent (Patrick Foley’s, Celtic Towers en natuurlijk ons 
eigen stamcafé: The Porter House) om uit te zoeken welke van de drie het 
meest authentiek is.

The Porter House
Stalhof 1

Ons stamcafé is in de eerste plaats gewoon een toffe plaats om iets te gaan drin-
ken. Zeker op maandag. Maar het is ook een Irish pub. Er wordt misschien niet veel 
moeite gedaan om dat te bewijzen (het whisky-aanbod is niet om van achterover te 
vallen), maar toch. In mijn ogen heeft The Porter House alles in zich om een ‘seedy 
pub’te zijn: het type bar waar ruige Ierse zeemannen met een zware tongval zich 
het best in thuis zouden voelen. En zeg nu zelf: The Porter House heeft overdag al 
een groezelig sfeertje. Vul dat met rook en Guinness drinkende Ieren en je waant je 
zo in Ierland.

Celtic Towers
Sint-Michielshelling 6

Deze bar ligt op een prachtige locatie in het centrum van Gent. Maar als je afgaat op 
het interieur, maakt deze bar evenveel aanspraak op de titel Irish als pakweg The 
Speaker’s Corner. Deze bar is dan ook niet Irish door zijn interieur, maar door zijn 
uitbater: een Ier uit Belfast. En daarom is deze bar dan ook de ontmoetingsplaats 
voor Ieren in Gent. Ook tof is dat er van tijd tot tijd een live band Ierse muziek komt 
spelen. Verwacht je wel niet aan covers van U2, het repertoire focust zich eerder op 
muziek in de stijl van The Pogues.

Patrick Foley’s
Recollettenlei 10

Deze bar ligt op wandelafstand van de Plateau en is zeker de moeite waard. Als je 
er binnenkomt, adem je direct de Ierse sfeer in. Het interieur is alles wat je kan ver-
wachten van een Irish pub. Boven de ingang staat Faìlte (spreek uit als ‘faaltje’) wat 
Gaelic is voor welkom. Achter de bar vind je een ronduit indrukwekkende collectie 
whisky, zowel Iers als Schots. Naast usual suspect Guinness kan je hier ook Douglas 
Celtic drinken (Iers bier, voor de liefhebbers) in ‘pint’ formaat. Cheers! In de zomer 
kan je dat doen op het ruime terras. De pub heeft ook een uitgebreide menukaart 
met onder andere Irish stew.
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Maakt u het 
verschil?
Heb je een andere kijk op de zaken? Heb je een zicht op het ge-
heel maar merk je ook subtiele veranderingen?
Kom dan deel uitmaken van de gemeenschap van Altran!
We dagen de status quo constant uit en aan de hand van briljante 
technologische innovaties willen we het leven in deze wereld 
verbeteren. 

Bij Altran houden we van innovatie – vooral als dit 
vooruitgang mogelijk maakt. Onze 17 500 consultants maken 
elke dag gebruik van innovatieve oplossingen om de projecten 
van onze klanten tot leven te brengen.
Deze oplossingen, die ontworpen zijn om als antwoord te 
dienen op complexe technische vraagstukken, laten onze klant-
en toe hun knowhow te tonen en een voorsprong te behouden 
in de huidige competitieve markt. 

Voel jij je aangesproken en wil je deel uitmaken van Altran? 
Stuur dan alvast je CV op naar ghent.recruitment@altran.com  

Become part 

of our community
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12 November 2012 werd het sportief 
hoogtepunt van het eerste semes
ter, het interfacultair toernooi (IFT), 
voor het zoveelste jaar opnieuw ge
organiseerd. Elke faculteit streed in 
de verschillende sportcompetities 
voor die felbevochten beker. Tussen 
de 4 grote kringen (HILOK, VEK, VLK 
en VTK) was er gezonde, sportieve 
rivaliteit voor de titel van het eind
klassement. We geven jullie een kort 
verslag van de mooie prestaties van 
onze ploegen. 

Omdat er teveel faculteiten wilden 
deelnemen aan het IFT moest er op 
voorhand een voorronde worden 
gespeeld om te bepalen wie zijn eer op 
12 november mocht komen verdedigen. 
Hier werden we eerste van de sterke 
poule met HILOK en VLK, en konden we 
met goede gevoelens vooruitblikken op 
het toernooi. Op het beslissende mo-
ment stelden de voetballers niet teleur. 
In de eerste ronde moesten we knok-
ken om door te stoten naar de halve 
finales. Hier versloegen we HILOK met 
1-0. Dan kwamen we in de finale uit te-
gen VLK, in een oefenmatch verloren 
we tegen hen met 9-1. Maar doordat de 

spelers ondertussen al goed op elkaar 
ingespeeld waren, werd het een zeer 
spannende match. We kwamen 1-0 
voor, maar moesten dan in VLK onze 
meerdere erkennen en verloren uitein-
delijk met 1-2. 

Ook de basketters verdedigden de eer 
van VTK op het IFT waardig. Ze werden 
met gemak poulewinnaar in de voor-
rondes. In de halve finales kwamen we 
tegen het sterke Hilok uit. Dit werd een 
bloedstollende strijd die we heel nipt 

verloren met 25-23. VLK verloor de 
andere halve finale en we moesten dus 
tegen hen de clash om brons aangaan. 
Ook hier verloren we helaas heel nipt 
met 39-38. We werden 4de maar er zat 
meer in.

Op het IFT verbeterde het zeskoppig 
zwemteam van VTK onze tijd van vorig 
jaar met meer dan 15 seconden. Op de 
6x50 meter vrije slag plaatsten ze zich 
met een tijd van 2 min 44 sec gemak-
kelijk voor de finale. Hierin zwommen 
we nog een seconde sneller dan in de 
reeksen en werden we met veel voor-
sprong derde maar deden we toch niet 
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echt mee aan de strijd voor goud tussen 
HILOK en VLK die uiteindelijk gewon-
nen werd door HILOK (met toch bijna 7 
seconden voorsprong op ons).

In de voorrondes verloren onze volley-
ballers na een spannende match heel 
nipt tegen VRG. Door hard te knokken 
voor elk punt en een sterke teamgeest 
bereikten we toch de halve finale waa-
rin we wonnen tegen HILOK. In de fi-
nale kwamen we weer tegenover VRG, 
deze keer trokken wij aan het langste 

eind en haalden we zo de gouden beker 
binnen!

Bij veldlopen geldt de regel dat de 
faculteit die met de plaatsen van zijn 
eerste drie lopers opgeteld aan het min-
ste punten komt, wint. Onze top 3 was 
Nick Geldhof (10de), Bernard Imschoot 
(16de) en Joren Ingelbrecht (19de). Zo 
behaalden de VTK mannen in een sterk 
deelnemersveld een knappe 5e plek! 

Onze drie snelste meisjes waren Esti 
De Boever (7de) , Hildegard Clarysse 
(10de) en Inge Nys (31ste). VTK be-
haalde zo de 4de plaats!

De volleybalmeisjes kwamen in een 
moeilijke poule terecht en kregen dus 
een moeilijke eerste ronde voor de 
boeg. Onze herenploeg supporterde 
zoveel als ze maar konden voor de 
meisjes maar helaas werden we na drie 
spannende matchen uitgeschakeld. 

De VTK-tafeltennissers maakten hun 
favorietenrol waar. Onze vier toppers 
bereikten de finaleronde zonder ook 
maar 1 wedstrijd te verliezen. Ook hier 
overklasten ze de tegenstanders. Ze 

werden verdiend met de gouden beker 
beloond!

In het totaalklassement strandden we 
op een mooie derde plaats na VEK en 
HILOK. Deze beker hadden we nooit 
kunnen verdienen zonder de inzet van 
alle sporters en de vele aanmoediging-
en van de talrijke supporters. Wij be-
danken jullie langs deze weg nog eens 
om mee te helpen aan deze mooie re-
sultaten.

Sport out,
Joachim, Thibault en Augustijn
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Ga je op date?
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g De buitenwereld wil het misschien niet geloven, maar ook de studenten van 

de faculteit ingenieurswetenschappen en architectuur daten af en toe! Dat 
het ons misschien iets minder goed afgaat dan andere studenten, geven we 
wel toe, maar na het lezen van deze handige datinggids hoef je niet meer te 
wanhopen! Lees verder en laat op al je dates een verpletterende indruk na!

A l s 
je al wat langer 

single bent, is de kans 
groot dat vrien- den je –heel goed bedoeld- op 

blind date willen sturen met een van hun andere vrienden of 
vriendinnen. Hoewel het riskant is om met iemand op date te gaan die 

je van haar noch pluimen kent, kan ook zo’n date een groot succes worden. 
Als je op blind date gaat, spreek je best af om samen iets actiefs of cultureels 

te gaan doen. Minigolf, schaatsen of samen een museum bezoeken zijn en-
kele goede ideeën. Dat doe je omdat je dan zeker iets hebt om over te praten. 
Het gesprek gaande houden is makkelijker als je kunstwerken samen kan 

bewonderen of afkraken, dan als je tegenover mekaar op restaurant zit 
zonder houvast om over te praten. Bij een actieve date leer je mekaar 

ook meteen op een speelse manier kennen. Je date bij de hand ne-
men om hem/haar beter te leren schaatsen is een onschuldige 

maar doeltreffende manier om fysiek contact te maken en 
om zo aan te voelen of er aantrekkingskracht is.

Wat zeker een slecht idee is, is naar de cinema gaan. 
Door zwijgzaam naast elkaar naar een film te 

kijken, leer je elkaar helemaal niet ken-
nen en is de kans op een tweede 

date bijzonder klein.

Situa
tie 1:

 Blin
d da

te

Heb je zin om mee te doen aan speeddating met VLK, VPPK, VLAK en VTK? 
Schrijf je dan snel in op vtk.ugent.be. De speeddating gaat door op 26 

 februari om 20h in de Therminal.
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Het is ons allemaal wel eens over-
komen. We kennen hem/haar al jaren 
als vriend, maar plots merk je dat je 
die vriend toch op een andere manier 
begint te bekijken. Als je vlinders in je 
buik hebt voor één van je vrienden en 
je er voor wil gaan, moet je natuurli-
jk  vooral duidelijk maken aan je date 
dat je niet gewoon als vrienden wil af-
spreken, maar als iets meer dan dat!
Daarom moet je er zeker voor zorgen 
dat je op de date iets doet wat je norma-
algezien nooit met die vriend of vriend-
in doet. Hang bijvoorbeeld niet gewoon 
samen rond op je kot, maar doe eens 
iets sjiekers. Nodig je date uit om met 
z’n tweetjes op restaurant te gaan en ga 
ergens anders dan in een pizzeria in de 
Sint-Pietersnieuwstraat. Kies een res-
taurant met iets meer klasse dan dat, 
en kleed je mooi op. Zo zal je date zeker 
door hebben dat er iets meer achter zit 

dan een casual afspraakje onder vrien-
den. Onderwerpen om over te praten 
vinden, zal normaal geen probleem zijn 
aangezien jullie al lang vrienden zijn. 
Wat wel eens moeilijk kan worden, is 
uitleggen dat je meer dan vrienden wil 
zijn. Speel open kaart en vertel je date 
dat je verliefd bent geworden op haar/
hem, maar benadruk zeker dat je de 
vriendschap niet op het spel wil zetten 
en dat het oké is als je gevoelens niet 
beantwoord worden. Bereid je erop 
voor dat je vriend/vriendin misschien 
verrast zal zijn en tijd nodig zal hebben 
om alles op een rijtje te zetten, maar als 
jullie goede vrienden zijn, komt het wel 
goed.
In het slechtste geval heb je eens lekker 
gegeten in een sjiek restaurant met een 
goede vriend, in het beste geval houd je 
er een nieuw lief aan over!

Situatie 2: Friends to lovers

Stel: je bent een avondje in de Overpoort 
aan het uitgaan en doet daar, al dan niet 
in een zatte bui, een wildvreemde bin-
nen. Jullie wisselen gsm-nummers uit 
en gaan daarna elk apart rustig gaan 
slapen. De volgende dag verneem je van 
je vrienden die erbij waren dat het toch 
wel echt een hete was waarmee je hebt 
gekust, dus besluit je dat je die persoon 
nog wel eens wil zien. Je smst en –hoera- 
ook hij/zij heeft zin in een date.

In deze situatie luidt het devies: keep it 
casual. Je wil je date niet overrompelen 
door onmiddellijk te serieus te doen, 
maar je moet wel je interesse laten bli-
jken. Hem/haar uitnodigen voor een 
diner is te formeel, maar hem/haar op 
kot uitnodigen lijkt te veel op een boo-
ty call en eindigt misschien wel in bed, 
maar niet met een relatie.
Daarom is het ideaal om in een rustig 
cafeetje iets te gaan drinken met zijn 

twee. Daar kan je met een pintje of cock-
tail mekaar wat leren kennen en kom je 
te weten of er potentieel zit in je date. 
Klikt het niet, dan kan je na één drankje 
beleefd weggaan; klikt het wel, dan kan 
je meteen een hele avond blijven zit-
ten en kan je meteen een tweede date 
vastleggen. Weet je niets om over te 
praten? Wissel straffe Overpoortver-
halen uit. Aangezien jullie mekaar daar 
hebben leren kennen, is de kans groot 
dat jullie er allebei heel wat te vertellen 
hebben.
Verwacht op voorhand niet te veel van 
een Overpoortdate. De situatie waa-
rin jullie mekaar leerden kennen, geeft 
namelijk aan dat jullie allebei nogal van 
het losbandige type zijn en je waarschi-
jnlijk niet snel binden. Maar misschien 
is dat wel net hetgene dat jullie bindt en 
laten jullie je door mekaar temmen! Veel 
succes alvast.

Situatie 3: de Overpoortdate
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feestzaal klaar te maken: dit is een zaal met oppervlakte 12x9, waar-
bij centraal (symmetrisch) een steunpilaar staat van 8x1. Om de 
feestzaal klaar te maken moet je de vloer bedekken met een gouden 
tapijt. De sjeik geeft je hiervoor een tapijt van 10x10. Kun je door 
het tapijt slechts éénmaal te knippen (in twee stukken dus, 
eventueel met bochten) het in een geschikte vorm bren-
gen om de vloer te bedekken?

Raadsel 1

Sjeik Khalifa’s favoriete spelletje gaat als volgt: twee 
spe lers nemen om beurten een getal weg uit de set 
{-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4}. De eerste speler die 3 getal-
len bezit waarvan de som nul is, wint. De sjeik wil nu 
dat je een winnende strategie zoekt voor een van beide 
spelers, zodat hij hiermee kan opscheppen op zijn feest. 
Bestaat er zo een winnende strategie?

Raadsel 2

Sjeik Khalifa leent je een van zijn kamelen. Hij wil dat je met de kameel 
de verschillende oase-dorpjes in de woestijn bezoekt volgens een vast 
bepaalde cyclische toer, om de bevolking te verwittigen van het grote 
feest. Zo een tocht door de woestijn is vermoeiend voor de kameel: elke 
hoeveelheid afstand verbruikt de kameel een hoeveelheid water uit zijn 
bult. In de verschillende oase-dorpjes heeft de sjeik willekeurige ho-
eveelheden water (dus niet perse voldoende voor het volgende dorpje te 
bereiken) voorzien voor de kameel. Maar de totale hoeveelheid water is 
wel nét voldoende voor de volledige reis. Toon aan dat er een oase-dorp-
je bestaat van waaruit vertrekkende je de volledige toer kunt maken.

Raadsel 3

Zend de oplossingen voor 6 maart naar raadsels@vtk.ugent.
be en maak kans op een prijs! Zelfs als je niet alle vragen weet 
moet je zeker eens je kans wagen!
Antwoorden op de raadsels kan je vanaf 6 maart  te rug  vinden 
op: prime.ugent.be/vtk.
De winnaars van de vorige raadsels zijn: op de eerste plaats 
Joachim Crevits, op de tweede plaats Pieter Dobbelaere en op 
de derde plaats Reinout D’Haene. Zij mogen hun prijs komen 
afhalen in VTK Blauw.
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Sjeik Khalifa heeft in totaal 729 kamelen. Hij organiseert met deze ka-
melen regelmatig wedstrijden: de kamelen moeten dan om ter snelst 
een toer maken in de renbaan van de sjeik. Er kunnen maximaal 9 

kamelen tegen elkaar racen op de renbaan. Verder is de tijd van de 
kamelen niet geweten, enkel de volgorde. De sjeik wil nu op zijn 
feest de kamelen laten racen, hiervoor wil hij de snelste kamelen 
gebruiken. Hoeveel oefen-races moeten er dan minstens gebeu-
ren om met zekerheid de top 9 van snelste kamelen te achterha-
len? Probeer een zo laag mogelijk aantal te vinden!

Raadsel 4

“Een spelletje volleybal tussen team Links en team Rechts (die zich 
op respectievelijk op de linker- en rechterhelft van het veld bevin-
den) gaat als volgt: de bal begint in handen van een willekeurige 

speler die zich op een willekeurige plaats in zijn helft bevindt. 
Deze gooit de bal in de richting van de helft van de tegenstander. 

De afstand waarover de bal naar links of naar rechts beweegt 
is precies gelijk aan de afstand van de speler die hem gooide 
tot de “achterkant” van het veld (waarbij we met “achter-
kant” bedoelen: de linkerrand indien de speler zich op de lin-

kerhelft bevond, of de rechterrand indien de speler zich op de 
rechterhelft bevond). Waar de bal neerkomt, wordt hij gevangen 

door een andere speler die de bal dan opnieuw volgens dezelfde 
regels gooit, en zo gaat het spel oneindig lang door. Je mag het veld 

beschouwen als een rechthoek, waarbij de linkerrand bij de linker-
helft hoort, de middellijn bij de rechterhelft, en de rechterrand niet 
tot het veld wordt gerekend. Een toeschouwer noteert voor elke 

worp welk team de bal in bezit heeft, en bekomt zo een (onein-
dig lange) rij van L’en en R’s. Toon aan dat dit (afhankelijk van 

de beginpositie van de bal) elke mogelijke rij van L’en en R’s 
kan zijn, met uitzondering van de rijen die eindigen op onein-
dig veel R’s.”

Breinbreker





300 €

TREKTOCHT IN 
SCHOTLAND MET VTK 
Trek in een groep van 20 personen 
over de West Highlands
en kampeer 4 nachten in open lucht!

