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Perstalk
V
oorw

oord
Hela hola!

Het is avond. Het Pla
teaugebouw is verla
ten, maar in VTK Groen 
wordt er nog bedrijvig 
gewerkt. Of niet gewerkt? 
Het kommaneuken is 
gedaan, alle artikels zijn 
nagelezen. Toch zijn hier 
nog heel wat kommaneu
kers achtergebleven.

Allereerst al verrassend 
dat er zoveel behulpzame 
medewerkers ons zijn 
komen helpen vanavond. 
Buiten ligt er namelijk 
een pak sneeuw. Hope
lijk is bij het lezen van dit 
voorwoord het weer een 
stuk beter. Mag ook wel 
voor maart..

Maar dit begint saai te 
worden, al die weer
praat. Meestal is dat zo
iets waar je over praat 
wanneer je niets te zeg
gen hebt. Wat eigenlijk 
ook wel vaak het geval is 
bij het schrijven van een 
voorwoord. Onze prae
ses heeft er soms ook last 
van.

Ondertussen zijn de luid
ruchtige kommaneukers 
nog steeds aanwezig. De 
gespreksonderwerpen 
beginnen te vorderen 
met het vallen van de 
avond. Ze beginnen met 
een stylo te spinnen om 

te zien wie wie als vol
gende zal binnendoen. 
Interessante materie (of 
saaie materie? ). “Saaie 
materie, saaie materie, 
ik studeer wel burgerlijk 
ingenieur he”, liet een 
frisse studentenverte
genwoordiger verstaan. 
Waarna de stylo liet 
weten dat ondergete
kende onze frisse moest 
binnendoen. Ai ai ai ai ai, 
miserie!

Plots bleek dat twee 
niet nader genoemde 
meisjes moesten kus
sen, nog steeds onder 
het toeziend oog van de 
stylo. De frisse studen
tenvertegenwoordiger 
zag dit wel zitten. Maar 
helaas werd deze man
nendroom geen realiteit.

Nochtans, uit onderzoek 
blijkt dat 10% van de 
bevolking al homosek
suele contacten heeft 
gehad. Aangezien ons 
praesidium 31 leden telt, 

vragen wij ons af wie de 
3 kapoenen zijn! We lat
en het aan jullie over om 
te speculeren. Als enige 
tip kunnen we jullie mee
geven dat twee leden van 
het praesidium van het
zelfde geslacht elkaar al 
hebben binnengedaan. 

Zelf is mijn ervaring met 
homoseksuele contacten 
erg beperkt. Het beste 
bewijs daarvan is dat 
het zoeken naar enkele 
‘mooie dames’ heel stroef 
verliep. Gelukkig waren 
er bij het kommaneuken 
enkele stoere heren aan
wezig die geheel vrijwil
lig hun hulp aanboden.  
Als de poserende meisjes 
in dit ‘t Civielke jullie dus 
niet aanstaan is het hun 
schuld ;)

Veel lees & kijkplezier,

jullie persies,
Renée en Ornella
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De praeses vertelt
V
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Allerbeste VTK’ers,

Intussen zijn we aanbe
land bij de laatste week 
voor de paasvakantie. 
Traditioneel een moment 
waarop velen onder jullie 
een stevige paniekaanval 
ondervinden.

Maar uiteraard is VTK 
er weer om die paniek 
in de kiem te smoren en 
ervoor te zorgen dat jul
lie geen moment de tijd 
hebben om te hervallen. 
Deze week is er de ab
soluut niet te missen VTK 
Show, waar ondergete
kende met veel plezier 
(en ook voor het gratis 
eten en bier) zijn bijzon
dere acteertalent voor 
alle  kijklustigen tentoon
spreidt. Als je dus nog 
geen ticket hebt, zorg dan 
dat je er zo snel mogelijk 
nog één bemachtigt!