31 maart 
  t.e.m. 4 april

Meer info: vtk.ugent.be
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Het werd een helse tocht 
waarna alle 5 bussen 
veilig in het prachtige 
bergdorp aankwamen. 
De diehards haastten zich 
naar de eerste skilift, ter-
wijl anderen verkozen 
om in de lokale horecaza-
ken te bekomen van deze 

lange busreis. ’s Avonds 
kon iedereen dan zijn in-
trek nemen in zijn gezel-
lige kamer en ondanks 
wat problemen met de 
bagage konden ook de 
valiezen eindelijk uitge-
laden worden.
Eenmaal de hectiek van 

de eerste dag 
achter de rug 
was, kon het 
leven in Tignes 
zijn normale 
gangetje gaan. 
De mensen die 
lessen nodig 
hadden, ston-
den al om 9 
uur op het ap-
pel en konden 
zo op 4 dagen 

veel bijleren 
van de plaatse-
lijke skihelden 
van ESF of de 
snowboarda-
crobaten van 
S n owb l e n d .  
A n d e r e n 
trommelden 

wat vrienden en vrien-
dinnen op en gingen 
dagelijks op helse avon-
turen in een skigebied 
met adembenemende 
uitzichten. De eerste en 
laatste dagen scheen 
de zon fel. Dat de dagen 
er tussenin wat min-
der waren, willen we de 
weergoden wel vergeven.  
Na het skiën volgt er lo-
gischerwijs het après-
skiën. Het moet gezegd 
dat Snowblend er toch 
wel enkele leuke heeft 
georganiseerd. De eerste 
was meteen een grote 
aan het befaamde meer 
van Tignes met Raving 
George. De volgende da-
gen kregen we enkele 
lekkere alcoholische 
drankjes als Ricard, Jäger-
meister, Krönenbourg en 
Leffe. De laatste dag was 
het weer tijd voor een 
speciale editie en waren 
DJ Laston en Geo er om 
ons op te warmen met hun 
c o o l e 

Op 1 februari was het weer zover. De studenten hadden hun laatste examens 
ingediend, de valiezen waren gemaakt en mama en papa stonden klaar om 
ons uit te wuiven. Het moment waar velen al lang naar uitkeken was nu aange
broken. Met maar liefst 285 mensen zetten we koers naar het roemrijke skige
bied van Tignes.
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beats. 
De fun hield niet op na 
het après-skiën want elke 
avond was er wel iets te 
doen in de Saloon, ons 
stamcafé waar je je na 
een week echt helemaal 
thuis begon te voelen. Zo 
was er op dinsdag de Old 
School Message Party. Je 
kon er intieme, grappige, 
romantische, maar vooral 
anonieme be richtjes ze-
nden naar de andere aan-
wezigen. Een leuk con-
cept dat altijd garant staat 
voor een leuke avond, 
al zullen de gratis vaten 
van VTK er ook wel voor 
iets tussen gezeten heb-
ben. De lijn van de gratis 
vaten werd ook reso-
luut doorgetrokken op 
donderdag. Deze avond 
begon al vroeg met een 
cantus voor de liefheb-
bers. Maar liefst 6 vaten 
op nog geen twee uur 
met 80 deelnemers, het 
zijn statistieken die VTK-
waardig zijn.  Niet veel 
later begon de foute party 
al, waar je echt wel opviel 
als je normaal gekleed 
meefeestte.  Alweer gra-
tis vaten zorgden voor de 

e x t r a 

ambiance en 
de foto’s van 
dit legen-
d a r i s c h e 
feestje zijn te 
bewonderen 
op onze 
w e b s t e k . 
Op vrij dag-
avond werd 
de week 
a f g e s l o t e n 
met een Hot 
S u m m e r 
Closing Par-
ty. 
M o o i e 
liedjes duren 
nu eenmaal 
niet zo lang 
en dus was 
het op zater-
dag 9 febru-
ari tijd om 
te rug naar 
ons teerbe-
minde bel-
g e n l a n d j e 
af te reizen. 
Het zou een 
klein mirakel 
geweest zijn 
moest geen 
enkele per-
soon zich geblesseerd 
hebben tijdens deze 
week en dit was dan ook 

niet het 

geval. 
Wij wensen deze pech-
vogels veel beterschap. 
Maar ik durf zelfs te zeg-
gen dat zelfs zij het een 
leuke reis vonden.
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Je wil je lief trakteren op een gezellig etentje of eens met wat vrienden 
bijpraten bij een lekkere maaltijd, maar jammer genoeg reikt je res
taurantkennis niet verder dan de studentenresto’s en het frietkot 
om de hoek? Geen nood! De restaurantinspector onderzocht 
voor jullie waar je als student lekker gezellig én aan stu
dentvriendelijke prijs kan gaan eten.

De Kastart

Wanneer je eens gezellig met wat vrienden een lekkere pasta wil eten, 
moet je in de Kastart zijn. Dit pastarestaurant in het centrum van Gent is 
zeer gekend bij de Gentse student vanwege zijn overheerlijke pastasauzen. 
Naast een lekkere pasta of salade ter plekke eten is er ook de mogelijkheid om 
mee te nemen. Altijd handig als je niet zo veel tijd (of talent) hebt om te koken, en 
toch een lekkere warme maaltijd wil verorberen op je kot. Als je kookskills toch 
nog net reiken tot het koken van pasta, kan je ook enkel een portie saus bestel-
len en zelf voor pasta zorgen, zeker een aanrader! Dit pastahuis onderscheidt 
zich wel van de vele ‘eat and take-away’ omdat het er niet zo koud en kil is 
als in de meeste studenteneethuizen, maar knus en gezellig. Wel kan het 
er door de vele studenten nogal druk en lawaaierig zijn. De prijzen 
zijn studentvriendelijk: je kan hier met een budget van tien euro 
op restaurant gaan.
Kortom: een gezellige en vooral zeer smakelijke eetgelegenheid. 
De Kastart is echter wel zeer studentikoos, waardoor het niet de 
ideale plek is als je vooral op zoek bent naar rust en sfeer. Maar het 
blijft natuurlijk veel gezelliger dan in de studentenresto’s, hier kan je 
echt ‘gaan eten’. Door de grote populariteit is het wel aan te raden om op 
voorhand te reserveren. Zonder reservatie is de kans vaak groot dat er jam-
mer genoeg geen plaats meer is.
De Kastart: Onderbergen 42
Prijs: 7,5-13,9 euro

Gök 

Als je als student in Gent eens lekker wilt gaan eten, is 
de kans groot dat je in de Sleepstraat wel iets naar je zin 
vindt. Deze straat is misschien voor de meeste student-
en wat ver gelegen, maar eens je er bent , is de keuze aan 
eetgelegenheden er zo goed als eindeloos. Om het jullie toch 
niet te moeilijk maken om te kiezen, koos ik voor jullie ‘Gök’ 
uit. Gök bestaat eigenlijk uit twee restaurants: je hebt ‘Gök palace’, 
en wat verder in de straat (de Sleepstraat is echt een lange straat), heb 
je ‘Gök 2’. Gök is eigenlijk gewoon een Turks restaurant, met een simpele, 
lichtjes fastfoodachtige keuken. Je gaat dan ook in de eerste plaats naar Gök 
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voor de gezelligheid. Dit restaurant is immers zeer knus en warm ingericht 
en de bediening zeer vriendelijk. Vooral Gök 2 is zeker een aanrader, dit is 

gevestigd in een oud, klassiek gebouw, waar de hoge plafonds, lusters 
en gezellige inrichting (er zijn kaarsjes!), veel sfeer en gezelligheid 

creëren. Het menu bestaat uit pizza’s en andere Turkse specialit-
eiten. Op de menukaart wordt elk gerecht geïllustreerd met een 
foto, zodat je op voorhand al een idee hebt wat er op je bord 

komt (wat in een Turks restaurant soms wel handig is). Het eten 
is niet culinair hoogstaand, maar wel zeer lekker, en de porties re-

delijk groot. Qua desserts is Gök wel voor zoetebekjes. Wie de Turkse 
keuken immers wat kent, weet dat typische Turkse koekjes en taartjes 

vooral veel suiker bevatten. De bediening in Gök is zeer vlot en vriendelijk. 
Na de maaltijd krijg je een thee of koffie aangeboden (die dan ook niet op de 

rekening komt). Bovendien vinden ze het er niet erg als je na de maaltijd nog lang 
natafelt. Ook is het hier meestal niet te druk, wat voor een gezellige rust zorgt.

Kortom: de Gök is ideaal om eens gezellig een goeie maaltijd te gaan eten.
Gök Palace: Sleepstraat 108, Gök 2: Sleepstraat 65

Prijs: 7,5-15 euro
C’est fou

Een ideaal restaurant om als student gezellig te gaan 
eten, is ‘C’est fou’. Om te beginnen is de locatie student-

vriendelijk: C’est fou is niet ver van het station gelegen, wat 
voor de meeste studenten wel een pak dichter is dan centrum 

Gent. Het restaurant is zeer gezellig, rustig en niet te druk, en als je 
met een grote groep gaat eten is er zelfs een aparte ruimte. De sfeer is 

er zeer positief, de inrichting stijlvol, en de bediening is zeer vriendelijk 
en altijd klaar voor een praatje. Op het menu vind je de doorsnee restaurant-

gerechten: croques en salades, steaks, scampi’s, pasta’s en wok. De pasta is er 
zeker een aanrader, en ook de frietjes en steak met hofmeesterboter zijn er zeer 
lekker. Hier heb je zeker lekker gegeten. Ook hier is de prijscategorie weer tien à 

vijftien euro, wat zeer betaalbaar is om op restaurant te gaan. Bovendien vind 
je in de guidogids en in het guidomagazine bonnen waarmee je onder andere 

een gratis drankje bij je eten of een gratis gerecht kan krijgen. Als je deze 
bonnen niet hebben, krijg je ook nog altijd korting met je studenten-

kaart. Deze extra voordelen maken dat C’est Fou toch wel een van 
de goedkoopste plaatsen is om als student op restaurant te gaan 

in Gent.
Kortom: Om eens gezellig met je lief of met vrienden, lekker en 

niet te duur te gaan eten is C’est Fou ideaal. De sfeer is er goed, het 
eten lekker, de bediening vriendelijk, dus juist voor het goeie gezel-

schap moet je nog zorgen.
C’est Fou: Groot-Brittannïelaan 51

Prijs: 9-15 euro
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Are you ready?! Let’s do this!!
An unexpected journey to the tip of 
the Denmarkthingie

Maart 2012 – Slechts enkele maanden 
staan er tussen mij en het moment 
dat ik afstudeer. Bestaat er een betere 
manier dan mijn studentenjaren af te 
sluiten met een BEST-course? Volgens 
mij niet, dus ga ik op zoek naar een 
Summer Course.
Midden april – Ik ben geselecteerd voor 
de Summer Course in Aalborg, met als 
thema ‘Save European Production – 
How to remain competitive in the glo-
bal business environment’. Het aftel-
len kan beginnen! Alleen … hoe raakt 
een mens in Aalborg? Of beter gezegd: 
hoe raakt een mens goedkoop in Aal-
borg? Gelukkig moet ik dat niet alleen 
bedenk en: niet alleen geven de BESTies 
van Aalborg veel informatie over hoe er 
te raken, er is ook iemand uit Brussel 
geselecteerd en samen bedenken we de 
goedkoopste manier … wat dus met de 
bus blijkt te zijn.
Vrijdag 27 juli – Na een heel lange bus-
rit komen we aan in Aalborg. Net op tijd 
voor dinner waar we onmiddellijk al 
wat mensen leren kennen. Later op de 
avond leren we ook nog wat woordjes 
Deens (‘hest’ blijkt hét woord van de 
course te worden) en worden er wat 

kennisma kingsspelletjes gespeeld, een 
perfect begin van het eerste weekend 
en bij uitbreiding de volledige Summer 
Course. Tijdens dat eerste weekend 
leren we Aalborg wat beter kennen: 
het is een vrij klein universiteitsstadje 
met de kleinste kathedraal van Dene-
marken. En wat ook opvalt: het weer is 
niet zo anders dan in België, waarmee 
ik wil zeggen dat het daar ook wel eens 
(veel) regent.
Na het weekend hebben we dan onze 
eerste lessen. De universiteit van Aal-
borg is bekend voor hun aparte ma-
nier van lesgeven: alle vakken zijn 
gebaseerd op ‘problem-based learn-
ing’. Een semester bestaat er uit inten-
sieve theorielessen als basis, waarna 
er een multidisciplinair project volgt. 
Hierin moet er over het algemeen een 
pro bleem opgelost worden.De eerste 
twee dagen hebben we theorie lessen 
waarin de basis van globalisatie wordt 
uitgelegd zodat we ons wat vertrou-
wd kunnen maken met de termen. De 
volgende twee dagen volgen dan be-
drijfsbezoeken. De laatste dag hebben 
we ons examen: in groep moeten we 
een presentatie geven over één van de 
pro blemen die de bedrijven hadden 
omtrent globalisatie en waarvoor we 
dan enkele oplossingen moeten geven. 
Daarna volgt dan nog een soort van 
mondeling exa men in groep, net zoals 
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de examens aan de universiteit van 
Aalborg zijn.
Naast het reisaspect en de interessante 
leerstof ga je natuurlijk ook op BEST 
course voor de feestjes. Klassiekers zijn 
International Evening (iedereen stelt 
zijn/haar land voor aan de hand van 
typische streekgerechten en –dranken) 
en Pub Crawling (een kroegentocht met 
in elk café een aantal opdrachten). Al-
hoewel dit epische feestjes kunnen zijn 
(zoals een Zuid-Koreaan die iedereen  
 wijsmaakt dat hij van Noord-Korea is 
en dan op International Evening  om 
een minuut stilte vraagt voor Kim Jung-
Il), zijn het toch de thema-gerelateerde 
feestjes die blijven hangen. Zo hadden 
we een bingo-beach party waarbij de 
bingonummertjes bepaald werden 
door random opdrachten uit te delen 
aan iedereen en een capitalist-vs-com-
munist avond waarbij de communisten 
de kapitalisten overwonnen hebben. En 
dan heb ik het nog niet over het laatste 
weekend gehad! Na een kanovaart en 
fietstocht kwamen we aan op het meest 
noordelijke punt van De nemarken, het 
strand waar de 
Noordzee 
e n 

de Oostzee samenkomen. Op zich was 
dit al vrij indrukwek kend, maar het 
moment werd pas echt magisch door 
de zeehonden die aan het rusten waren 
op het strand.
De mensen die je hebt ontmoet zijn de 
hoofdreden waarom er bij het afscheid 
traantjes vloeien. Ongeveer 22 student-
en van over heel Europa komen naar 1 
universiteitsstad waar andere student-
en allerlei activiteiten voor hen voorz-
ien hebben. Je bent dag en nacht bij 
elkaar, je deelt dezelfde stress voor het 
examen, je geniet samen van dezelfde 
zonsondergang op het strand. Allemaal 
unieke ervaringen waardoor er vanuit 
het niets vriendschappen worden ges-
meed. Gelukkig bestaat er tegenwoor-
dig Facebook waardoor afstanden 
minder groot lijken en van sommige 
mensen moest ik pas later afscheid ne-
men aangezien we met een groepje nog 
samen Kopenhagen hebben bezocht 
voor een aantal dagen.
Ben je na het lezen van dit verslagje 
ook geïnteresseerd om dit allemaal 
eens zelf mee te maken? Surf dan naar 

vtk.ugent.be/best waar je 
meer info vindt over 

de Summer 
Courses.



26

The sad story of Tom Dooley
Ca
nt
us
lie
dj
e
s

Dit zijn de dramatische 
woorden die het lied over 
Tom Dooley inleiden en 
niet geheel onterecht.

Het verhaal begint met 
de kennismaking tus-
sen Tom Dula (“Dooley”, 
zie foto) en Ann Foster, 
2 kinderen uit naburige 

families uit Wilkes Coun-
ty, Noord-Carolina. Ze 
groeiden samen op en 
kregen na verloop van 
tijd een meer “intieme” 
relatie. Toen kwam het 
moment dat Tom zich 
3 maanden voor zijn 
18de verjaardag ging 
inschrijven bij ‘the con-

federate army’ om in 
de burgeroorlog (1861-
1865) te dienen. In deze 
oorlog verloor Tom al 
zijn broers.  

Bij zijn terugkomst her-
vatte hij zijn relatie met 
Ann, die ondertussen ge-
trouwd was met James 
Melton, een boer en een 
hoefsmid die ook in de 
oorlog had gevochten. 
James en Tom kenden 
elkaar van vroeger en 
waren ook samen gevan-
gen genomen en naar 
huis gedeporteerd na de 
oorlog.

Omdat Ann haar tijd 
moest opdelen tus-
sen James en Tom en 
 laatstgenoemde hier 
geen genoegen mee had, 
ging hij op zoek naar 
een andere hobby. Zijn 
oog viel op Laura Foster, 
het nichtje van Ann. Het 
duurde niet lang of Tom 

There are stories and many songs, 
written about the trouble trangle. 

This next one tells the story of a mrs. Greeson, a beautiful 
woman, and a condemned man, named Tom Dooley.

When the sun rises tomorrow, Tom Dooley has be  
hanged...
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had Laura zwanger ge-
maakt waarop ze samen 
er van onderdoor wilden 
muizen. Ze hadden een 
datum afgesproken en 
die ochtend heeft Laura 
haar vaders huis verla-
ten, is ze op haar paard 
gesprongen om dan een 
paar dagen later dood in 
een half gegraven gat in 
de grond ontdekt te wor-
den. Ze was gestorven 
door messteken in haar 
borst.

Op dit moment in het 
verhaal begint het al-
lemaal wat onduideli-
jker te worden. Er zijn 
een paar mogelijke sce-
nario’s voor de moord 
op Laura. Vooraleerst 
was Tom Dula verdachte 
nummer één alhoewel er 
weinig bewijs was tegen 
hem. Hij is wel onmiddel-
lijk gevlucht toen Laura 
vermist werd, zelfs nog 
voor haar lichaam was 
gevonden. 

Een ander verhaal insin-
ueert dat Ann de moord 
had gepleegd uit jaloezie. 
Ze was altijd verliefd ge-
bleven op Tom en was 
met James getrouwd 
omdat ze bang was om 
alleen te eindigen.  Dat 
haar nichtje nu met Tom 
ging trouwen, was voor 
haar de laatste druppel. 
Het kan ook dat Tom 
wist dat Ann de dader 
was maar omdat hij nog 
steeds wat gevoelens 
voor haar had, de schuld 
op zich wou nemen. Het 

feit dat het graf maar 
half gegraven was en dat 
een man beter werk zou 
hebben geleverd volgens 
de toenmalige publieke 
opinie, zou Ann ook in de 
moordenaarsrol schuiv-
en.