Bovendien zullen de 
stappers onder jullie zich 
tijdens de paasvakantie 
volledig kunnen uitlev
en met VTK Reis op de 
West Highland Way in de 
Schot se Highlands! De 
afwezigen zullen zonder 
twijfel ongelijk hebben.

De tweede week van de 
paasvakantie zal ieder
een broodnodig heb
ben om zo veel mogelijk 
achterstallig werk in te 
halen, want daarna komt 
het zwaartepunt van het 

VTK jaar! Wat zeg ik, van 
het VTKdecennium!

Dan breekt namelijk de 
Lustrumweek aan. Voor 
degenen die het tot nu 
toe nog ontgaan was: VTK 
bestaat dit jaar 90 jaar en 
dat moet uiteraard ge
vierd worden! Maandag 
beginnen we dan meteen 
met de Lustrum goliarde, 
waar jullie je uiteraard 
aan wat extraatjes kun
nen verwachten! Dinsdag 
is er dan het eetfestijn, 
waar onze leden kun
nen komen barbecueën, 
volledig op kosten van 
VTK! En aangezien onze 
Lustrumpraeses zelf geen 
vlees eet, zullen zelfs de 
vegetariërs onder jullie 
volledig aan hun trekken 
komen! Niet te missen 
dus, zou ik zo denken…
Woensdagavond gaan we 
dan niet al te actief doen 
en in de Kinepolis rustig 
onze batterijen opladen 
voor wat nog moet ko
men. Dan is het immers 
tijd voor de film avond, 
alwaar iedereen voor 
de belachelijke prijs 
van 1 euro kan komen 
genieten van een film!

Het hoogtepunt van 
deze week is dan on
getwijfeld Parkpop XL 
op het SintPieters
plein, te meer door de 
‘randanimatie’. Ik zou 
zeggen: zorg er vooral 
voor dat je erbij bent 

en nodig al je vrienden en 
vriendinnen uit, want het 
wordt legendarisch!

En alsof dat alles nog 
niet genoeg is, komt er 
de week daarna zowaar 
nog een hoogtepunt aan: 
de 12Urenloop! Schrijf 
dus allemaal in je agen
da dat je die week zeker 
je loopschoenen moet 
meenemen en kom een 
paar rondjes lopen op 
het SintPietersplein! De 
voorbije jaren hebben we 
bijzonder nipt de duimen 
moeten leggen tegen de 
Hilokers, maar we zijn 
uiteraard uit op wraak! 
Het spreekt namelijk voor 
zich dat er niets beter is 
dan hen als burgies en ar
chies te verslaan in hun 
eigen vakgebied…

Geniet ervan!

Forever yours,
Bob
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Schuilt er een echte beursgoeroe 
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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€



9

Burgietown XL [4]
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Hij rolde van haar af. “Ik 
hoop dat ik gegeven heb 
wat je wilde?” vroeg ze 
zwoel. “Het komt toch 
aardig in de buurt,” zei 
hij glimlachend. Hij 
ademde diep in en uit. 
Het was zeker niet de 
eerste keer dat Jack met 
een cliënt de lakens had 
gedeeld, maar deze keer 
was toch anders. Ge
voelens zijn gevaarlijk in 
deze business, en hij was 
nog niet vergeten dat 
Elise hem nog altijd niet 
de volledige waarheid 
had verteld. Maar dat 
was allemaal moeilijk te 
onthouden als hij haar 
wondermooie lichaam 
zag. Zelfs de curve van 
haar heupen was daar al 
voldoende voor. Maar nu 
was het tijd om terug in 
actie te schieten. “Elise, 
weet jij of jouw vader 
een eigendom bezit dat 
hij geheim houdt voor de 
buitenwereld? Een ga
rage, een vervallen flat, 
iets? Mijn gevoel zegt 
mij dat hij zo’n plaats 
wel zou gebruiken om 
gevoelige informatie te 
verstoppen.” Hij draaide 
zich om naar haar. Zijn 
adem stokte even toen 
hij de pure angst in haar 
ogen zag. Had het laten 
vallen van haar vaders 
naam dit effect op haar? 