Volgens een getuige die 
Tom had horen zeggen 
dat hij de persoon die 
hem syfilis had gegeven 
“een kopje kleiner ging 
maken”, was Tom de 
dader want die dacht 
(volgens de getuige toch) 
dat Laura hem besmet 
had. 

Dat Tom effectief syfilis 
had, werd later beves-
tigd door een arts. Ook 
Ann had syfilis en wat 
nog meer verwondert, 
Pauline Foster, een ander 
nichtje van Ann. Zij kreeg 
als eerste een behande-
ling en was waarschijn-
lijk de eerste schakel in 
de hele reeks.

Tom heeft de ziekte dus 
gekregen van één van 
de nichtjes (Pauline is 
de meest aangenomen 
persoon) en dan doorge-
geven aan de andere 
waarbij hij dacht dat hij 
het van Laura had gekre-
gen. 

Als we de mythe rond 
dit verhaal mogen gel-
oven, dan zou Ann op 
haar sterfbed verklaard 
hebben dat zij de echte 
moordenaar was van 
Laura. 

Wel jammer voor Tom, 
want die is 2 jaar na de 
dood van Laura ter dood 
gebracht door middel 
van ophanging. Zijn laat-
ste woorden waren die 
van onschuld. 

Vanwaar komt dan de 
naam Greeson uit het 
liedje? Er werd gedacht 
dat dit de rivaal was van 
Tom die mee naar de 
affectie van Ann dong. 
Later zouden Ann en Mr. 
Greeson getrouwd zijn 
wat Ann Mrs. Greeson 
maakte, de echte moor-
denaar van Laura Foster.
James was een paar jaar 
na da moord gestorven. 
Er wordt aangenomen 
dat dit was omdat hij 
zichzelf gek had gemaakt 
door te denken dat Ann 
de moord had gepleegd 
uit jaloezie. 

Uit latere ontdekkingen 
bleek dat Mr. Greeson he-
lemaal geen romantische 
rivaal was, maar bleek  
hij betrokken te zijn in 
de in gevangenis name 
van Tom.

Er was heel veel contro-
verse over de veroordel-
ing van Tom en zijn 
executie.  Hij is zelfs on-
officieel vrijgesproken 
geweest nadat er een pe-
titie was ingediend tegen 
zijn veroordeling. 

Thomas Land, een lo-
kale dichter, heeft een 
lied gemaakt over deze 

The sad story of Tom Dooley
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Hang down your head, 
Tom Dooley, 

Hang down your head and cry, 
Hang down your head, 

Tom Dooley, 
Poor boy, you’re bound to die. 

I met her on the mountain, 
There I took her life, 

I met her on the mountain,
And stabbed her with my knife.

 

By this time tomorrow, 
Reckon where I’ll be, 

Hadn’t it been for Greeson, 
I had been in Tennessee. 

By this time tomorrow, 
Reckon where I’ll be, 

In some lonesome valley, 
A-hanging from a white oak 

tree.
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S.O.S. Eva
Cu
lin
ai
r Ingrediënten (voor 4 p.)

500 g schelvis
4 dikke frietaardappelen
6 el mayonaise
1 hardgekookt ei
1 tl gehakte peterselie
1 tl kappertjes (optioneel)
1 tl zilveruitjes (optioneel)
2 augurkjes (optioneel)
3 eieren
6 el bloem
2 dl pils
1 cl olie
citroen
erwtjes (optioneel)

Bereiding
Snij de schelvis in vier gelijke porties. 
Scheid de 3 eieren en klop het eiwit stijf. 
Roer de dooiers los met de bloem en het 
bier, spatel er het eiwit onder en werk af 
met peper, zout en olie. Het deeg moet 
dik genoeg zijn om aan de vis te blijven 
plakken. Als het niet dik genoeg is, doe 
er wat extra bloem bij, als het te dik is, 
voeg wat extra bier toe.
Meng de mayonaise met de kappertjes, 
zilveruitjes en augurken (beide fijn-
gesneden) de gehakte peterselie en het 
hardgekookte ei (geplet). Proef en  kruid 
eventueel bij.
Schil de aardappelen en snijd ze in friet-
jes. Frituur eerst op 160° om ze te laten 
garen, en net voor het opdienen nog 
eens op 180° om ze knapperig te maken.
Kruid de visfilets met peper en zout en 
dompel ze in het beslag. Frituur op 180° 
tot de vis komt bovendrijven. Laat even 
uitlekken op keukenpapier. 
Serveer de visfilets samen met de friet-
jes en een partje citron, serveer de saus 
apart. Word meestal gegeten met erw-
tjes.

Het perfecte anti-kater ontbijt!

Ingrediënten (voor 4 p.)
4 dikke sneden wit brood
4 eieren
boter
2 rode paprika’s
olijfolie

Bereiding
Snij de paprika, verwijder de zaadjes en 
snij in reepjes. Stoof in olijfolie en kruid 
met wat zout.
Druk uit het midden van de boterham-
men een cirkel uit (bijvoorbeeld met een 
klein glas). Smelt de boter in de pan en 
bak de sneden brood lang beide kanten 
lichtjes bruin. Breek het ei in het gat in 
de boterhammen, kruid met peper en 
zout en laat het ei op een zacht vuurtje 
bakken.
Serveer samen met de reepjes paprika.

Fish
 an

d ch
ips

Moonstruck Eggs 
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Ingrediënten (voor 4 p.)
800 g rundsgehakt
2 grote uien
augurken (optioneel)
ijsbergsla
1 tomaat
ketchup
4 harde ronde broodjes
50g boter

Bereiding
Kruid het gehakt met peper en zout. Verdeel het 
in vier gelijke bolletjes, druk ze plat en maak er 
rondjes van. Schil de uien en snij ze in ringen. Om 
tranen te vermijden: snij de uien met een nat mes of onder een lopende kraan. Bak 
de uienringen mooi bruin met een klontje boter en kruid met peper en zout. Snijd de 
tomaat en de augurken in dunne plakjes. Bak de hamburgers goudbruin in boter.
Snij de broodjes in twee. Leg op de onderste helft van elk broodje een blaadje ijsberg-
sla en daar bovenop de hamburger, plakjes tomaat, augurk en gebakken uienringen. 
Doe hier eventueel ketchup bovenop en sluit het broodje. Ook lekker met een plakje 
kaas bovenop de hamburger.

S.O.S. Eva
Culinair

Moonstruck Eggs 
Ideaal voor een koude 
winteravond.

Ingrediënten
90 cl volle melk
250 g zwarte chocolade
een mespunt kaneel
klein snuifje chilipoeder

Bereiding
Breng de melk aan de kook. Haal van het vuur en 
voeg de chocolade en het chilipoeder toe. Laat de 
chocolade smelten. Werk af met kaneel en serveer 
warm.

5$ shake uit Pulp Fiction

Ingrediënten (voor 4 p.)
1l koude volle melk
8 bollen vanilleijs
4 el griessuiker
1 vanillestokje
Blender of grote maatbeker en een staafmixer

Bereiding
Snij het vanillestokje open en schraap er de zaadjes uit. Doe 
ze in een blender (een grote maatbeker mag ook). Doe er de 
melk en het ijs bij.  Voeg de suiker toe en mix goed. Giet in 
koude glazen en serveer met een rietje.
Mix eventueel nog wat fruit bij de milkshake, zoals aard-
beien, bananen, frambozen… of wat chocoladesaus.

Vanillemilkshake

Warme choco-
melk met chili

Verse
 ham

burge
r
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Hoe overleven archies...
B
lo
k
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Populatie
We haalden met deze poll een 
recordaantal respondenten: 
404. Gelukkig dat we die gevon-
den hebben. Van deze 404 zijn 
27 archies en de rest burgies.
De gemiddelde leeftijd van de 
respondenten is 20 jaar en het 
merendeel, ongeveer driekwart, 
is van het mannelijk geslacht. 
63% van de deelnemers aan de 
poll heeft bruin haar, 25% zijn 
blondjes, 6,5% heeft zwart haar 
en 3% zijn rostjes.

Hoeveel studeren we?
Laten we nu even kijken hoeveel de 
gemiddelde student studeert. Het 
gemiddeld aantal uren dat gestudeerd 
wordt per dag, is 8. Nochtans denken 
we dat er gemiddeld 9 uur studie nodig 
is per dag om goede punten te halen. 
Als we de verdeling over de verschil-
lende richtingen bekijken, zien we dat 
er het meest gestudeerd wordt in de 
architectuur en elektrotechniek, met 
in beide richtingen gemiddeld 8 uren. 
Het minste studeren dan weer de bed-
rijfskundigen, zij nemen genoegen met 
6,5 uren per dag.
Meisjes zijn over het algemeen ook iets 
vlijtiger dan jongens: zij studeren 8,1 
uur per dag versus 7,6 uur bij jongens.

Studeren en goede punten?
Kijken we nu even naar het verband 
tussen aantal uren studie en het aan-
tal herexamens, dan zien we dat de 
mensen zonder herexamens gemid-
deld 8,1 uren per dag studeren. Bij de 
mensen met 10 herexamens of meer 

is dat slechts 4,75 uur. Bij de midden-
moot is het verschil minder duidelijk: 
de mensen die 1 tot en met 5 herexa-
mens hadden vorig jaar, studeerden 7,8 
uur. Degenen met 6 tot 10 herexamens 
studeerden er 7.

Waar en hoe studeren we?
Het overgrote deel van de studenten, 
69,5%, leert thuis tijdens de blok. De 
rest leert op  kot (17,5%) of in een 
gemeenschappelijke ruimte (10,5%). 
De overige 2,5% studeert op plaatsen 
zoals bij oma, bij de hoeren of in VTK 
blauw. 36% van ons studeert met mu-
ziek aan versus 64% die dat niet doet. 
Slechts 30% van de studenten beweert 
niet gemakkelijk afgeleid te zijn tijdens 
de blok. Mensen die zonder muziek stu-
deren kunnen iets geconcentreerder 
studeren dan degenen die het in stilte 
doen (27% versus 31%).

Ontspannen en studeren
Blokken tijdens de kerstvakantie is 
niet leuk. De gezellige kerstsfeer, fa-
miliefeestjes en nieuwjaarsvieringen 
krijgen een wrang bijsmaakje wan-

Oef, de examens zijn weer achter de rug. Toch kunnen we het niet laten om 
het hele blokproces nog eens op te rakelen. VTK hield een webpoll over exa
mens en studeren en hier volgen de resultaten. Disclaimer: deze resultaten 
zijn geenszins getest op significantie en eenduidigheid. Degenen die daar 
problemen mee hebben, mogen zich altijd melden om volgende keer mee te 
werken aan het artikel!
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...en burgies blokken
B
lok

poll
neer je even denkt aan hoeveel je 
nog moet studeren voor je eerste 
examen. Laten we daarom even 
kijken hoe we alsnog proberen 
ontspannen tijdens het blokken. 
Het grootste deel van de mensen 
zit ter ontspanning op internet 
(Facebook en andere). Ook een 
groot aandeel van de ontspanning 
gaat naar tv-kijken. Slechts een 
minderheid besteed zijn kostbare 
vrije tijd aan activiteiten die geen 
elektronica behoeven, zoals seks, 
sport en lezen.
Sociale contacten onderhouden 
we tijdens het blokken vooral door 
Facebook en andere sociale media 
(42%), en in mindere mate door af en 
toe af te spreken met vrienden (24%) 
en telefoon (19%). Slechts 3 procent 
van de studenten heeft geen sociaal 
contact tij dens de examens.
31 procent van de studenten studeert 
helemaal niet op feestdagen. 66 pro-
cent zegt dat wel te doen, maar wel 
merkelijk minder dan op andere dagen. 
Er is slechts 3 procent van de mensen 
die even veel studeert op feestdagen 
als anders. Hopelijk is dat niet dezelfde 
3% als die dat geen sociaal contact on-
derhoudt, de arme stakkers. Een kwart 
van de respondenten drinkt absoluut 
geen alcohol tijdens de examens. Twee 
serieuze deelnemers drinken meer-
dere glazen per dag. Blijkbaar heeft 
dit een wonderwel goed effect op hun 
studies, want ze hadden respectievelijk 
0 en 1 herexamens! Conclusie: drinken 
maar!

Gezondheid
Examens kunnen 
zware gevolgen heb-
ben. Neem dat maar 
letterlijk, want meer 
dan een kwart van 
de studenten verdikt 
tijdens de examens. 
Dat is waarschijnlijk 

te wijten aan een verhoogde eetlust, 
eten uit verveling en een gebrek aan 
lichaamsbeweging. Zo’n 14 procent 
daarentegen valt af tijdens de examens. 
Te wijten aan stress, misschien?
Over stress gesproken: 65 procent 
van de studenten heeft meer dan een 
beetje stress voor examens. Hoeveel 
stress iemand heeft hangt duidelijk 
samen met gewichtsschommelingen. 
Bij de mensen die geen stress hebben, 
heeft slechts 30% last van veranderend 
gewicht, bij mensen met enorm veel 
stress is dat al 52.

Moeilijkste vak en moraal
15% van de stouterds zou met profes-
sor De Schepper naar bed gaan als hen 
dat een credit voor het vak Wiskun-
dige Basistechniek zou bezorgen. 
Onder de eerstejaars ligt dit percent-
age logischer wijze iets hoger: 24% 
onder hen zou het doen. Dat is logisch 
aangezien het voor hen iets relevanter 

sport 
12% 

seks 
8% 

tv-kijken 
18% 

facebook 
21% 

internet 
22% 

lezen 
7% 

gamen 
9% 

andere 
3% 

sport 

seks 

tv-kijken 

facebook 

internet 

lezen 

gamen 

andere 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

geen een beetje gemiddeld veel super 

hoeveelheid stress

pe
rc

en
ta

ge
 st

ud
en

te
n 

m
et

 
ge

w
ic

ht
ss

ch
om

m
el

el
in

ge
n



34

is dan voor de rest dan de studenten. 
Maar liefst 119 van de 404 responden-
ten vonden Wiskundige Analyse 1 het 
moeilijkste vak van hun studieloopbaan 
tot nu toe. Eervol tweedes werd het vak 
systemen en signalen, met 76 stemmen.

Haarkleur
De invloed van de haarkleur 
op examenresultaten is niet te 
onderschatten: de blondjes en 
zwartharigen halen gemiddeld 
1,8 herexamens per persoon, 
terwijl de grijsharigen er wel 
8 per persoon hebben! (oké, 
toegegeven: dit is misschien 
geen significant resultaat met 
slechts 1 grijsharige respon-
dent).

We sluiten af met een interessant weetje 
dat hoegenaamd geen verband houdt 
met alle vorige resultaten: aan onze fa-
culteit heeft 42% van de studenten een 
lief, versus 58% singles. Dat was het dan 
voor deze keer!

Zoom in on your career
You want a job that makes the most of your talents and style. 

Esko is what you’re looking for.

We author market leading software for packaging, printing and publishing. 

We’re looking for talented individuals who are willing to stand out from the crowd.
In return, we offer  the chance to create cutting edge solutions and add color to your 
career.

Zoom in on your career at
www.esko.com/jobs
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Tips voor een goedkoper leven 
T
ips

rubrie
k

Vooruit-fuiven zijn goed 

aangekondigd en meestal 

erg leuk, maar kunnen nogal 

duur uitvallen. En dat ter-

wijl je in de Overpoort even 

goed kunt feesten zonder 

inkom te betalen. De lente-

fuif maakt hierop uiteraard 

een uitzondering door het 

extreem goedkope bier.

Zoek bij het kiezen van een kapper, sportclub, fitness,… naar zaken die stu-dentenkort ingen geven.

Gebruik de bonnen uit de guido-gids

Word VTK-lid (voor 

de enkelingen die het 

nog niet zijn). Voor 

een pietluttig be-

drag krijg je tal van 

voordelen bv op de 

aankoop van cursus-

sen, pizza’s, kopies, 

bier en corona.

Spreek voor je uitgaat af 

met vrienden op kot. Zo 

kan je samen al wat in 

de sfeer komen en daar 

beginnen drinken, zodat 

je minder geld moet uit-

geven aan drank als je 

effectief aan het uitgaan 

bent.

Ga je met een groep naar de frituur, koop dan bv 1 groot pak fri-eten ipv 2 kleintjes. Je hebt evenveel frieten, maar het kost minder.

Eet je op donderdag 

in de resto? Neem het 

 vegetarisch menu, dan 

krijg je er een gratis 

stuk fruit bij. Water is 

trouwens altijd gratis.

Voor de vrouwen: flirt 

je drank bij elkaar.

Kom je met de  auto naar de 

les? Parkeer op de Sterre 

of in Zwijnaarde. Je hebt er 

gratis parking en je kan er 

een fiets laten staan om mee 

naar het centrum te rijden.

Kom naar de goliardes, je 

maakt er elke keer kans op 

minstens 1 gratis vat.

Er zijn verschillende 

 café’s met een happy-

hour. Zoek het even op 

voor je weggaat, zo kan 

je meer drinken voor 

minder geld.

Doe met een aantal vrienden of kotgeno-ten ‘Komen eten’. Eten kost je vaak minder als je het kan kopen in grotere hoeveelheden en je hebt minder overschot zodat je niet de hele week hetzelfde zou moeten eten. 

Zoek op facebook naar 

goedkope evenementen 

bv de pagina ‘gratis in 

Gent’



We schrijven in het jaar 2028. Het is een gouden tijdperk voor de 
wetenschap en technologie.

Ingenieurs van alle aarde leven in welvaart 
en overvloed. Iedereen lijkt gelukkig te zijn…

Desondanks kennen onze in
genieurs vele vijanden die uit 
pure afgunst en jaloezie er alles 
aan willen doen om deze periode 
van vooruitgang tegen te werken 
en hen het leven zuur te maken…

Daarom richtte decaan Rik Van 
De Walle, a.k.a. Rik Fury de 
Frontlijn tegen Repressiepraktijken 
en  Interfacultaire Spionage op, 
afgekort FRIS.