Ze sloot haar ogen en 
zei monotoon: “Ja, ik 
schrijf het adres even 
voor je op. Ga nu maar, 
ik heb met iemand an
ders afgesproken.” Jack 
wou haar vastnemen en 
troosten, maar besloot 
dan toch maar te doen 
wat hem gevraagd was.

De dwerg en de reus 
stonden aan de deur 
van de afgelegen garage. 
Jack voelde even aan het 
restant van zijn neus, en 
liep dan op hen af. De 
dwerg zag hem eerst en 
waarschuwde de reus. 
Die greep naar zijn pis
tool en probeerde zich 
om te draaien, maar Jack 
schopte hem vol op zijn 
knieschijf en hij stuikte 
ineen. Jack ving het val
lende pistool voor het de 
grond raakte en richtte 
het op de dwerg, die zijn 
bloederig mes getrokken 
had. “Laat dat nu vallen 
en zet een stap dichter
bij.” De dwerg twijfelde, 
maar besloot te gehoor
zamen. Jack sloeg hem op 
zijn neus met de kolf. Het 
brekende bot klonk als 
muziek in zijn oren. “En 
nu oprotten, Jonasje.” 
De dwerg en reus deden 
wat hen gevraagd werd, 
de eerste  met zijn hand 
om zijn neus, tevergeefs 

proberend de bloedst
room te stremmen. Jack 
draaide zich om en ging 
de garage binnen. Hij 
was blijkbaar een stuk 
beter geworden in vech
ten, zo makkelijk was het 
nog nooit gegaan.

Jack legde zelfvoldaan 
de voorlaatste doos 
documenten neer. De 
schrijfsels erin hadden 
zijn vermoedens bev
estigd. De decaan was 
via enkele slimme in
grepen op het net in de 
Plateau massaal elek
triciteit aan het verbrui
ken, zonder dat het ter
ug naar hem getraceerd 
kon worden. Zonder 
voldoende stroom zou 
de stad zwichten en zijn 
peperdure transforma
toren kopen. Geeraerts, 
die aan de transforma
toren had meegewerkt 
en wist dat ze in feite 
waardeloos waren, was 
achter dit plan gekomen, 
waarschijnlijk door het 
aanschouwen van een 
gelijkaardige lichtshow 
als Jack zelf gezien had. 
En dat had hem zijn le
ven gekost. Jack nam de 
laatste doos, hoewel hij 
niet verwachtte dat er 
veel nieuws in zou staan. 
Hij kon zich niet meer 
vergist hebben. De doos 
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Burgietown XL [4]
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foto’s van een jong meis
je, het meisje dat hij ooit 
voor Geeraerts’ jonge 
minnares had genomen. 
Er waren foto’s van haar 
met Elise en van haar 
met Geeraerts zelf, maar 
nooit van hen allen te 
samen. Jack voelde de 
woede opborrelen. Als 
Elise het meisje zo goed 
kende, waarom had ze 
hem dat niet verteld? 
Plots vloog de deur uit 
haar scharnieren. “Wie 
daar binnen is, handen 
omhoog!” zei een be
kende stem. “Ben jij 
dat, Brems?” vroeg Jack. 
“Jack? Handen omhoog 
zei ik!” Tom wandelde 
binnen, zijn pistool op 
Jacks hart gericht. “Zou 
je even die kast daar 
achter je willen open 
doen, Jack?” Jack keek 
om en zag inderdaad een 
kast die hem tot dan nog 
niet opgevallen was. Hij 
begon ze open te doen, 
maar voor ze halfopen 
was viel er een lijk uit. 
Een vrouwenlijk. Even 
dacht hij Elise te zien, 
maar toen besefte hij 
dat het de vrouw was 
die zich voor Elise had 
voorgedaan. Ze had twee 
kogels in haar borst en 
één in haar hoofd. Jack 
dacht angstig aan het 

pistool in zijn zak. Het 
begon hem te  dagen 
waarom hij de reus en de 
dwerg zo makkelijk had 
verjaagd. “Lees wat er in 
de dozen zit, Tom! Lees 
ze!” “Ben je gek? Dat is 
eigendom van de de
caan, die ons getipt had 
dat hij iets verdachts had 
gezien bij zijn garage. En 
geef nu je polsen, je gaat 
mee naar het bureau op 
verdenking van moord.”