Met onweerstaanbare beloftes zoals een 
extra bonnetje bij elke goliarde en een 
gratis vat bij 50% participatie wierf de 
organisatie een heleboel kandidaatleden 
aan die echter eerst nog een reeks 

beproevingen 
moesten door
staan alvorens 
zichzelf een 
volwaardig lid 
van FRIS te 
mogen noe
men…

De eerste beproeving was het vinden van 
de locatie van de briefing die de decaan 
hield in een van de oudste en meest 
obscure auditoria van de hele Plateau. De 
codenaam van de locatie was aud G.

Eerst was er Thorus, derde bach
elorstudent bouwkunde. Zijn uit
zonderlijke kennis van beton leidde 
tot de creatie van zijn beruchte, 
onverwoestbare hamer waarmee 
hij menig nagels in de muur kon 
slaan.

Dan was er Bert, master
student in de chemische 
technologie en materiaalkunde 
met specialisatie in de 
textielkunde. Hij ontwikkelde 
voor zijn masterproef pillen die 
de spiergroei bevorderen en 
kleren die spontaan beginnen 
te scheuren.

Hierna volgden een hele reeks fysieke en psy
chologische proeven voor onze kandidaten. Drie 
weken later was er dan een schriftelijk examen 
op zaterdag waar welgeteld vijf studenten op 
slaagden en dus agenten werden van FRIS.

T h e  A v e n g i n e e r s



En om het zelfrespect van de vrou
welijke helft van de lezers en het 
libido van de andere helft te bevre
digen werd ook de allercharmante 
archie Black Window aangenomen.  
Zij is verantwoordelijk voor de 
logistiek en de goede werking van 
het team.

Vervolgens was er Tom uit de elektro
techniek, alias ‘ijzervent’, die een kostuum 
volledig uit oud ijzer, felle lichtjes, batterijen 
en een magische component genaamd 
duct tape vervaardigde. Hij kan een echte 
laserstraal uit zijn handen schieten en zou 
in een volgende fase iets met raketaan
drijving en kernfusie inbouwen.

Dan was er Steven, afgestu
deerd in de bedrijfs kunde. 
Omdat hij het meeste geld 
bezit werd hij onmiddellijk 
tot de leider van het team 
benoemd en kon hij zich een 
echt kostuum veroorloven. Hij 
kreeg daardoor de bijnaam 
‘Kapitein Euro’.

Intussen echter, in de diepste krochten onder 
de Plateau die door geen enkel mens met 
gezond verstand betreden worden, op de 
occasionele zwervers en van de buitenwereld 
afgezonderde bioingenieurs na…

Een oude superschurk is opnieuw opgestaan! Is de faculteit 
verdoemd? Kunnen onze helden deze bedreiging wel aan?

Rinkel 

   rinkel

klets 

       s
platsch

K r A A A A A A K

Het is tijd om naar 
 buiten te komen,  
professor De Schepper. 
Of moet ik zeggen…

H e n n i e b a l  V e c t o r
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Berlijn: Een wereldstad...
Ci
ty
-T
ou
r

Worst case scenario: er 
zijn je slechts 24 scha-
mele uurtjes gegund in 
de Mauerstadt. Om van 
dat blanco blad in je Ber-
lijnse citytripervaring af 
te raken, waag je je best 
aan de ‘Mitte-wandeling’ 
uit het terecht alom ge-
prezen minigidsje ‘100% 
Berlijn’. Ideaal om in een 
kort tijdsbestek langs de 
belangrijkste beziens-
waardigheden geloodst 
te worden zonder de 
voorspelbaarheid van de 
zoveelste ‘Tourist Tour’ 
te moeten doorstaan. 
Om niet van bij het be-
gin al af te wijken van de 
clichépaden start je de 
tocht best aan hét sym-
bool van Berlijn. Hoewel 
ook hier de stempel van 
het kapitalisme niet te 
negeren valt – Starbucks 
en Dunkin’ Donuts zijn 

nu eenmaal nooit veraf 
in een hoofdstad als Ber-
lijn -  is de Brandenburg-
er Tor een van de meest 
zichtbare herinneringen 
aan de ooit zo radicaal 
ge scheiden stad. Enkele 
honderden meters ver-
derop herinneren ook de 
2711 zuilen van het Holo-
caust Denkmal je aan de 
bittere ernst van de Dui-
tse geschiedenis.  Later op 
de dag volgen Potsdam-
mer Platz, gepromoveerd 
van niemands land tot 
hoogbouwland, en To-
pographie des  Terrors, 
waar Hitlers  Auflösung 
zijn schrikwekkende 
start nam. Volleerde 
must-seelijstjes afvinken-
de toeristen doen ten 
slotte best nog Check-
point Charlie (heel grote 
g e s c h i e d e n i s wa a rd e 
voor zo’n kleine stapel 

zand zakken) en Alexan-
derplatz (buzzing epi-
centrum van voormalig 
Oost-Berlijn) aan. 

Wie het geluk gegund 
is enkele dagen langer 
in Merkels achtertuin 
te mogen vertoeven, 
springt best op een van 
de duizenden tweewiel-
ers die de stad rijk is. Wij 
maakten een zinnenprik-
kelende tocht langs Lust-
garten, Hauptbahnhof, 
Tiergarten en Schloss 
Charlottenburg en kwa-
men ten slotte terecht in 
de onvoorstelbare open 
vlakte van een ex-vlieg-
veld: Tempelhof. Fietsen 
op een landingsbaan – en 
dan nog eentje die ooit 
dienst deed in de tijden 

Berlijn is een stad met een rijke en bekende geschiedenis, waarin de Muur 
een centrale plaats inneemt. Maar wat gaat er schuil achter de Brandenburg
er Tor, Tiergarten en Checkpoint Charlie? Is Berlijn meer dan een stad met 
wat restanten van een muur en enkele moderne musea? Wij trokken onze 
wandelschoenen aan en zochten het voor je uit, rekening houdend met ver
schillende verblijfsperioden.

TempelhofFietsen in Berlijn: een must! B
erl

in
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met dorpallures
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van de Luftbrücke – is 
toch wel een unicum in 
een modaal mensenleven. 
Niet voor de Berlijners: zij 
zoeven onverstoord langs 
ons in hun soms vreemde, 
maar originele bouwsels 
die je ‘skateboardkites’ 
of ‘skeelerkites’ zou kun-
nen noemen, of zelfs 
een windsurfplank met 
wieltjes.

Voor de volgende wijken 
borgen we ons stalen ros 
weer op, want oog voor 
detail is vereist in Kreuz-
berg en Friedrichshain. 
Slenteren door deze op 
het eerste zicht lichtjes 
verloederde wijken zorgt 
meer dan waarschijnlijk 
voor een eye-opener: hier 
bevindt zich een waar 
vintage-walhalla. Wie een 
neus heeft voor tweede-
hands kleren, accessoires 
en boeken zal onmogelijk 
kunnen weerstaan aan 
het uitgebreide aanbod. 

Wij volgden de routes 
die in ‘100% berlijn’ uit-
gestippeld staan, maar 
weken af en toe wijselijk 
af van de platgetreden 
paden. Alleen zo ontdek 
je het echte Berlijn: van 
de charmante vintage 
platenwinkel die maar 
drie uur per dag open is 
tot het met Maria-attribu-
ten en oma-zetels ingeri-
chte cafeetje om de hoek 
dat vijf verschillende 
soorten heiße Schokolade 
aanbiedt. Om de dag af te 
sluiten met nog een paar 
must-sees, wandelden 
we de East Side Gallery af 
en bezochten we het Jü-
disches Museum, wat een 
diepe indruk nalaat.

Bij een bezoek aan Ber-
lijn mag ook het urban 
green niet vergeten wor-
den. De Duitse hoofd-
stad is namelijk één van 
de toppers in Europa op 
dat gebied. Iedereen kent 

Tiergarten, de gigantische 
groene long van Berlijn. 
Maar wij gooiden het over 
een minder bekende boeg 
en kozen voor het Gör-
litzer Park. Denk: hippies, 
allochtone families en 
sigarettenpeuken, maar 
ook gezellige barbecues, 
verborgen plekjes tussen 
de bomen en het gevoel 
even uit de drukte van 
de stad te zijn. Een abso-
lute aanrader voor wie 
geen maagdelijke Berli-
jnbezoeker meer is en de 
stad op een andere ma-
nier wil ontdekken. 

Berlijn is dus zoveel 
meer dan wat ruïnes 
en musea. Die Stadt an 
der Spree heeft voor elk 
type  toerist iets achter 
de hand. Bezoekers met 
groen achter hun oren 
kunnen de toppers zoals 
het Holocaust Denkmal, 
East Side Gallery en Alex-
anderplatz van hun lijstje 
afvinken. Wie dat stadium 
voorbij is, moet zijn ogen 
openhouden voor wat er 
achter elke straathoek 
schuilt. Want de prachtig 
uitgestalde geschiedenis 
van de stad herbergt ook 
een ander Berlijn: jong, 
hip en groen met een 
 unieke vintage feel. 

Berlijn combineert de charme van een dorp met de urban mix van een wereldstad.

Achter de toeristische façade schuilt de charme: een heiße 
Schoko drinken in oma’s living, maar toch midden in Berlijn.

100% Berlijn’, door Daniel Haaksman/
Marjolein den Hartog/Loes Kraaijo, 
is te verkrijgen in o.a. De Standaard 
Boekhandel. Studententip: in de meeste 
bibliotheken kan je het boek ontlenen 
(o.a. in de bib van Gent).B

erl
in
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H e t 
 leukste 

aan het 
s c h r i j v e n 

van dit weten-
schapsrubriekje 

is zoeken naar een 
onderwerp. Met een titel 

als “Vibrator (en orka’s)” 
vond ik dit het meest geschikte moment 
om dat eens te vermelden. Voor jullie het 
verkeerde beeld krijgen: ik ben niet op 
zoek gegaan naar ‘experimenteel onder-
zoek’ rond de performantie van vibra-
tors. Ingenieursblogs zijn mijn habitat. In 

die blogs kom je dingen tegen 
als “3D Printing a Burrito”, “Is America 
Building a Ninja Robot?”, en ook “Hack-
ing My Vagina”. Op dat ogenblik gaan alle 
alarmbellen in je hoofd af. Een nieuw ar-
tikel voor ’t Civielke is geboren.

Beth had nood aan een vibrator en dus 
kocht ze een Lyla Vibe. Over de vibrator 
zelf was ze tevreden, over de afstands-
bediening iets minder. Beth schrijft daar-
over dat ze het gevoel had dat ze een 
videorecorder lag te programmeren. Niet 
echt waar ze naar op zoek is in een vibra-
tor. Reden genoeg dus om die vibrator 
eens te reverse engineeren.
Beth wou een touchless afstandsbedien-
ing maken voor de Lyla Vibe. Touchless: 
de alarmbellen in mijn hoofd gaan nog 
eens af.  Hiervoor gebruikte ze haptic 
technology. Haptic technology is gebas-
eerd op de manier waarop orka’s jagen. 

Gek of geniaal?
W
e
te
ns
ch
ap
s
ru
br
ie
k

Ingenieurs: zijn ze gek, geniaal of beide? Creatief zijn ze in elk geval. De meeste 
ingenieurs gebruiken hun creativiteit om problemen op te lossen. Sommige van 
die oplossingen getuigen van zoveel ingenieursvernuft dat ze hun weg vinden 
naar deze pagina in ’t civielke. Sommige ingenieurs gebruiken hun creativiteit 
zonder dat er een echt probleem is. En dan gebeuren er grappige dingen of ont
staan er lachwekkende uitvindingen. En wie zouden wij zijn om die niet te ver
melden? 

Vibrators (en orka’s)

Moeite met opstaan?

Je benen over de rand van je bed gooien. 
Klinkt simpel… Maar op het ogenblik dat 
je het echt moet doen, is het het grootste 
probleem ter wereld. Een wekker zetten, 
zou moeten helpen. Maar één druk op de 
knop volstaat om die uit te zetten en je 
verblijf in dromenland met enkele mi-
nuten/uren te verlengen. (On)gelukkig 
voor jou hebben een aantal creatieve ziel-
en een oplossing bedacht om dit probl-
eem te verhelpen. De oplossing is een 
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Om te weten waar 
een prooi zich be-
vindt, zendt een 
orka ultrasone gol-
ven uit. Die golven 
worden gereflecteerd 
door de prooi. Orka’s 
luisteren naar deze ge-
reflecteerde golven en 
kunnen op basis daarvan bepalen waar 
de volgende maaltijd is. Ze weten op die 
manier ook hoe groot de prooi is, welke 
vorm het heeft, enz.
De afstandsbediening van Beth doet ei-
genlijk hetzelfde. Het zendt ultrasone 
golven uit waardoor de lucht in de om-
geving van de afstandsbediening begint 
te trillen. Als Beth met haar handen over 
de afstandsbediening zweeft, raakt ze de 
ultrasone golven aan en verandert ze de 
golf die gereflecteerd wordt. En dan be-
gint de vibrator op een andere manier 

te trillen. De afstandsbediening reageert 
niet alleen op handen, maar op alle be-
wegende lichaamsdelen in de buurt. De 
vibrator krijgt dus eigenlijk feedback 
van waar het mee bezig is. Of om het 
met de woorden van Beth te zeggen: 
“I love closed-loop systems.”. En blijk-
baar zijn veel vrouwen dezelfde mening 
toegedaan: de website van Beth lag een 
aantal dagen plat door overbelasting… 

Gek of geniaal?
W
e
te
ns
chaps

rubrie
k

Moeite met opstaan?

wekker die naar de naam Clocky luistert. 
Clocky is een wekker op wielen. Als je de 
snooze-knop induwt, rijdt Clocky weg en 
begint het lawaai te maken. Om Clocky 
terug stil te krijgen, moet je uit je bed ko-
men en proberen om Clocky te vangen. 
Clocky zal zich in alle mogelijke bochten 
wringen om dat te vermijden.  
Er zijn ook andere oplossingen voor je 
slaapprobleem, ontsproten aan het brein 
van lichtelijk mentaal zieke personen. Zo 

iemand heeft een pneumatisch bed ont-
worpen. Dat klinkt als het meest onge-
schikte ding om in te gaan slapen en je 
wil er absoluut niet in wakker worden. 
Als je wekker afloopt, begint je bed hevig 
heen en weer te schudden. Je wordt dus 
wakker op een soort van rodeostier. Niet 
echt de meest ideale manier om op te 
staan als je de avond ervoor zwaar bent 
uitgegaan in de Overpoort en je maag 
daar nog een beetje de gevolgen van 
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Het verhaal van een medewerker
IA
E
S
T
E

Mijn avontuur begon 
eind vorig academiejaar, 
kort na de praesidium-
week, toen Max – je weet 
wel, de huidige IAESTE 
Ghent president – voor-
stelde dat ik medewer-
ker kon worden bij 
IAESTE. Eerlijk gezegd 
had ik geen flauw idee 
wat dat juist inhield, 
maar dat deed niet veel 
ter zake blijkbaar. En zo-
als altijd op het einde 
van het jaar volgde er 
natuurlijk ook weer een 
VTK survey, waarbij de 
mogelijkheid bestond 
om je e-mailadres op 
te geven als je inter-
esse had om IAESTE 
medewerker te wor-
den. Voor degenen die 
het zich afvroegen, daar 
wordt dus wel degelijk 
gebruik van gemaakt!

Die zomer was voor mij 
de eerste zonder herexa-
mens, en ik was dan ook 
van plan daar dankbaar 
gebruik van te maken. 
Dat lijkt misschien op 
het eerste zicht tegen-
strijdig met het feit dat 
ik actief meehielp aan 
de summer reception, 
maar niets is minder 
waar. Natuurlijk moeten 
er sommige dingen ge-

regeld worden; zo moet 
er af en toe eens een 
trainee opgehaald en 
rondgeleid worden of 
moet er wel eens accom-
modatie gezocht wor-
den, maar dat is enkel 
de serieuze kant van de 
summer reception. Maar 
als je 2 dagen achter-
een een trainee op moet 
gaan halen, en daar  
telkens een paar uurtjes 
aan besteedt, dan heb je 
er wel even genoeg van 
als die laatste trainee 
niet goed engels kan, en 
zelfs na 3 keer nog niet 
begrepen heeft dat je de 
sleutels van de kamer al 
hebt. De summer recep-
tion biedt echter ook de 
kans om mee uit te gaan 
met de trainees, en met 
wat geluk kom je dan 
legendarische figuren 
zoals “Milk man” tegen. 
Spijtig genoeg heb ik 
hem zelf nooit ontmoet, 
maar Milk man bleek 
een Japanse student te 
zijn, die toevallig bij de 
trainees terecht geko-
men was toen die op een 
avond van plan waren 
uit te gaan. Toen ze al-
lemaal wat drank gingen 
kopen bij de nachtwin-
kel, kocht Milk man ech-
ter een liter melk, die hij 

tot grote verbazing op 
café leeg dronk. 

Het einde van de zomer 
naderde en ik keek al uit 
naar het nieuwe acad-
emiejaar (niet voor de 
les welteverstaan), toen 
ik plots door Max ge-
beld werd om te vragen 
of ik nog mee wou gaan 
naar JUMP, in Kroatië. 
Uiteraard hoor je dan 
vooral “in Kroatië”, en is 
de interesse onmiddel-
lijk gewekt, maar wat 
later kom je dan wel te 
weten dat er niet al te 
veel vrije tijd voorzien 
is tijdens deze 4 dagen. 
JUMP – Join Us to Moti-
vate People – is namelijk 
een internationaal event 
van IAESTE, waarbij het 
de bedoeling is iets bij 
te leren over de wer-
king van IAESTE, en wat 
je zelf hoort te doen in-
dien je mee helpt. Klinkt 
ongelooflijk saai, denk 
je dan, maar niets blijkt 
minder waar. ’s Avonds 
is er namelijk genoeg tijd 
voorzien voor ‘ontspan-
ning’, met als hoogte-
punt de zogenaamde 
International Evening. 
Op deze dag wordt het 
avondeten overgeslaan, 
en zijn er de hele avond 

Velen onder jullie  kennen IAESTE niet, of weten niet wat we juist doen. Daar
om vinden jullie deze keer geen stageverslag van een student die met IAESTE 
op stage ging, maar een verslag van de ervaringen als IAESTE medewerker.
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(nacht) belachelijk veel 
hapjes en alcohol te nut-
tigen, allemaal speciali-
teiten meegebracht door 
de aanwezigen van ieder 
land. En zo komt het dan 
dat ik tijdens de eerste 
lesweek – na een late 
avond op de openings-
goliarde – toch op het 
laatste moment dins-
dag niet mee ging bier-
fietsen (en maar goed), 
zodat Max en ik woens-
dagochtend kort na 4u 
konden vertrekken naar 
de luchthaven, met 2 
rugzakken vol Belgische 
specialiteiten, en wat 
kleren als handbagage. 
Kroatië zelf zagen we 
jammer genoeg amper, 
maar toch genoeg om 
te beslissen dat we ooit 
eens terug moeten gaan!