Jack wreef over zijn pol
sen. Ziedend stapte hij 
op Elise’s huis af. Zijn 
bureau had de borg be
taald, maar het had hem 
een aardige duit gekost, 
zijn autosleutels en 
waarschijnlijk het laat
ste krediet dat hij nog 
bij de politie had. En 
met het moordwapen in 
zijn zak en een wraak
motief, zag het  er niet 
goed uit. In de cel was er 
veel duidelijk geworden. 
Elise zat mee in het com
plot, waarom had ze hem 
anders naar de borg
plaats van dat lijk gestu
urd en gelogen over het 
meisje? Ze stond in de 
voortuin. “Jack, wat is er 
gebeu...” Hij greep haar 
vast. “Hoorde mij neuken 
eigenlijk bij het plan? Je 
vaders plan om je eigen 
echtgenoot te vermoor

den en de schuld in mijn 
schoenen te schuiven! 
Jammer dat de politie 
jou ook verdenkt, trut!” 
Ze begon te huilen, maar 
hij greep haar enkel ste
viger vast. “Jack, ik heb 
je altijd de waarheid 
verteld, ik weet niets 
van mijn vaders plan!” 
Hij schudde haar door 
elkaar. “Lieg niet, hoer! 
Wie is dan jouw echtge
noots zogezegde min
nares die je niet kende, 
maar waarmee je wel op 
tientallen foto’s staat?” 
Ze keek hem ontzet aan. 
“Vraag me dat alsjeblieft 
niet!”, smeekte ze. “Ver
tel het nu!” Ze aarzelde 
even en zei dan: “Ze is 
mijn zusje.” Hij hoorde 
de leugen in haar stem 
en sloeg haar. “Je hebt 
geen zus!” “Ze is mijn 
dochter.” Hij sloeg haar 
harder. “Je hebt ook geen 
dochter, spreek de waar
heid! Met een kleine 
stem stamelde ze door 
haar snikken heen:“Ze 
is mijn zus. Ze is mijn 
dochter. Ze is mijn zus 
en mijn dochter! Snap 
je het nu?” Hij liet haar 
los en ze viel huilend op 
de grond. Jack ervaarde 
 niets buiten het kloppen 
van zijn hand en een ge
suis in zijn oren.
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12-urenloop
S
port

Op 24 april vindt de befaamde 12urenloop plaats, het sportieve hoogtepunt van het 
jaar. Van tien uur ’s morgens tot tien uur ’s avonds zullen alle kringen in een mara
thonestafette zoveel mogelijk rondjes lopen. Zoals de traditie het WIL, belooft het 
ook  dit jaar weer een epische strijd te worden tussen VTK en HILOK om het hoogste 
schavotje te mogen betreden. Vorig jaar werd er slechs met drie ronden verschil ver
loren. Om dit keer de eindstrijd in ons voordeel te laten uitdraaien neemt VTK Sport 
initiatief om het conditiepeil van onze lopers ongekende hoogten te laten bereiken. 