Tot nog toe heb ik ech-
ter nog niets vermeld 
waar jullie ook enig nut 
aan hebben, maar daar 
houden we ons natuur-
lijk vanaf het begin van 
het eerste semester wel 
mee bezig! Vanaf dan 
vergaderen we ongeveer 
om de twee weken, om 
het werk te verdelen en 
op te volgen. Zoals jul-
lie waarschijnlijk in de 
Manna’s wel al gezien 
hebben organiseren 
we verschilllende in-
fomomenten, maar het 
belangrijkste werk dat 

we doen is het 
 jobraisen. Dit 
houdt in 
dat ieder 
lid van 
onze LC 
( L o c a l 
Commit-
tee) een 
a a n t a l 
in Bel-
gië ge-
ve s t i g d e 
bedri jven 
toegewezen 
krijgt, en daar-
mee contact di-
ent op te nemen, met 
het oog op het versieren 
van stageplaatsen. Die 
Belgische stage plaatsen 
bieden we echter niet 
aan jullie aan, maar 
worden op de Annual 
Conference geruild met 
de verantwoordelijken 
van andere landen. 
Hierbij wordt reken-
ing gehouden met de 
voorkeuren ingevuld 
op de A-form, die wel 
ingevuld moet worden 
om op stage te kunnen 
gaan, maar niet bindend 
is. Dit jobraisen kan niet 
bepaald als ontspanning 
beschouwd worden, 
aangezien er wel wat tijd 
in kruipt omdat je dik-
wijls afgescheept wordt 
door de receptie, of door 
je ‘contactpersoon’. Dat 
wil zeggen dat je bepaal-
de bedrijven verschil-

len-
d e 

k e r e n 
opnieuw moet 

bellen, en telkens weer 
hetzelfde excuus krijgt, 
tot je uiteindelijk de per-
soon waarnaar je vraagt 
vast krijgt, opgeeft, of 
het einde van het semes-
ter bereikt. Maar soms 
word je ook wel eens op 
een grappige manier af-
gescheept, en ook zulke 
dingen worden wel eens 
besproken op de verga-
deringen. Zo belde ik 
zelf een bedrijf op en 
vroeg om doorverbon-
den te worden, waarop 
ik van de receptioniste 
te horen kreeg dat mijn 
contactpersoon spijtig 
genoeg geen telefoon 
bezat. En dat er (op haar 
computer) één of ande-
re afkorting achter zijn 
naam stond, en iedereen 
met dezelfde aandui-
ding geen telefoon had. 

Het verhaal van een medewerker
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database echter kon 
zien dat de laatste paar 
jaren mijn voorgangers 
wel telefonisch in con-
tact waren geraakt, was 
dit duidelijk een leugen. 
Nu ik er achteraf over 
nadenk had ik dat beter 
gezegd tegen haar, al 
was het maar in de hoop 

dat haar antwoord de 
hilariteit van de situatie 
nog wat zou bevorderen.

Dit semester zal onze 
LC er ten eerste voor 
zorgen dat jullie stages 
verder geregeld worden 
en voorbereidingen ge-
troffen worden voor de 
volgende summer re-

ception. Daar kan ik nu 
nog niet veel over ver-
tellen, maar iedereen 
die geïnteresseerd is om 
mee te helpen (of ge-
woon geïnteresseerd is) 
mag altijd contact opne-
men met eender welk LC 
member!

Het verhaal van een medewerker
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Denys & Multi

4,5 jaar geleden is het al weer toen ik voor het laatst de poort 
van de “Plateau” buiten wandelde. Op weg naar het onbekende, 
maar ook op weg naar een nieuwe uitdaging. 4,5 jaar later zorgt 
Denys voor deze uitdaging. 
Voor velen is het moeilijk te bepalen waar je je carrière wilt 
starten. Bij Denys kom je als beginnend ingenieur in ieder geval 
terecht in een firma met een sterke structuur en organisa-
tie. We kunnen hier genieten van degelijke interne en externe 
opleiding en en de (groei)mogelijkheden zijn enorm. Als werf-
leider heb ik een grote verantwoordelijkheid naar veiligheid, 

kwaliteit, planning en budgetcontrole. Het tot een goed einde brengen van een 
werf en het onder controle houden van deze facetten zorgt voor veel voldoening 
in mijn job.
Denys is een grote aannemer in volle groei en actief op verschillende gebieden. 
Van het aanleggen van pijpleidingen in binnen- en buitenland, over waterwerken 
in Afrika, tot het bouwen van een nieuw forensisch psychiatrisch centrum in 
Wondelgem of een vernieuwingsproject op de Korenmarkt in Gent. Stuk voor stuk 
uiteenlopende projecten in een interessante omgeving die zorgen voor de uitda-
gingen en kansen die we zoeken in ons werk.  
Bij Denys kun je in ieder geval terecht voor een gevarieerde job met de juiste 
uitdagingen. Bij vragen of voor meer info stuur gerust een e-mail (birgen.wille-
myns@denys.com) of  bezoek de website www.denys.com.

Birgen Willemyns - Denys

Halfweg vorig jaar verliet ik het Plateaugebouw met een diploma 
Burgerlijk Ingenieur-Architect op zak. De meest voor de hand liggen-
de stap was starten met een architectenstage. Toch heb ik een ander 
pad gekozen dankzij MULTI, specialist in engineering voor indus-
triële, bouwkundige en maritieme projecten, en al verschillende jaren 
actieve partner van “mijn univ”.
Ondanks mijn voorliefde voor architectuur heb ik mij die beslissing 
nog geen moment beklaagd. Mijn diploma biedt namelijk heel wat 
meer mogelijkheden en die heb ik met beide handen gegrepen. Mij 

interesseerde vooral het ruimere plaatje: Hoe komt een bouwproject tot stand? Wie 
werkt hieraan mee? Hoe wordt het rendabel? Hoe vertaalt zich dit in een ontwerp? 
Met dit in het achterhoofd kwam ik terecht bij project- en studiebureau MULTI, leve-
rancier van  engineeringservices aan bedrijven en overheden, vanuit hun eigen stu-
diebureau of op locatie bij hun klanten. Referentieprojecten zoals De Antwerpse 
Stadsfeestzaal, De Kanselarij, de Résidence Palace, het nieuwe NAVO-gebouw en de 
Schoolboot, bus- en tramstations voor De Lijn  hebben mij overtuigd van de job als “pro-
jectontwikkelaar”.
Ik werk voor MULTI mee aan diverse projecten bij Immpact, een projectontwikkelaar 
die actief is in Antwerpen, Brussel en Gent. De jobinhoud is erg gevarieerd en gaat 
van prospectie van sites en het uitvoeren van rendabiliteitstudies tot het realiseren 
van een ontwerp in samenwerking met een architectenbureau. Mijn eerste jaar wordt 
voornamelijk opgevat als een leerperiode: kennismaken met heel wat facetten van het 
beroep én actief verantwoordelijkheid opnemen door taken zelfstandig te vervullen. Na 
drie maanden kon ik al starten met een eigen project. Mijn gebrek aan ervaring wordt 
zonder problemen aangevuld door die van behulpzame collega’s. Bovendien krijg ik de 
kans verder te studeren en mij te specialiseren in vastgoedkunde. 
Ik ben aangenaam verrast door de bereidheid van mijn werkgever en collega’s om in-
tensief te investeren in startende ingenieurs, een eigenschap die jullie ongetwijfeld snel 
genoeg zelf zullen ontdekken! Kijk eens op www.multi.be.

Alexander De Cuyper - Multi
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Yara & Accenture

Dag beste burgie! De uitdaging van het laatste semester: al je 
energie focussen op je thesis en toch ook aan de toekomst be-
ginnen denken. Met mijn diploma Chemische Technologie bin-
nen bereik was de chemische industrie voor mij een evidente 
keuze.
Maar waarom heb ik voor Yara gekozen? Belangrijkste reden is 
de open, sociale cultuur waar eerlijke communicatie en team-
work centraal staan. Daarnaast ook de vele mogelijkheden bin-
nen Yara. Zo is de site in Sluiskil de grootste in Yara wereldwijd, 
met 3 productie-eenheden en zelfs een eigen R&D afdeling! In 

Brussel is het Yara Project Office (YPO) gevestigd, oftewel de engineering afdeling 
binnen Yara. Zij bieden wereldwijd ondersteuning aan de sites bij grote projecten, 
zoals de opstart van een nieuwe plant. Ook het buitenland is mogelijk, in Europa 
telt Yara 17 productiesites. Om zijn positie als wereldleider te versterken, zijn er 
in Canada, Qatar en Australië ambitieuze projecten gepland. Dat Yara in 2011 een 
recordwinst geboekt heeft -in tijden van crisis- en de recente investering in ureum 
7, een gloednieuwe fabriek op de site in Sluiskil, heeft me zeker mee overtuigd. 
Het toenemend aantal jonge ingenieurs op Yara Sluiskil ten slotte creëert de goeie 
werksfeer die ik zoek.
Wat moet ik precies doen als procesingenieur? Door steeds strengere emissie- en 
veiligheidseisen zijn er voortdurend aanpassingen nodig aan de plant. Daarnaast 
is het ons doel de plant alsmaar betrouwbaarder, productiever en ‘gebruiksvrien-
delijker’ te maken. Mijn taak is om een aantal van die projecten te coördineren,  in 
samenspraak met mijn mentor. Nog vragen: check de site http://www.yara.nl/ of 
voel je vrij me te mailen op steven.vandermeersch@yara.com!

Zowat elke keer als ik een oude bekende tegenkom die nog aan de 
plateau studeert, vraagt die mij of ik het studentenleven niet mis. “ ’t 
Zal wel zijn!” zeg ik dan. “Maar dat betekent niet dat ik mij niet amu-
seer op mijn werk.” Ik geef toe: het opstaan ’s morgens is altijd wel een 
beetje hel voor mij, maar eenmaal ik ter plaatse ben, is dat alweer snel 
vergeten.
Wat me vooral bevalt aan mijn werk is de vrijheid die ik krijg. Na-
tuurlijk niet de vrijheid die jullie kennen (ik moet wel degelijk nog op 
vaste uren opstaan), maar wel de vrijheid om zelf mijn toekomst te 

plannen. Er wordt echt rekening gehouden met mijn voorkeuren en carrièreperspec-
tieven. Ook worden mijn prestaties nauwgezet opgevolgd door enkele meer ervaren 
collega’s die me wegwijs maken in alles wat Accenture (en de markt) te bieden heeft. Ik 
werk er pas enkele maanden, maar intussen heb ik al met enkele senior managers en 
managing directors samengewerkt en ze gedragen zich zeker niet uit de hoogte, inte-
gendeel. Ze staan heel open voor het uitwisselen van kennis en ervaringen.
Momenteel ben ik mij aan het verdiepen in Salesforce.com,  een software die volledig 
in de cloud draait en vooral bekend is als Customer Relationship Management (CRM) 
software. In 2013 zal het zelfs de grootste CRM provider ter wereld worden, dus ziet het 
er goed uit voor mijn toekomstige pipeline ;). Ik ben hiervoor intussen al eens een week 
training gaan volgen in Nantes en in april vertrek ik voor 4 weken naar Chicago. Dat is 
natuurlijk een leuk voordeel van het werken voor een internationaal bedrijf.
Jammer genoeg krijg ik hier maar een kleine 200 tekens om jullie te overtuigen en 
moet ik nu stoppen. Maar voor meer informatie mogen jullie me altijd mailen op wout.
de.geyter@accenture.com, ons volgen via onze interactieve facebookpagina facebook.
com/accenturebelux  of bezoek eens onze website www.experience.accenture.be om 
kennis te maken met ons bedrijf , onze mensen en onze carrièremogelijkheden.

Steven Vandermeersch - Yara

Wout De Geyter - Accenture
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ExxonMobil & Esko

Begin september ben ik aan de slag gegaan bij ExxonMobil 
Antwerpen. Net als vijf andere pas afgestudeerden ben ik 
begonnen als contact engineer. Zoals de naam al doet ver-
moeden ben je in deze job de contactpersoon voor één of 
meerdere units van de raffinaderij, waardoor je niet alleen 
zorgt voor de ondersteuning en optimalisatie van de dage-
lijkse operaties van deze unit(s), maar ook troubleshout-
ing en het oplossen van dringende problemen behoren tot 
je takenpakket. Daarnaast heb je ook een joblijst waar alle 
taken opkomen die niet tot de dagelijkse opvolging behoren 
maar iets langere termijn projecten of onderzoeken zijn. Tot 
slot heb je ook veel trainingen over een variëteit van onder-

werpen die je in bepaalde mate zelf kan kiezen. Het is dus een veelzijdige job die je 
niet alleen toelaat om stukje voor stukje het raffinaderijproces en alles wat daarbij 
komt kijken te leren kennen, maar ook om jezelf verder te ontwikkelen. Het is wel 
meteen een hele verantwoordelijkheid, maar iedereen zijn deur staat altijd (let-
terlijk) open om je te helpen. Een ideale startersfunctie dus als je het mij vraagt, 
die meteen een stevige basis biedt voor toekomstige jobs! Want met het gesofisti-
ceerde ‘jobrotatie’systeem dat ExxonMobil handhaaft, krijg je om de 2 à 3 jaar een 
nieuwe uitdaging voorgeschoteld. Wie weet wat me dus nog te wachten staat...

Mariet Dhollander - ExxonMobil

Vorig jaar deze tijd begon de vraag “wat na mijn studies?” zich te 
stellen. Ik had er eerlijk gezegd nog nooit bij stil gestaan. Geen haar 
op m’n hoofd kon me vertellen waar ik terecht zou komen. Gelukkig 
waren er de vele jobbeurzen, infoavonden en jobdagen. Deze eve-
nementen gaven me  de kans om de sfeer bij verschillende bedrijven 
op te snuiven, en zo voor mezelf uit te maken wat voor job ik precies 
wou doen. Esko stond al snel op mijn lijstje van favoriete toekomstige 
werkgevers.
Telkens ik in contact kwam met Esko had ik het gevoel dat hun be-
drijfscultuur mij wel zou liggen. Een innovatief bedrijf dat actief is in 
de grafische sector. Ik startte de sollicitatie procedure, en nog voor 

het behalen van mijn diploma tekende ik met veel plezier mijn contract als R&D Soft-
ware Engineer.
De eerste dagen kreeg ik verschillende trainingen over de werking van het bedrijf en 
demo’s van hun uitgebreide product portfolio. Elke nieuwe werknemer krijgt een bud-
dy die je wegwijs maakt in het bedrijf. Je voelt je nooit alleen, er is altijd wel iemand om 
je te helpen bij problemen. Op de werkvloer heerst een heel open sfeer. Er zijn geen 
muren tussen de verschillende teams en iedereen is makkelijk aanspreekbaar.  
Tijdens mijn eerste week kreeg ik de kans om mijn eerste lijnen code te schrijven, dit 
gaf me direct het gevoel dat Esko vertrouwen heeft in nieuwe mensen.   Voor de ontwik-
keling van onze software gebruiken we de SCRUM methode, deze methode geeft de 
developer voldoende vrijheid en vereist weinig extra papierwerk. Het team waar ik 
lid van ben is heel internationaal:  we werken samen vanuit Gent, Praag, Stonehouse 
en Boston. Ik kon heel snel kennismaken met mijn internationale collega’s tijdens een 
Face 2 Face meeting in Praag. Tijdens deze meeting werd de strategie voor de komende 
maanden besproken en ook hier werd met veel aandacht geluisterd naar mijn mening, 
ondanks de weinige ervaring die ik had. 
De aangename werksfeer, leuke uitdagingen en toffe collega’s zorgen ervoor dat de 
werkdagen voorbij vliegen!

Pieter-Jan Piro - Esko
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Alcatel-Lucent & TP Vision

Net zoals vele laatstejaars was ik een drietal jaar geleden op 
zoek naar mijn eerste job als Burgerlijk Ingenieur. Na heel wat 
wikken en wegen heb ik uiteindelijk gekozen voor een R&D posi-
tie en ben ik in september 2010 begonnen als Quality Assurance 
Ingenieur op de IP afdeling van Alcatel-Lucent.
Als IP Quality Assurance Ingenieur sta ik in voor de eindkwali-
teit van features op de zeer succesvolle Service Routers van 
Alcatel-Lucent. Om die kwaliteit te bereiken is het niet enkel 
belangrijk inzicht te hebben in het technische “hoe moet het 
werken?” maar ook in het meer zakelijke “waarom moet het zo 

werken?”. Daarom ben ik betrokken bij quasi alle aspecten van het ongeveer 1 jaar 
durende ontwikkelingsproces. Dit bevat onder andere de conceptuele uitwerking, 
de implementatie, het testen zelf en de initiële feedback van klanten. Hierdoor blijft 
het werk steeds boeiend en gevarieerd.
Momenteel werk ik mee aan het WiFi Offload project, waar het doel is om WiFi als 
een volwaardige uitbreiding op het GSM-Netwerk in te schakelen. Dit is een volledig 
nieuw marktsegment waar we vaak zelf de technologie nog moeten uitvinden en 
steeds met unieke problemen worden geconfronteerd. Deze heel uitdagende om-
geving zorgt ervoor dat ik nog steeds elke dag bijleer.
Naast een interessante job biedt Alcatel-Lucent ook een heel goede werkomge ving. 
Ik geraak vlot op het werk met het openbaar vervoer en ik kan meermaals per week 
van thuis uit werken. Er heerst ook een goede collegiale sfeer die bevorderd wordt 
door onze open office omgeving, je kunt vlot bij iedereen terecht met vragen of 
opmerkingen. Wees dan ook zeker niet bang om op de Job Fair langs te komen en 
nader kennis te maken!

Killian De Smedt -  Alcatel-Lucent
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TP Vision, met hoofdzetel in Amsterdam, is exclusief licentiehouder van Philips TV 
en heeft bijna 3300 werknemers op verschillende locaties wereldwij. Het is een 
vooruitstrevend bedrijf dat in de wereld van visueel digitaal entertainment volledig 
ten dienste staat van het bekende merk Philips TV.  Het bedrijf is voor 70 procent 
eigendom van TPV en voor 30 procent van Royal Philips Electronics.
 