Elke loper is welkom om een rondje voor ons op het alombekende SintPietersplein 
te lopen, maar er wordt ook een Speedteam opgericht om de minder drukke mo
menten van genoeg looptalent te voorzien. Er zal een soort shiftensysteem worden 
gemaakt waardoor er op ieder moment van de dag steeds enkele Speedteamlopers 
aanwezig zijn. Op deze manier hopen we overdag een voldoende grote voorsprong 
te nemen zodat we het slotoffensief van HILOK deze keer wel overleven. Wil je ons 
team versterken? Stuur dan een mailtje naar sport@vtk.ugent.be. Je hoeft helemaal 
geen toploper te zijn om hier deel van uit te maken. Laat gewoon weten welke mo
menten van de dag je kan komen en bereid je voor door je conditie in de weken 
ervoor wat aan te scherpen. Je hoeft dit niet op je eentje te doen, want op iedere 
woensdag zijn er Speedteamtrainingen. Trainer Bram Cornelis neemt ons op sleep
touw om op de specifieke afstand van 320 meter te trainen en ook ons recuperatie
vermogen te verhogen. Dat dit dikke fun is, bewijst onderstaande foto na de eerste 
training, waar u ongetwijfeld de UsainBoltpose in herkent...

Voor wie het nog niet weet, VTK bestaat dit jaar 90 jaar. In het kader van een reeks 
lustrumuitgaven worden er ook op de 12UL enkele extra’s gedaan. Zo zullen er mas
seuses klaarstaan om onze lopers in de laatste uren extra energie te bezorgen en 
zal er via een groot scherm extra portie entertainment komen voor de supporters 
op onze tribune. Laat dit nog een extra motivatie zijn om jullie beste beentje voor te 
zetten en VTK aan de overwinning te helpen!

VTK
Speedteam
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Beste BEST 
geïnteresseerde,
Na een aantal Civielkes 
te lezen of op te letten 
tijdens onze presenta
ties voor de les, weet je 
ondertussen wel al dat 
BEST staat voor Board 
of European Students 
of Technology. Ook zal 
je wel al door hebben 
dat wij cursussen orga
niseren. Trouwens, 
aan diegenen die ge
appliceerd hebben voor 
een Summer Course: op 
7 april kom je het re
sultaat te weten. Voor 
degenen die dit gemist 
hebben: vanaf 14 april 
tot 12 mei kan je appli
ceren voor een Autumn 
Course!

Naast cursussen is er 
ook de welbefaamde 
ingenieurscompetitie 
EBEC (European BEST 
Engineering Competi
tion), waar sommigen 
het beste van zichzelf 
hebben kunnen lat
en zien en doorgaan 
naar de regionale 
ronde – waarna ze 
hopelijk kunnen 
doorgaan naar de 
Europese finale in 
Warschau!

Genoeg algemene 
praat, mijn opdracht 
was om iets te schrijven 
over IPF. Aajpiewatte? 
International Projects’ 

Forum is één van de be
langrijkste evenementen 
binnen BEST. Eerst en 
vooral moet je weten dat 
BEST op internationaal 
niveau bestaat uit een 
heel aantal teams. Het 
hoogste niveau is de in
ternationale board, die 
bestaat uit zes mensen, 
waarvan twee Ghenties 
(daar mogen we fier op 
zijn). Dan zijn er zes 
comités dat elk geleid 
worden door een coör
dinator. Je hebt het “Edu
cational Committee”, dat 
handelt over de opleidin
gen; het “External Events 
Committee”, die zich 
bezig houdt met de wel
bekende cursussen te 
begeleiden; het “Finan
cial Team”, dat zorgt voor 
een vlotte samenwerk
ing met bed
r i j v e n ;  
h e t 

“Information Technology 
Committee”, de IT’ers; 
het “Marketing Commit
tee” – oh ja, BEST houdt 
zich ook bezig met mar
keting!  en de “Training 
Group”.

IPF is hét moment waar
op afgevaardigden van al 
die comités en enkele an
dere teams samen komen 
om verder te werken aan 
de taken die ze gestart 
zijn in de zomer. Het gaat 
hier om meer dan 60 
man van over heel Euro
pa. Die zijn van 21 tot 26 
februari 2013 afgezakt 
naar Oostduinkerke met 
dé BESTspirit (= Work 
hard, party harder).