In TP Vision Brugge (voorheen Philips Brugge) ontwikkelen we televisies van de 
toekomst. Met het oog op gefocuste en grotere effectiviteit op het vlak van inno-
vatie, is eind 2013 vooropgesteld om alle Europese innovatie activiteiten te cen-
traliseren in één gloednieuwe vestiging te Gent, waarbij de innovatie sites van 
Brugge en Eindhoven en de salesorganisatie geconsolideerd worden. NetTV, Perfect 
Pixel HD, Aurea and Cinema 21:9 zijn allemaal ontwikkeld in een innovatieve en 
vooruitstrevende omgeving, waar de talrijke en prestigieuze EISA-awards over de 
afgelopen jaren heen een duidelijke erkenning van zijn.
 
Neem een kijkje op www.tpvision.com voor alle vacatures.

TP Vision
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Hoe onze judo’ers het er vanaf gebracht hebben, lazen jullie al in het 
vorige ‘t Civielke. Nu is het tijd om de balans van een semester IFK’s op 
te maken. 
De basketters hebben op 3 december ware basketbalgeschiedenis ge-
schreven door elk hun wedstrijd te winnen en zo met twee teams in de 
kwartfinales te belanden. VTK1 deed dat na makkelijke 34-15 winst 
tegen Chemica. VTK2 zorgde voor dé stunt van de avond door  de IFT-
winnaar VEK met 26-22 uit het tornooi te kegelen. 
Bij onze basketdamesploeg namen 
de twee Caroline’s het voortouw en 
leerden ze de praesidiummeisjes 
de kneepjes van het vak. Zij pik-
ten deze goede raad op en knok-
ten zich zo naar een plaatsje in de 
halve finales. 
Onze volleyballers hadden een 
repu tatie te verdedigen en dat 
wisten ze maar al te goed. De 
VTK1-ploeg besloot dan ook maar 
hun visitekaartje af te geven 
door in de voorrondes VEK 
en Chemica te verslaan. VTK2 
had het wat moeilijker tegen 
een sterk VLK en verloor heel 
erg nipt hun tweede wed-
strijd tegen WINA, waardoor 
ze jammergenoeg werden 
uitgeschakeld. 
Onze volleydames waren 
goed op dreef, maar in de 
beslissende wedstrijd tegen 

HILOK viel onze passeur Nele 
Van Den Berghe uit. Dit was 
een serieuze aderlating voor 
de ploeg die over enkele sterke 
hoekspeelsters beschikt. He-
laas werden we uitgeschakeld. 
De minivoetballers van VTK1 
wonnen de 16de finales 
makkelijk met 10-3 van Chem-
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te sterk voor VTK2, wat resulteerde 
in een 7-2 verlies. VTK3 moest een 
extra ronde spelen, maar de mini-
voetbalploeg van het HomeKonvent 
bleek niet echt een grote hindernis te 
zijn. In hun 16de finale werd na een 
2-2 gelijkspel tegen VBK met schep-
corners verloren. 
Onze minivoetbaldames hadden wat 
pech met de loting. Ondanks een uit-

stekende inzet en teamspirit  werd er verloren te-
gen de meiden van Geneeskunde en VLK. 
Onze veldvoetballers zagen hun eerste wedstrijd 
tegen VDK door het slechte weer uitgesteld wor-
den. Na de finaleplaats op het IFT zullen ze hun op-
gebouwde repuatie volgend semester met hand en 
tand verdedigen.
Bij de niet-geklasseerde heren (badminton)  na-
men maar liefst zeven VTK’ers deel. Uitblinker 

was Piet Scheerlinck die zijn poule 
won en het tot in de kwartfinales 
schopte. Bij de A-B-geklasseerden 
hadden we met Bjorn Van Bel-
leghem een sterke speler in onze 
rangen, helaas strandde hij op de 
vierde plaats.
Bij de niet-geklasseerde dames 
wonnen Caro Carrissemoux en 
Lindsay Rollier hun poule, waar 
ze allebei nipt hun kwartfinale 
verloren. Absolute sterren van de 
avond waren Willeke Staljanssens 
en Evi Weymaere bij de C-geklas-

seerde dames, zij sleepten 
voor VTK respectievelijk de 
gouden en zilveren medaille in 
de wacht. VTK Sport bedankt 
jullie voor de talrijke opkomst 
en hoopt dat er veel duo’s 
worden gevormd voor het 
dubbeltornooi in het tweede 
semester.
Twaalf ploegen streden voor 
de titel van de zwemmarathon. 

In deze 3 uur durende aflos singsrace 
kwam HILOK al snel op kop. Het werd 
een spannende race voor de tweede 
plaats tussen VLK en ons, waarin we 
onze collega-ingenieurs uiteindelijk 
moesten laten voorgaan en zo op de 
mooie 3de plaats eindigden.

Volg onze VTKSport-pagina op 
Facebook en blijf zo op de hoogte.
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“If powerlessness is a sin, then is power  
justice? Is revenge a sin? I was not the 
one who was wrong. The world was!”

Code Geass
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Code Geass speelt zich 
af in een alternatieve ge-
schiedenis waarin Japan 
veroverd wordt door 
een van de drie super-
machten van die tijd, the 
Holy Britannian Empire, 
dat grofweg het hele 
Amerikaanse continent 
omvat. De inheemse be-
volking lijdt zwaar onder 
het sociale Darwinisme 
van zijn onderdrukkers 
(de sterken onderdruk-
ken de zwakkeren) en 
wordt beroofd van zowel 
zijn naam, cultuur en 
nationale trots in het ge-
heel.
Het is in deze omstan-
digheden dat de jonge, 
verbannen prins Lelouch 
vi Britannia in het geheim 
opgroeide samen met 
zijn blinde, mindervalide 
zusje Nunnaly. Verbitterd 
omwille van de brutale 
moord op zijn moeder, de 
afwijzing van zijn vader 
de keizer en de algemene 
onrechtvaardige houding 
van het rijk tegenover de 
zwakkeren waartoe zijn 

zusje Nunnaly uiteraard 
behoort, zint Lelouch op 
wraak. 
Wanneer hij door een 
toevallige loop van om-
standigheden de kracht 
van Geass verkrijgt, een 
kracht waardoor hij door 
eenvoudigweg oogcon-
tact te maken om het 
even welke persoon een 
absoluut bevel kan geven, 
neemt hij de gemaskerde 
identiteit van Zero aan en 
werkt zichzelf op als de 
leider van het voordien 
slecht georganiseerde 
plaatselijke verzet. 
Maar Lelouch wil meer 
dan enkel Japan bev-
rijden: de vernietiging 
van het Holy Britannian 
Empire zoals het nu is, 
wraak in naam van zijn 
moeder en de creatie van 
een wereld waarin Nun-
naly eindelijk gelukkig 
kan zijn…
Het sterkste punt van 
deze serie is onge twij-
feld zijn protago-
nist, Lelouch vi 
Britannia, die 

zich als een geweldige 
antiheld gedraagt en ter-
echt tot het beste man-
nelijke personage van het 
decennium (in anime wel 
te verstaan) uitgeroepen 
werd.
Langs de ene kant komt 
hij arrogant, gevoelloos 
en narcistisch over en 
misbruikt hij zijn indruk-
wekkende intellect en 
Geass kracht om mensen 
te bedriegen en te mani-
puleren, waaronder zijn 
eigen vrienden (Light 
Yagami, iemand?). Boven-
dien gebruikt hij soms 
erg radicale, machiavel-
listische methoden om 
zijn doel te bereiken en 
meer dan eens worden 
onschuldigen levens 
meegesleurd in zijn pad 
der vernietiging.
Langs de andere kant is hij 

Code Geass: Lelouch of the Rebelion

Anime heeft in deze contouren een 
nogal kinderlijk imago. Dat is ook 
niet echt verwonderlijk, aangezien 
de ervaringen met anime voor het 
gros van onze generatie beperkt zijn 
tot jeugdseries als Pokémon, Digi
mon en YuGiOh. Bovendien help het 

niet echt dat de andere, hedendaagse 
populaire series zoals Naruto, One 
Piece en Fairy Tail allemaal onder 
het genre Shounen vallen en dus op 
een doelpubliek richten voorname
lijk bestaande uit mannelijke pubers. 
Op zich niet echt iets mis mee, maar 
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een idealist , een wereld-
verbeteraar die puur uit 
liefde voor zijn gehandi-
capte zusje bereid is al 
zijn wereldse genoegens 
op te geven om van de 
wereld een betere plaats 
te maken. Hij voelt zich 
verantwoordelijk voor 
het lot van de mensen 
rondom hem en meer dan 
eens neemt hij de schuld 
op zich voor de ellende 
die hij, zij het niet altijd 
opzettelijk, veroorzaakt. 
Deze zware last doet hem 
soms emotioneel bijna in-
storten en het is dit deel 
van Lelouch dat hem zo 
menselijk en bewonde-
ringswaardig maakt.
Code Geass is een me-
cha anime, wat concreet 
betekent dat er een hele-
boel actiescènes zijn waar-

bij 
e r 
g e -
bruik ge-
maakt wordt 
van erg blitse en futuris-
tische gevechtsrobotten. 
Laat je hierdoor echter 
niet misleiden: de nad-
ruk van de gevechten 
ligt meer op strategie 
en tactiek in plaats van 
hersenloze actie waarbij 
de aanvoerders soms zelf 
een psychologische strijd 
voeren die vaak doet den-
ken een schaakduel. 
Het verhaal gaat snel, 
bevat regelmatig een 
twist en eindigt vaak met 
een cliffhanger waardoor 
het goed mogelijk is dat 
je beide seizoenen (elk 

bestaande uit  25 aflever-
ingen van ongeveer 24 
minuten) in een relatief 
korte tijd verslindt. Als je 
van plan bent deze serie 
een kans te geven, raad 
ik je sterk aan om hem 
volledig uit te kijken. Het 
tweede seizoen is immers 
beter dan het eerste (ook 
al is die natuurlijk al erg 
goed) en het is vooral de 
prachtige conclusie (Zero 
Requiem!) die de essen-
tie van de serie bevat en 
Code Geass in mijn ogen 
een niet te missen erva-
ring maakt.

het steekt nu eenmaal snel tegen dat 
het hoofdpersonage een volslagen id
ioot is, alles mogelijk is met de kracht 
van vriendschap en de goeden altijd 
winnen van de slechten.  Boven
dien heeft het genre veel meer 
te bieden dan dat en zijn er 
voor zij die goed zoeken 

echte pareltjes te ontdekken. Hier al
vast enkele aanraders…

Steins; Gate
De volgende anime is 
minder bekend dan Code 
Geass en, op zijn minst 
gezegd, een beetje excen-
triek. Het is het best te 
omschrijven als een intel-
ligent sci-fi thriller over-
goten met een gezonde 
portie absurde humor. 
Het verhaal gaat als volgt:

Rintaro Okabe, een 
zonderlinge jongeman die 
zichzelf voordoet als de 
paranoïde “mad scientist” 
Hououin Kyoma, staat aan 
het hoofd van het ‘Fu-
ture Gadget Laboratory’, 
een plaats waar in het 
grootste geheim aan de 
meest tot de verbeelding 

sprekende, baanbrekende 
technologische apparaten 
wordt gewerkt. Althans, 
zo ziet Okabe het toch. In 
realiteit leeft hij samen 
met zijn twee vrienden, 
computernerd “Super 
Hacker” Daru en het na-
ïeve meisje Mayuri, in 
een doodnormaal ap-
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partementje waar ze zich 
de hele dag bezighouden 
met bizarre experiment-
en alledaagse voorwer-
pen. 
Gedurende één van hun 
vele maffe experimenten 
bestaande uit een micro-
golf, een gsm en een tros 
bananen slagen de leden 
van het ‘Future Gadget 
Laboratory’ er echter 
in om een sms terug in 
de tijd te sturen. Eerst 
neemt uiteraard nieuws-
gierigheid de bovenhand 
en wordt er volop geëx-
perimenteerd met deze 
wonderbaarlijke vondst. 
Maar eens ze ontdekken 
dat ze misschien niet de 
enigen zijn die van deze 
tijdmachine afweten en 
het hen een doelwit zou 
kunnen maken voor een 
bepaalde organisatie met 
dubieuze intenties, wordt 
de sfeer een stuk intens-
er en neemt de spanning 
toe. Bovendien blijkt dat 
een kleine  wij ziging aan 
het verleden soms on-
voorziene doch desas-
treuze gevolgen kan heb-
ben. Sterker nog, het kan 
zelfs zijn dat bepaalde 
keuzes nu eenmaal niet 
meer ongedaan kunnen 
gemaakt worden… 
“Steins; Gate” is uniek in 
zijn soort. Dit is vooral 
te danken aan de mani-
er waarop de kleurri-
jke, veeleer komische 

personages worden 
gecombineerd met 

een diepgaand en com-
plex onderwerp zoals 
tijdreizen. Ondanks de 
absurd klinkende plot 
weet de serie trouwens 
een zekere geloofwaar-
digheid te hanteren en 
ook de principes van het 
tijdreizen, met zijn but-
terfly effect en parallelle 
wereldlijnen, zijn gebas-
eerd op theorieën die 
daadwerkelijk door the-
oretische fysici werden 
opgesteld. Ook wordt 
er vaak ingespeeld op 
onze huidige internet-

cultuur en wordt er vaak 
verwezen naar o.a. John 
Titor (een internetmythe 
die beweerde door de tijd 
gereisd te hebben om ons 
te waarschuwen voor de 
toekomst) en 2channel 
(de Japanse voorloper 
van 4chan, in de serie 
gedubd als @channel)
Desondanks kan het in 
het begin een beetje ont-
moedigend zijn om aan 
de serie te beginnen. Er 
zijn geen actiescènes 
(lees: gevechten) zoals je 
van de meeste anime ge-
woon zult zijn en het ver-
haal komt nogal langzaam 
van start. Bovendien 
komt de allereerste epi-
sode waarschijnlijk erg 
vreemd en verwarrend 
over. Wees echter gerust: 
dit is de bedoeling. Ook 
al is dit een serie waar-
bij er misschien wel wat 
meer nagedacht moet 
worden om hem volledig 
te kunnen appreciëren, 
toch blijven de makers zo 
goed om ervoor te zorgen 
dat tegen het einde van 
de allerlaatste aflevering 
(het zijn er 25 in totaal) 
alles duidelijk uitgelegd 
wordt.
Eigenzinnig, humoris-
tisch, soms tragisch en 
vooral wetenschappe-
lijk onderbouwd maakt 
“Steins;Gate” een uitstek-
ende keuze voor elke sci 
fi-fan of anime liefhebber 
die graag eens iets alter-
natief heeft.

Steins
A
ni
m
e
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Letter-Sudoku
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s
Om jullie even bezig te houden in de les of op de trein is het sodokutime! In deze 
letter-sudoku moeten elke rij, elke kolom en elk vak de letters A tot Y bevatten. 
Veel plezier!
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Update & belangrijke info
FR
iS

Eerst en vooral willen we alle studenten 
bedanken die de onderwijsevaluaties 
van vorig semester hebben ingevuld! Het 
deelnamepercentage bedroeg een mooie 
37% en 404 mensen zijn hun beloning ko-
men ophalen. Ondertussen zijn er weeral 
nieuwe onderwijsevaluaties (OE) bezig. 
Het evalueren van professoren en vak-
ken is een bijzonder voorrecht, voor de 

professoren hangt er immers veel vanaf. 
Als een professor wil promoveren dan 
moet hij over gunstige onderwijsevalua-
ties beschikken. Studenten (jij dus) heb-
ben de morele  plicht om de OE in te vul-
len. FRiS voorziet ook in chocolade voor 
de studenten die de onderwijsevaluaties 
hebben ingevuld. Twijfel er niet aan: de 
OE’s bewijzen nog steeds hun nut. De 

De kogel is door de kerk. Vanaf volgend 
academiejaar zullen bijna alle ManaBa-
opleidingen voor 100% in het Engels 
gedoceerd worden. Uitzonderingen 
zijn: de masteropleiding architectuur 
(maximaal 50% van de opleiding in het 
Engels) en de masteropleidingen Ele-
ktrotechniek (naast de 2 bestaande, 
 Nederlandstalige afstudeerrichtingen 
komt er een extra Engelstalig equivalent 
van de afstudeerrichting ‘Elektronische 
circuits en systemen’).

Men weet al jarenlang dat er te weinig 
buitenlandse studenten ingeschreven 
zijn aan onze faculteit. Bij evaluaties 
van onze opleidingen bleek dit steeds 
een zwak punt. Om er even een cijfer 
op te plakken: onze opleidingen halen 
zelden meer als 10% niet-Vlaamse stu-
denten. De master Elektrotechniek aan 
de KULeuven heeft daarentegen 50% (!) 
buitenlanders. Nu de Vlaamse Regering 
de taalregels versoepeld heeft, wilt de 
faculteit deze kans aangrijpen om meer 
buitenlandse studenten aan te trekken.

Uiteraard zullen de huidige opleid ingen 
uitdoven: wie nu in 1e master zit, zal 
volgend jaar zijn master kunnen af-
werken in het Nederlands, volgens het 

oude opleiding-
straject. Ook 
behouden Ne-
derlandstal ige 
studenten het 
recht om hun 
examen in het 
Nederlands af te 
leggen, enkel in-
dien de lesgever 
ook Nederland-
stalig is.

De 100% Engels-
talige trajecten 
hebben wel een 
absurd nevenef-
fect. Om aan de 
v o o r w a a r d e n 
van de nieuwe 
t a a l r e g e l i n g 
te voldoen, 
moet er voor 
iedere Engel-
stalige opleiding, ook een 100% Ne-
derlandstalig equivalent zijn. Dit is 
echter niet hetzelfde als de huidige 
Nederlandstalige opleidingen, waar 
ook plaats is voor enkele Engels talige 
vakken! De studenten die nu in 3e bach-
elor zitten, zullen volgend  academiejaar 

Onderwijsevaluaties

Engelstalige Masters
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Update & belangrijke info
FR
iSmensen van KCO hebben er lang en hard 

aan gewerkt, maar de OE’s van vorig se-
mester zijn samengevat en de lesgevers 
zullen er hun lessen uit trekken. Bijvoor-
beeld: prof. Sarlette zal volgend jaar voor 
het vak Mechatronica in 3e bachelor 
computerwetenschappen enkele extra 
oefeningenlessen inlassen, omdat de stu-
denten dat gevraagd hebben.

Afgelopen zomer organiseerde de 
KULeuven een ijkingstoets voor de 
laatstejaarsstudenten middelbaar 
onderwijs. Nu is er een werkgroep 
opgericht om volgende zomer zo’n 
gezamenlijke toets (Leuven, Gent en 
ev. Brussel) te organiseren.
Zo kunnen de studenten geheel 
 vrijblijvend testen of ze klaar zijn om 
aan onze opleiding te beginnen. Dit is 
geen overbodige luxe, want laat ons 
eerlijk zijn: wij zitten gewoon in de 
beste en moeilijkste richting die er is. 
Uiteraard is dit geen toelatingsexa-
men en het resultaat van de toets zal 
niet bindend zijn.

dus kunnen kiezen tussen een volledig 
Engelstalige opleiding, of een volledig 
Nederlandstalige opleiding. Je kan je 
natuurlijk afvragen of een ingenieur die 
geen enkel Engelstalig vak heeft gevol-
gd wel aantrekkelijk is op de huidige 
arbeidsmarkt... De 3e-jaars die volgend 

jaar moeten kiezen, kennen waarschijn-
lijk wel het antwoord.

Wie nog vragen heeft over dit onder-
werp mag altijd mailen naar fris@vtk.
ugent.be!

• Aanpassen curriculum/GIT (2e 
semestervakken): 25/02 

• Ingeven definitieve titel en taal 
thesis: 22/03 

• Ingeven keuze thesis (Kiesjaar): 
31/05 

• Indienen thesis 1e zit: 03/06 

• Indienen stagecontracten: 11/07 

• Indienen thesis 2e zit: 12/08

Ijkingstoets

Nieuwe semester,
nieuwe deadlines
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The amazing spiderman
Co
lu
m
n Moeders, hou uw 

dochters binnen! En va-
ders, hou uw vrouwen 
binnen! Zonen, doe ook 
eens iets! Want de burger-
lijk ingenieurs worden 
op de wereld losgelaten. 
Vandaag is dé grote dag, 
vandaag trekt het volle-
dige laatste jaar naar de 
kerncentrale van Doel. 
Dat wordt dolle pret. 
Koenraad zit op de voor-
laatste rij, op het zitje bij 
het gangpad. Dat niet al-
leen om snel bij het WC 
te zijn, beste lezer! Toege-
geven, het speelde wel 
mee in zijn zitjeskeuze. 
Koenraad heeft name-
lijk last van reisziekte, 
zwakke darmen, allergie 
aan buszitjesbekleding, 
agorafobie en de vrees 
om door een scheur in het 
ruimte-tijdscontinuüm in 
het verleden te belanden, 
daar een ziekte op te doen 
die momenteel perfect 
behandelbaar is, maar 
toen nog niet en daar dan 
aan te sterven. Dat laatste 
is weliswaar minder rele-
vant voor de huidige situ-
atie. Maar dus, van op de 
bewuste plaats kan Koen-
raad ook Roxanne  subtiel 
gadeslaan. Ah Roxanne, 
Roxanne is hét van hét, de 
hoogste mole cule op het 
topje van het neusje van 
de superhete zalm. De 
miss popular.
Jammer genoeg is Koen-
raad een goede jongen. De 
nice guy. Het type dat ge-
looft dat als hij een vrouw 
maar onvoorwaardelijk 
en intens genoeg bemint, 
ze ook wel voor hem zal 
vallen. De wetenschap-
pelijke term is homo sem-

pervirginalis geloof ik. 
Hij was er bijgevolg nog 
niet in geslaagd een Ne-
derlands woord tot haar 
te richten. Eens sprak ze 
hem aan in auditorium N: 
“is de plaats naast je nog 
vrij?” Hij antwoordde met 
“Nnstrkspt” wat, zo bleek, 
het geluid is dat melk 
maakt wanneer het met 
aardig wat impuls uit een 
neus schiet. Nog voor hij 
haar kon verzekeren dat 
het de eerste keer was dat 
hem dit overkwam, was 
ze ver dwenen. Uit zijn 
blik, maar nooit meer uit 
zijn hart.
Daar zat ze nu, bijna dicht 
genoeg om haar warmte 
te voelen. Maar toch zo 
verheven, alsof ze zou 
versplinteren bij een aan-
raking. Naast haar zit die 
verdomde kerel die de 
columns schrijft voor ‘t 
Civielke. Zoals iedereen 
weet is dat sociaal het 
hoogst haalbare, the cap-
tain of the football team. 
Ach, wat vervloekt Koen-
raad hem en zijn vlotte, 
intricate woorden! Zoals 
intricaat bijvoorbeeld. 
Koenraad zette zich 
schrap om nog onvoor-
waardelijker en intenser 
naar Roxanne te hun-
keren.
Aangezien mijn beschik-
bare ruimte aardig begint 
te minderen stel ik voor 
om rechtstreeks over te 
gaan naar het bezoek aan 
het reactorvat. U mist 
 niets belangwekkends, 
geloof me vrij. Daar aan 
het reactorvat echter zou 
het leven van Koenraad 
binnen enkele ogenblik-
ken ingrijpend veran-

deren. Er was namelijk 
een spin tussen één van 
de vele barsten in het 
vat beland. Daar had 
het arme beestje enkele 
drupjes radioactief ma-
teriaal tot zich genomen. 
Nog wat verdwaasd trip-
pelt de spin nu recht op 
Koenraad af. Met haar 
laatste krachten zinkt ze 
haar giftanden in Koen-
raad zijn voet (hij draagt 
sandalen). Meteen voelt 
hij een krachtige sensatie 
in hem opborrelen. Zijn 
spieren spannen zich op 
tot staaldraden.
Koenraad wankelt achter -
uit en vindt steun bij de 
wand. Tot zijn grote ver-
bazing lijken zijn hand-
palmen zich vast te hech-
ten aan de muur. Hij heeft 
superkrachten ontwik-
keld ten gevolge van de 
beet! Vol zelfvertrouwen 
richt hij zich nu tot de 
columnist en na één wel-
gemikte vuistslag plooit 
zijn rivaal dubbel, maar 
blijft er uiteraard nog 
steeds erg knap uitzien. 
Roxanne komt met grote 
ogen op Koenraad af en 
fluistert  bijna: “Koenraad, 
eindelijk, neem me in 
jouw armen, laat ons…”
Jammer genoeg vindt 
deze scene enkel plaats in 
het hoofd van Koenraad. 
Enkele klasgenoten heb-
ben intussen opgemerkt 
dat hij ligt te stuip te trek-
ken en schuim te bekken 
op de grond. Enkele da-
gen later overlijdt hij aan 
de gevolgen van radio-
actieve besmetting. Eind 
goed al goed!



Wanted: Burgie - Bands 

Voor de lustrumeditie van Parkpop zijn we op zoek 
naar enkele beginnende en wat meer gevorderde bur-
gie-bands! Omdat dit een lustrumjaar is, zal Parkpop 
doorgaan op het Sint-Pietersplein, op 18 april. De 
headliners van de vorige jaren waren Motek en Teddie-
drum, en ook die van dit jaar belooft weer spectacu-
lair te zijn! 
Hebben jullie zin om te spelen voor zo’n headliner? 
Stuur dan een demo door naar parkpopxl@vtk.ugent.
be of steek er één binnen op cd/usb-stick in het vakje 
van Cultuur in VTK Blauw. Dit uiterlijk tegen maandag 
4 maart om 18u. Wij laten jullie dan tegen het einde 
van die week weten of jullie al dan niet gekozen zijn. 
Voor meer details kunnen jullie ons altijd contacteren.
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Spaghetti con frutti di mare
K
or
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Daar zat hij dan: Henri 
de garagist. Zijn tafeltje 
bevond zich in het mid-
den van het restaurant. 
Er was veel volk, hoewel 
de keuken nog maar net 
open was. Het restau-
rantje had een goede 
naam gekregen in de 
pers, vooral dankzij de 
overheerlijke soepen 
en de voortreffelijk uit-
gekozen dagschotels. 
Henri’s tafeltje stond in 
de tocht van de keuken-
deur, en hemelse geuren 
bereikten zijn neusga-
ten telkens die open en 
toe ging. Vlak onder zijn 
neus bevond zich een 
groot bord, nog voor 
de helft gevuld met een 
spaghetti “con frutti di 
mare”. Dat was de dag-
schotel en blijkbaar had 
iedereen die besteld. Al-
len glimlachten van puur 
genot en dit kwam deels 
door de kleine moss-
eltjes die de saus een ex-
otisch tintje meegaven. 
Maar Henri zag er niet 
zo gelukkig uit, integen-
deel: deze maaltijd had 
ei zo na zijn dag verpest. 
Eerst had hij een sli-
ert laten vallen op zijn 
gloednieuwe gestreepte 
polo en nu slaagde hij 
er niet eens in om zijn 
bord leeg te eten. En 

daarbij kwam nog dat 
zijn maag begon te pro-
testeren en dat de druk 
in zijn blaas sterk begon 
toe te nemen. En daar 
Henri een echte smul-
paap was, betekende het 
voor hem een grote ned-
erlaag als hij zijn bord 
niet op kreeg. 

Opeens gaf Henri de 
strijd op met het gerecht 
en hij stond op. Met een 
beteuterd gezicht wan-
delde hij naar de toi-
letten.
Er was maar één toi-
let, en dat bleek bezet 
te zijn. Dus bleef Henri 
in de gang staan, wach-
tend tot de deur zou 
opengaan. Maar in 
plaats van met 
een zwiepje 
open te 

draaien, bleef de deur 
dicht en op een bepaald 
moment vroeg de be-
zetter van het hokje om 
een nieuw toiletrolletje. 
Het was een vrouw, aan 
de stem te horen, en de 
helderheid van het ge-
luid bracht Henri toch 
even van zijn melk. Toen 
de mysterieuze vrouw 
aan de andere kant van 
de deur haar vraag her-
haalde, zette hij het 
prompt op een lopen, 
wat niet gemakkelijk 
was met zijn overvolle 
blaas. Onder het lopen 
raakte zijn elleboog die 
van een kelner                
m e t 

een liefdesverhaal



61

K
ortve

rhaal

een wijnfles in de hand 
net niet, waardoor een 
catastrofale ontmoeting 
tussen de blouse van een 
chique dame en de fles-
senhals uitbleef. Uitein-
delijk kwam Henri tot 
stilstand op de grond, 
net voor de voeten van 
de maître d’hôtel. Op-
gewonden als een pu-
ber voor zijn eerste fuif 
vroeg hij wat hij moest 
vragen, en niet veel later 
kwam het rolletje papier 
aan op zijn bestemming: 
bij de vrouw met de 
mooie stem.

  

De deur ging open. 
Onder de indruk van 
haar mooie ogen, haar 
hele lichaam eigenlijk, 
was Henri niet in staat 
om ook maar één woord 
te zeggen. Zonder haar 
nog verder te durven 
aankijken ging hij het 
hokje binnen. Het rook 
er naar wilde bloemen.
Hij zat nog maar net 
neer toen ze sprak:
“Je hebt je bord niet leeg 
gegeten?”
“Hoe weet je dat?”
“Heb je niet gemerkt dat 
ik naar je keek daarnet?”
“Euh, neen. En om op je 
vraag te antwoorden: ja, 
maar ’t is de eerste keer 
dat zoiets gebeurt.”

“Weet je, ik ben 
er ook niet in 

g e s l a a g d 
om mijn 

w a -
ter-

zooi volledig naar bin-
nen te spelen. 
Echt zonde van het eten. 
Maar goed, ik ben er 
eens vandoor. Tot nog 
eens.”
 Henri was te verbaasd 
om te antwoorden. De 
mooiste vrouw van Gent 
had tegen hem gespro-
ken!

Even later kwam ook 
hij uit het toilet te-
voorschijn, en hij keerde 
terug naar zijn plaats. 
De obers hadden zijn 
tafeltje al afgeruimd, 
maar er lag nog een ser-
vet op. Iemand had er 
iets op geschreven:
“Je hebt toevallig geen 
zin om iets te gaan 
drinken? Haast u een 
beetje, ’t is koud buiten!”
 Na twee minuten, na 
de rekening te hebben 
betaald en na nogmaals 
 bijna tegen dezelfde 
ober te zijn aangelopen, 
vloog Henri de deur van 
het restaurant uit. Hij 
glimlachte, zij ook. 

Nog diezelfde avond 
weerklonk er jazz uit 
het appartement van 
Henri, de garagist. Zijn 
sofa zou na die nacht 
nooit meer dezelfde 
zijn.  

Spaghetti con frutti di mare
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Games to play in 2013?
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De GTA reeks heeft maar weinig intro-
ductie nodig. De reeks wordt gespeeld 
door een erg ruim publiek, niet gamers 
en gamers alike! Dit jaar komt eindelijk 
het volgende deel uit (GTA IV kwam in 
2008 uit). Om je voor te bereiden GTA 
V zou je GTA IV nog eens uit de kast 
kunnen halen! De graphics zijn nog niet 
outdated, het verhaal blijft erg uitge-
breid en meeslepend. Of je nu van ca-
sual rondrijden in sportwagens in de 
gigantische open wereld houdt, missies 
wil doen of wapens wilt kopen  en het 
gevecht wil aan gaan tegen de lokale 
politiedienst/leger of onschuldige bev-
olking, GTA IV biedt het allemaal.

Zoals elk jaar zullen er ook dit jaar verschillende blokbusters games én hid
den treasure indie games verschijnen! Het is daarom belangrijk goed voor
bereid te zijn. Voor sommige games kan je enkel wachten tot de release date 
verstreken is, voor andere kan je al opwarmen door hun prequel te spelen! 
Hier alvast een klein voorsmaakje. Nog meer games verschijnen in het vol
gende ‘t Civielke!

Ook The Elder Scrolls reeks is geen on-
bekende voor de meeste gamers. Wat 
echter wel nieuw is, het concept dat 
Bethesda wil lanceren met deze nieu-
we uitgave. Al sinds Morrowind (TES 
III) droomden spelers ervan om met 
hun vrienden quests te kunnen doen 
en de wijde wereld te kunnen verken-
nen, via LAN of online. Dit was helaas 
niet mogelijk, noch in Morrowind, noch 
in Oblivion (TES IV) of Skyrim (TES 
V). Bethesda heeft echter eindelijk 
het  licht gezien en de vraag van hun 
publiek gehoord! TES Online, zoals de 
naam suggereert, is een online versie 
van het spel. Hopelijk gaat de basis van 

het spel niet te hard lijden onder het 
nieuwe concept, lees: de fantas-

tische mooie omgeving/graphics die 
bethesda keer op keer bracht bij elke 
uitgave. Skyrim is een nog redelijk re-
cente uitgave van het spel (11/11/11) 
en zeker een aanrader om nog eens te 
spelen (koop niet de dawnguard uit-
breiding, deze is erg teleurstellend). 
Als je het spel al een keer, of meerdere 
keren, hebt uitgespeeld kan het nog al-
tijd de moeite lonen opnieuw te begin-
nen maar met een hele boel mods (sky-
rim.nexusmods.com) dit kan de replay 
value van het spel sterk verhogen! Voor 
wie niet kan wachten op TES online, er 
is een closed beta waarvoor je je kan 
registreren! (signup.elderscrollsonline.
com)

Grand Theft Auto V - release date: 
(PS3 en Xbox360) 17/09/2013 – (PC) TBA

The Elder Scrolls online – release date: (PC) Q3/Q4 2013
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De sterren liegen niet
H
oros

coop

Love is in the air en deze 
keer zou het wel eens op jou kunnen neerdalen. Voor degene die 
hun geliefde al gevonden hebben, worden het romantische dagen.

TWEELINGEN  22 mei - 21 juni

KREEFT  22 juni - 22  juliHet wordt weer een druk 
semester voor jou. Geniet er dus van, nu het nog kan.

Het is goed dat VTK altijd 
wel een paar vaten gratis bier heeft staan, want je zal het nodig heb-
ben, dit semester start als een hel voor jou, maar geen nood, je komt 
er wel weer bovenop.

LEEUW  23 juli - 22 augustus

MAAGD  23 augustus - 22 septemberZit je op kot? Zet dan al 
maar vast een bak bier koud! Je zou binnenkort wel eens heel wat 
vrienden op bezoek kunnen krijgen.

De portemonnee is 
heel wat lichter geworden tijdens de vakantie. Houd je uitgaven 
in het oog! Gelukkig zijn de feestjes van de VTK altijd goedkoop!

WEEGSCHAAL  23 september - 22 oktober

SCHORPIOEN  23 oktober - 22 novemberVorig semester was 
misschien niet zo’n succes voor jou. Kijk niet achterom, leer van je 
fouten en ga er weer volop tegenaan nu!

Je hebt een nieuwe 
look en barst van het zelfvertrouwen. Ook anderen merken dit op! 
Misschien is nu wel het ideale moment om alle remmen los te gooien?

BOOGSCHUTTER  23 november - 21 december

STEENBOK  22 december - 20 januariDe dagen worden weer 
langer en je hunkert naar de zon. Heb echter nog geduld. Vergeet 
niet dat februari en maart nog erg koud kunnen zijn!

Dromen is leuk, maar de 
echte wereld kan veel leuker zijn als je er voor openstaat. Doe 
eens zot dit semester!

WATERMAN  21 januari - 19 februari

VISSEN 20 februari - 20 maartNa een semester vol bier 
en feesten, zijn er heel wat kilootjes bijgekomen. Tijd om iets aan de 
conditie te doen dus, zodat je weer helemaal fit bent voor de zomer.

RAM  21 maart - 20 april

STIER  21 april - 21 mei

Je hebt meer talent dan 
je denkt. Waarom zou je niet eens meedoen aan de VTK-show, wie 
weet vind je er jouw roeping wel.

Wees niet zo onzeker. 
Met wat meer zelfvertrouwen zal je leven er veel rooskleuriger 
uitzien.
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Ook een ludieke uitspraak gehoord? Of een grappig voorval in het auditorium? 
Let flink op in de les en stuur al je bevindingen naar pers@vtk.ugent.be

Prof. L. Taerwe
Gewapend beton I

• “Probeer u niet te laten 
afleiden... of integreren.”

• (Prof is al 45 minuten aan 
het lesgeven wanneer alle ar-

chies binnenkomen) Hebben jullie mijn 
aankondiging op Minerva niet gezien? Ja 
goed, dan zal ik opnieuw beginnen

Prof. M. Burgelman
Elektrische schakelingen en 
netwerken

• “De eerste keer doet altijd 
zeer.”