D e 



13

IPF
B
E
S
T

aankomst op donderdag 
21/2 verliep iets minder 
vlot dankzij de betogin
gen in Brussel, maar het 
kon natuurlijk ook erger 
– krijg maar eens meer 
dan 60 Europeanen van 
Charleroi naar Oostdu
inkerke als het hele land 
zou staken. Tegen de 
avond was het gros wel 
gearriveerd en was het 
dan ook tijd voor een 
welcome party waarop 
iedereen elkaar kon le
ren kennen.

De volgende ochtend 
begon de officiële ope
ningssessie om 9u, waar
na iedereen kon begin
nen werken. Terwijl alle 
deelnemers druk aan 

het discussiëren waren 
over BEST, waren de or
ganisers bezig met eten 
te bereiden. We heb
ben vele complimenten 
gekregen in de zin van 
“best food I’ve ever had 
on an event”, maar wie is 
er nu niet tevreden met 
worst, puree en appel
moes of stoofvlees met 
frietjes?

Naast een Belgian Eve
ning was er – zoals op 
praktisch elk BESTevent 
– ook een International 
Evening. De Belgische 
tafel had trouwens pep
erjenever van ’t Dreupel
kot, resultaat: ik dacht 
dat ik vuur kon spuwen! 
De pikante mosterd uit 
Estland deed er niet veel 

goed aan, gelukkig 
kon ik blussen 

met een 

glaasje Stroh uit Oosten
rijk en anders kon die 
Stroh ook wel gebruikt 
worden als ontsmet
tingsmiddel (oh ja, vanaf 
80° alcohol is dat dus 
officieel ;p). Vele din
gen kunnen proeven die 
avond, zo hoort het op 
een International Eve
ning.

Een cantus kon uiteraard 
ook niet ontbreken op dit 
evenement en onze se
nior was zodanig into the 
moment dat hij een stoel 
heeft kapot geslagen met 
de hamer, way to go!

De laatste dag hebben 
we, zoals de hype het 
wil, een Harlem Shake 
gedaan (te vinden ergens 
op Youtube). Tijdens de 
closing session werd ie
dereen bedankt voor al 
zijn input en daarna kon
den we nog een laatste 

keer stoom afblazen 
met lekkere cock

tails.

Op dinsdag ver
liet iedereen vre

dig het gezellige 
Oostduinkerke, ter

ug huiswaarts of om 
nog even in Brug
ge/Gent/Brussel 
te blijven hangen. 
Kortom was het 
weer een ervaring 
om nooit te ver
geten!
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Gek of geniaal?
W
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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 gebrui-
ken hun creativiteit zonder dat er een echt probleem is. En dan gebeuren er 
grappige dingen of ontstaan er lachwekkende uitvindingen. En wie zouden 
wij zijn om die niet te vermelden? 

Het moet ergens in een pub in Glasgow 
geweest zijn, rond 1930, dat het idee 
voor de railplane (oftewel het spoor
vliegtuig) ontsproten is aan het brein 
van George Bennie. Een licht beneveld 
brein, dat spreekt voor zich. En dat 
 licht beneveld brein moet zich plots af
gevraagd hebben wat een combinatie 
van trein en vliegtuig zou geven. Mees
tal blijft zo een licht geniaal en licht gek 
idee ergens steken in de ontnuchte
ringsfase de volgende morgen. Maar 
in het geval van de Bennie railplane 
was dat niet zo. Het 
spoorvliegtuig zou de 
goede kwaliteiten van 
een vliegtuig combi
n e r e n met de 

goede kwaliteiten van een trein. Een 
vliegtuig is snel maar duur, een trein 
daarentegen is traag maar goedkoop. 
Dat een vliegtuig sneller is dan een 
trein, kwam volgens Bennie doordat 
het een propeller had (moest Bennie 
in de 21e eeuw geleefd hebben, hij had 
zijn trein waarschijnlijk uitgerust met 
een straalmotor). Een trein is goedko
per dan een vliegtuig omdat het rails 
heeft en dus niet volledig autonoom  
is (zoals een vliegtuig of een wagen). 
En dus besloot George Bennie om een 

trein uit te rusten met pro
pellers. Nu waren er 

in 1930 natuurlijk 
al treinen, en dus 
ook treinsporen.  

The Bennie railplane 
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En dus was het idee om 
rails te bouwen bovenop 
de bestaande treinsporen 
waaraan de railplane opge
hangen kon worden. De rail
plane zou dus boven de ge
wone trein spoorvliegen (of 
vliegsporen). 
Eigenlijk was het idee van 
George Bennie nog niet zo 
gek. En hij vond dus ook 
sponsors om een testcircuit 
van 150m te bouwen in de 
buurt van Glasgow. Maar bij 
het testen zelf, liep het se
rieus fout. Ondanks dat Ben
nie’s trein maar uit één wagon bestond 
en aangedreven werd door de krachtig
ste propeller die hij kon bemachtigen, 
was de railplane trager dan een ge
wone stoomtrein. Dat komt omdat een 
vliegtuig niet alleen snel is doordat er 
propellers aanhangen, maar ook door
dat het gewicht zeer goed verdeeld is. 
Bovendien zou het ook niet echt veilig 

geweest zijn om met vier roterende 
propellerbladen een druk station bin
nen te rijden. En dan is er natuurlijk 
ook nog de volledige ophangconstruc
tie die gebouwd moet worden… Het 
Bennie railplane project werd in 1937 
failliet verklaard. Helaas is ook het test
circuit afgebroken.

Totale wereldoverheersing, het is een 
droom voor alle Jokers en Dr. No’s 
onder ons. Helaas voor de Joker liep 
Batman in de weg. En helaas voor Dr. 
No liep James Bond in de weg. Maar 
omdat die enkel bestaan op het witte 
doek, is er niets dat jou verhindert om 
te gaan voor totale wereldoverheer
sing. Behalve dan het aantal nulletjes 
op je bankrekening. Je kan natuurlijk 
gewoon gaan voor uranium (surf naar 
www.unitednuclear.com), maar that’s 
already been done! In plaats daarvan, 
kan je van het Engelse leger afgedankte 
tanks kopen. Ze vertellen er wel bij dat 
je het enkel mag gebruiken op landbou
wgrond. Dus tenzij Bella de koe je aarts

vijand is, zal je heel wat verkeersover
tredingen moeten maken om je ultieme 
doel te bereiken. Dat je een tank kan ge
bruiken voor andere criminele doelein
den, heeft één of andere Mexicaanse 
drugssmokkelaar aangetoond. Zijn 
plan: het kanon gebruiken om cocaïne 
naar de VS te schieten. Maar nu terug 
naar de totale wereldoverheersing (en 
Japanners). Een obscuur Japans be
drijf heeft de Land Walker ontworpen, 
een 3m hoog gevaarte dat uitgerust is 
met twee kanonnen. En laat ons eerlijk 
zijn, een wandelende robot is een evil 
badass plan om de wereld over te ne
men. 

The Bennie railplane 
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In dit artikel geen bier, geen jenever, geen cocktails of andere alcoholische dran-
ken. Deze keer trok ik naar enkele koffiebars. Een koffiebar kroegentocht, met 
andere woorden. Volgens Google niet echt een goed idee, want overmatig kof-
fiegebruik zou leiden tot rusteloosheid, beven, duizeligheid, suizende oren, hart-
kloppingen, maagzweren en slapeloosheid. De goede adviezen van Google in de 
wind slaand, ben ik er toch maar aan begonnen. Dapper begon ik de ene na de 
andere koffie achterover te slaan. Dit artikel (en de voorgenoemde zaken) zijn 
daarvan het resultaat.