•  “Mijn computer kan alles, omdat het 
mijn computer is.”
•   “Geen paniek! Paniek is chaos!” 
•   “Die 2 is een getal, daar mogen we niet 
mee spelen van de wiskunde. Dus gaan we 
nu even met die 2 spelen.” 
•  “Je moet de wetten onthouden die je 
niet mag vergeten.” 
•  “Los dat stelsel op met de stelling van 
‘niet neuten’. “

Prof. H. De Schepper
Wiskundige Analyse I

Prof. C. Leys
Natuurkunde II

•   (bij een proefje met een la-
ser) “Als u uw netvlies voelt 

smelten, moet u maar even wegkijken” 

Prof. F. Gielen
Software Architecture

 •   IEEE komt presenteren over 
een jeneverdegustatie. Prof: 

“For the non-Dutch-speaking students I 
will translate. It’s about getting drunk for 
5 euros.” 

Prof. R. De Staelen
Assistent Wiskundige Analyse I

 •   ”In die formule past één of 
andere evenredigheidsconstan-

te. Voilà, ‘k’ van ‘constante’.”



Consultancy en burgies, the perfect match? Deel 2

Naarmate burgerlijk ingenieurs, de ‘burgies’, dichter bij 
het einde van hun studies komen, bieden zich van heinde 
en verre bedrijven aan als potentiële werkgever. Ook de 
zogenaamde consultancy bureaus dingen naar de gunsten 
van de ingenieurs in spe. En die interesse is vaak wederzijds: 
veel burgies gaan dezer dagen in op het jobaanbod 
van deze bedrijven. Vanwaar komt die wederzijdse 
aantrekkingskracht?

Bain & Company heeft als consultancy bedrijf een lange 
traditie in het aantrekken van burgerlijk ingenieurs. Aan de 
hand van verschillende kernvragen lichten enkele ingenieurs 
graag toe waarom Bain voor hen zo’n aantrekkelijke 
carrièreoptie is.

Vorige editie van ’t Civielke bekeken we wat consulting 
precies is en wat ingenieurs kunnen bijdragen. Deze keer 
hebben we een nieuwe vraag:

3. Hoe dragen bedrijven als Bain & Company 
bij tot je ontwikkeling als ingenieur? 

Voor vele startende ingenieurs is het erg belangrijk in de eerst 
jaren van hun carrière snelle vooruitgang te boeken. Waar 
industriële bedrijven vooral sterk zijn in het aanbrengen van 
product- of procesengineering skills, bieden consultancy 
bureaus als Bain een ander leerpad aan, argumenteert Peter 
Loomans, ingenieur en Consultant bij Bain & Company. Hij 
vergelijkt de ‘core capabilities’ die hij opstak in zijn eerste jaren 
als consulant versus wat zijn leeftijdsgenoten leerden.

Peter Loomans : 
Wat je erg snel leert 
als consultant is om 
hoofdzaken van bijzaken 
te scheiden. Neem nu 
mijn lessen op Wharton 
(Peter studeerde er 
voor een MBA). De 
meeste leerstof wordt er 
aangeleerd op basis van 
cases. Je krijgt enorme 
hoeveelheden informatie 
over een bepaald bedrijf 
en een probleem dat je 
moet oplossen. Als consultant heb je geleerd om alle informatie 
altijd in een coherent geheel te plaatsen, een eigenschap die 
andere studenten er vaak misten.

Je leert dus ‘the bigger picture’ te zien en bent daarna ook in 
staat om alle zaken op een heldere manier voor te stellen. Geen 
overbodige luxe, want als ingenieur ben je toch vooral met 
het gedetailleerd uitwerken van een project bezig. De zaken 
vanuit een groter perspectief kunnen beoordelen is een enorm 
voordeel.

Hoe verschilt Bain daarbij van andere werkgevers, 
bijvoorbeeld in de industrie?

Piet de Paepe (partner bij Bain): Eerste belangrijke verschil 
is de snelheid waarmee je verantwoordelijkheid krijgt. In de 
industrie krijg je veel tijd om je nieuwe job te leren kennen 
zonder dat daar meteen verantwoordelijkheid aan gekoppeld 
wordt. Bij Bain daarentegen werk je vanaf je eerste case aan 
een eigen, kritisch stuk van de gehele analyse.

Om je voor te bereiden op 
die grotere uitdagingen 
investeert men ook veel 
meer in ondersteuning, 
begeleiding en 
opleiding dan je 
typisch in de industrie 
vindt. De talrijke 
trainingsprogramma’s en 
coaching mogelijkheden 
laten je toe om snel 
een breed scala aan 
vaardigheden op te 
bouwen.

Eva, jij bent intussen 6 jaar aan de slag als ingenieur-
consultant bij Bain. Kan je vertellen hoe je als burgerlijk 
ingenieur wordt voorbereid op consultancy werk?

Eva Sturtewagen : Met ongeveer 40% burgerlijk ingenieurs 
in het Brussels kantoor is Bain volledig voorbereid op onze 
komst. Zo wordt je perfect opgeleid vóór je begint te werken 
en ook continu tijdens de jaren die volgen. Pas afgestudeerden 
starten met een 2-weken training in Brussel, waarbij je 
enerzijds geïntroduceerd wordt in je nieuwe werkomgeving, 
en anderzijds in de eerste basics vaan de bedrijfswereld krijgt 
uitgelegd (van boekhouding tot strategische tools). Daarna 
vertrekt iedereen naar de USA om deel te nemen aan een 
wereldwijde training. Als ingenieur kwam die training echt 
van pas.

Daarna ben je klaar voor de eerste concrete 
verantwoordelijkheden. Ik weet nog goed welke mijn 
eerste case was: het bepalen van een groeistrategie voor een 
multinationaal fruitbedrijf. Mijn  rol bestond erin om de 
fruitmarkt in Europe te onderzoeken. Gewapend met alle 
analyses die ik hierrond maakte slaagden we erin om de markt 
waarin onze klant speelde in kaart te brengen. En aan de hand 
van die gegevens konden we uiteindelijk ook een nieuwe 
verkoopstrategie uittekenen voor het bedrijf.

Volgende editie: 

4. Wat kan ik met mijn consulting ervaring in mijn latere 
carrière?

Heb je zelf nog vragen? Stuur ze dan zeker door naar 
Gilles.Vanhouwe@Bain.com

www.joinbain.com

Peter Loomans – Consultant

Eva Sturtewagen – Manager
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Als je niet zoveel 
zin hebt in dat speld- 

en vlechtwerk kan de vol-
gende trend je waarschijnlijk 
wel bekoren; de lage wijde 
paardenstaart. Zeer gemak-

kelijk uit te voeren, altijd deftig 
en toch een tikkeltje anders 

omwille van de vorm en 
plaats.

Good hair day!
Fa
s
hi
on

Er staat ons een lange hete zomer te wachten. Naarmate de temperatuur 
 stijgt, daalt het aantal kleren. Om toch zo stijlvol mogelijk uit de hoek te ko
men, moet men dus aan de slag met accessoires. Je kunt ook je kapsel afstel
len op je kleren. Met een paar speldjes en pinnen kan er al een heel hip kap
sel worden bereikt in korte tijd en het geeft een meerwaarde aan je outfit. 
Want wees nou eens eerlijk, het mag wel eens iets anders zijn dan losse wap
perende haren. De trends voor 2013 zijn vrolijk, luchtig, ultra vrouwelijk 
en er is voor ieder wat wils. Ze hebben de uitstraling van moeiteloos te zijn 
gebaseerd op klassieke kapsels met een eigenzinnige twist.

Eerst en vooral de 
strakke knot, het is een 

simpele manier om een 
tijdloze elegante look te 

bekomen. Het staat netjes en 
verzorgd. Werk nauwkeurig af 

met vele speldjes en span zeker 
goed aan. Je kunt je fantasie 

gebruiken om een speciale vorm 
te creëren. Je kunt ook gaan voor 

een laag hangende chignon of 
een ballerina geïnspireerd 

 exemplaar.
Heb je liever een meer non-

chalantere uitstraling, dan kun 
je boho-chic proberen en werken 

met vlechten. Bijvoorbeeld fijn, dun 
en kriskras door elkaar. Dit kapsel past 

perfect bij een zwierig licht jurkje op een 
warme zomerdag! Of eerder een dikke 

ingevlochten vlecht met kleinere 
vlechtjes ertussen verwerkt, zeker 

weten dat je kunstwerkje in de 
smaak zal vallen.
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Good hair day!
Fas

hion

Het 
is natuurlijk 
allemaal afhan-

kelijk van je persoonlijke 
voorkeur. Ben je meer een durver 

en niet bang dat mensen wel eens raar 
zouden kunnen kijken, dan zal het ‘slick’ 

kapsel je wel aanstaan. Met behulp van een 
hele grote pot gel ben je al een heel eind 

op weg om deze, toch wel speciale, look te 
verwezenlijken. Alsof je juist een duik hebt 

genomen in een verkwikkend zwembad. 
Iets minder gedurfd is de versie waar 

het haar in een staart zit en op 
het hoofd is gewerkt met 

gel.

Een andere trend is 
de Rock & Roll waves, 
simpeler kan het niet! 

Enkele mooie krullen in je 
haren, een beetje warrig maken 

met wax en je kunt zo de deur uit. 
Vele filmsterren doen het voor, 

vaak ik combinatie met een 
midden splitsing. Op en 

top vrouwelijk!

Met andere woorden 
degene met superlange 

haren zitten in ieder geval goed 
deze zomer, hoe langer hoe liever. 

Voor 2013 is de gelaagde of gewoon 
kaarsrechte versie even populair, het 

werkt allebei. Op de catwalk wordt vaak 
gewerkt met hair extensions zodat ze 

volume, textuur en lengte kunnen 
geven aan het kapsel. Een uitge-

dunde versie is dus niet van 
2013. 

Als dit echter allemaal te veel 
gedoe is om in je ochtendroutine 

te verwerken dan kun je natuurlijk 
ook nog teruggrijpen naar de haarac-
cessoires. Een speciale diadeem die 

je op de kop hebt getikt of een mooie 
wapperhoed die zo tof staat bij je korte 
jeansshort, het kan allemaal. Simpel en 

snel, maar altijd met een heel leuk 
resultaat.
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I’m in Miami
U
it
w
is
s
e
lin
g Miami, de ‘big city’ die 

tot ieders verbeelding 
spreekt, gelegen in the 
Sunshine State  Florida 
(USA) werd mijn studie-
verblijf en thuis voor één 
semester. 
Als je denkt aan Miami, 
denkt men vooral aan 
Miami Beach, de toeris-
tische plaats waar de 
rich and famous hun 
vakantie doorbrengen al 
luierend aan het strand 
of feestend in één van 
de vele bars en clubs. 
Een cocktail drinken in 
de met neon verlichte 
bars in Ocean Drive, om-
geven door palmbomen, 
zorgt voor een op en top 
zomers gevoel. Ik voelde 
me er dan ook snel thuis.

De Latijns-Amerikaanse 
invloeden geven de stad 
zijn ware karakter. De 
tweede taal in Miami die 
door velen wordt gespro-
ken is Spaans. Er wordt 
dan ook veel Latinomuz-
iek wordt gedraaid, waar 
goed op gedanst kan 
worden. 

De University of Miami 
bevindt zich in Coral Ga-
bles, een rijke en verder 
afgelegen wijk van Mi-
ami. Verblijven deed ik 
op de campus in  Eaton 
Residence, waar de 
meeste buitenlandse stu-
denten slapen. 

Al snel vormden we een 
hechte groep met an-
dere exchange students; 
studenten van Spanje, 
Frankrijk, Oostenrijk, 
Duitsland, Ierland, Sau-
di-Arabië, Colombia, 
Chili, Australië, Brazilië…
Mijn roommate was af-
komstig van China. Aan 
haar moest ik toch wat 
wennen; de Chinese dis-
cipline, idealen en mode 
liggen nogal ver uiteen 
van de mijne.
Ongeveer elk land had 
dus zijn vertegenwoor-
diger op de universiteit. 
Een multiculturele privé 
universiteit in Miami 
met vele rijkelui; de mac-
books, iPhones, iPads en  
fancy wagens waren dan 
ook talrijk aanwezig op 
de campus.

De meest gestelde vraag 
aan mij, na mijn terug-
komst, was of onze stud-
ie aan UGent vergelijk-
baar is met deze aan de 
University of Miami. Wel, 
de twee systemen  zijn 
gewoon compleet ver-
schillend en dus moeilijk 
te vergelijken. 
De lessen aan de Univer-
sity of Miami zijn veel 
praktischer met talrijke 
huistaken, testen, projec-
ten en 2 examenperiodes 
per semester. Er zijn dus 
meer kansen om punten 
te halen, waardoor je ook 

intensiever bezig bent 
met je courses. 
De professoren zijn heel 
open en vriendelijk. Dit 
ook omdat de ingenieurs 
maar een klein deel uit-
maken van de campus. 

Op de unief heerst een 
grote sport en clubgeest. 
Er is namelijk een enorm 
sportcomplex met fit-
ness, jacuzzi, sauna, 
 buiten- en binnenzwem-
bad is aanwezig. Even 
tussen de lessen aan het 
zwembad uitrusten, is 
toch wel heerlijk. 

University of Mi-
ami, ook wel the 
U genoemd , kreeg 
zijn faam door zijn 
college football-
team.  
Ook wij gingen 
een paar keer ons 
footballteam aan-
moedigen. Tientallen 
bussen reden op en neer 
naar het stadium van 
de Miami Dolphins, een 
hele organisatie. Voor 
de game werd er volop 
aan tailgating, bbq en 
 bierpong gedaan tot ie-
dereen goed opgewarmd 
was voor de game. De 
Amerikanen durfden 
daarbij ook wel eens 
over de schreef te gaan. 
Dit komt ervan als je pas 
vanaf je 21e alcohol mag 
consumeren. 
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I’m in Miami
U
itw

is
s
e
ling

Het weekend werd tel-
kens goed ingezet in de 
Grove, een straat met 
danscafés, te vergelijken 
met de Overpoort maar 
dan wel in Miamistyle.
Met een ge le schoolbus 
gingen we op zaterdag 
met onze groep naar 
de beste en bekendste 
clubs van Miami met dj’s 
als Afrojack, Armin van 
Buuren, John Dahlbäck, 
Alesso en  Tiësto. Ook 
de traditionele Ameri-
kaanse house parties met 
de rode be kers (die na 
middernacht vaak pool-
parties wer den) konden 
we niet missen. 

Er zijn zovele hoogte-
punten geweest aan 
mijn verblijf in Miami. 
Een bezoek aan de Mi-
ami Heat met een meet-
and-greet met Mario 
Chalmers  was toch wel 
een topmoment. Een 
weekend EDC festival en 
een tripje Las Vegas be-
horen daar ook toe. 

Het grootste USA-mo-
ment beleefde ik bij het 
bezoek van President 
Barack Obama aan de 
universiteit. 

Wij waren dan ook in 
de Verenigde Staten tij-
dens de presidentiële 
verkiezingen. Florida is 
een swing state, waar-
door president Obama 
tweemaal naar onze 
unief kwam om een 
toespraak te houden. Een 
hele ervaring, de presi-
dent van Amerika zie je 
nu ook niet elke dag. 

Een semester vol zon, zee, 
feest, nieuwe mensen & 
culturen, interessante 
courses en profs, op en 
top Amerikaans heb ik  
achter de rug. 
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Een dikke merci
D
an
k
w
oo
rd

Alweer hebben we dit ‘t 
Civielke te danken aan 
een heleboel mensen. 
Daarom een dikke 
merci aan onze schri
jvers en medewer kers 
die ons hielpen om 
deze strakke deadline 
te halen.

Vooreerst bedankt aan 
onze praeses die er zelfs 
deze keer in slaagde om 
jullie een extra lang voor-
woord voor te schotelen.

Jef, om ons alweer een 
editie dichter bij de ont-
knopping van zijn ver-
volgverhaal te brengen.

Joachim, om ons de 
gekke  avonturen van de 
skivakantie te vertellen.

Bernard, om ons up to-
date te houden van fancy 
uitvindingen. En ons ook  
mee te nemen naar de 
Irish pubs in Gent. 

Andreas, om ons thuis 
te brengen in de coole 
 anime-wereld.

Astrid, voor ons op de 
hoogte te houden van het 
reilen en zeilen van BEST.

Gerlinde, zodat we weten 
vanwaar de liedjes van-
daan komen die we 
steeds luidkeels meezin-
gen op cantussen.

Eva, om ons heerlijke re-
cepten te geven zodat we 
nog eens de keuken  in-
vliegen.
 
Jolien, om ons tips te 
geven tegen lege porte-
monnees.

Emma en Andreas, voor 
de allereerste zelfge-
maakte keicoole strip in 
het ‘t Civielke. 

Berdien, om ons wegwijs 
te maken in de meest 
hippe hoofdstad van Eu-
ropa. We krijgen al zin 
om onze koffers te pak-
ken naar Berlijn.

Yannick, voor zijn boei-
ende belevenissen als 
medewerker van IAESTE 
neer te schrijven.

Hannah, om ons weer 
wat adresjes te geven 
waar we lekker kunnen 
uit eten gaan. Geoff, voor 
zijn epische verhaal.

Pieter, om ons met zijn 
games een voorproefje 
geven op de komende 
ThermiLAN-party. 

IKKE, voor zijn literair 
hoogstandje.

Athina, om ons van een 
bad hairday te vrijwar-
en zelfs in dit Belgische 
weertje.

Heleen, om te polsen 
naar het doen en laten 
van burgies en archies 
tijdens de examenperi-
ode via een interessante 
enquête. En ook om ons 
tips te geven voor als we 
nog eens op date gaan.

Alle 406 deelnemers 
van de ‘Blokpoll’ die de 
 moeite deden deze in te 
vullen tijdens de exam-
enperiode.

Arnout, om ons op te 
FRiSsen met tal van 
weetjes.

De proffen om weer te 
gekste uitspraken uit 
te kramen zodat we 
weer eens goed kunnen 
lachen.

Stefanie en Jolien, om 
ons te vertellen wat de 
sterren voor ons in petto 
hebben.

Debora, om ons te doen 
verlangen naar een se-
mester in het verre 
 Miami. 

Onze kommaneukers, 
Debora, Jef, Ayla, Ger-
linde, Berdien, Yves, 
 Jolien, Tom en Geoff.