OR Espressobar
Walpoortstraat 26
De OR Espressobar ligt op wandelafstand 
van ons geliefkoosde Plateaugebouw. Als 
je binnenkomt, zijn er twee dingen die 
opvallen: de geur van koffie en de hoeveel
heid volk die er zit. Het zit er altijd afge
laden vol, wat maakt dat hier een koffietje 
komen drinken echt tof wordt. De prijzen 
vallen heel goed mee. Niet dat ik daar an
ders last van had gehad, want toen ik zei 
dat ik bezig was met een artikeltje voor ’t 
Civielke, kreeg ik direct een gratis espres
so aangeboden.

Barista
Hippoliet Lippensplein 25
De Barista ligt in de buurt van het glazen straatje. Waarschijnlijk heeft de uitbater daar 
inspiratie gehaald voor een deel van het interieur. Want de enige zitplaatsen die er zijn, 
zorgen ervoor dat je nergens anders naar kan kijken dan naar de Brabantdam. De rest 

van het interieur is open en sober. Maar goed ook, want anders had ik het onbehaaglijke 
gevoel gehad van in een cabardoucheke te zitten. De koffie is er uitstekend, maar voor 

een kopje drinkbaar nirvana moet je wel veel willen betalen. Geen bar voor een 

Julie’s House 
Kraanlei 13
Een prachtig interieur, zeer ruim en zeer 
gezellig. Deze zaak bestaat nog maar 
twee jaar, maar is op die tijd uitgegroeid 
tot één van de beste koffiebars van Gent. 
Hier draait het niet enkel om koffie, maar 
vooral om de gebakjes die je erbij krijgt. 
De taarten, cupcakes, muffins en andere 
zoetigheden zijn allemaal gemaakt vol
gens de eigen recepten van Julie. Je moet 
er redelijk wat geld voor neertellen, maar 
dat is het zeker waard.
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Potatolicious
Verloren Kost 5
De derde koffie drink ik opnieuw op een boogscheut van de Plateau. Potatolicious om
schrijft zichzelf als ‘fast, healthy, cheap, exciting and delicious’. Omdat ik mij steeds 
meer voel alsof iemand een fusée in mijn gat heeft gestoken, ben ik niet echt geneigd 
om akkoord te gaan met het healthy gedeelte daarvan. Maar tegen al de rest kan ik niets 
tegenin brengen. Potatolicious straalt optimisme uit, in alles wat ze doen. Je voelt dat de 
uitbaters hun klanten enkel het beste willen voorschotelen. Echt een topbar en zeker een 
bezoekje waard.

Café Labath 
Oude Houtlei 1
Op het ogenblik dat ik hier binnenkom, begint de 
voorspelling van Google steeds meer realiteit te 
worden. Mijn zwaar door cafeïne geteisterde brein 
bedenkt hoe verschrikkelijk het moet zijn voor 
een hyperkineet om in een dwangbuis gestoken 
te worden. Ik krijg een espresso aangeboden van 
de uitbater, en dat smaakte werkelijk fantastisch. 
Net als de Barista is deze bar open en ruim ingeri
cht. Maar als je in de Barista het koffietoestel zou 
weghalen, heb je het interieur van een cocktailbar. 
Bij Café Labath niet. De eigenaar is passioneel over 
koffie. Als hij erover praat, wordt koffiezetten een 
kunst. Twee jaar heeft hij erover gedaan om het 
onder de knie te krijgen, en het resultaat mag er 
echt zijn.

studentenbudget dus, wel een bar 
voor meer vermogende mensen. 
Zoals Freddy De Kerpel, die je er 
blijkbaar een aantal keer per week 
kan tegenkomen.
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Bereid je maar voor, want hier zijn we hoor! Om de 
wereld van verder technologisch verval te behoeden. Om 
de mensen van ons volk met kennis te overvloeden. Om 
de onwetendheid van appleboys in te tomen. Om dichter 
bij de sterren te kunnen komen! Pieter en Benoit! Team 
Burgie is slechts infinitesimaal minder snel dan het licht, 
dus vecht als een man of geef je over en zwicht! Meowth, 
ogen dicht!

FDA 
keurt 
eerste 
retina 
oogim plan taat goed
De Food and Drug Administration heeft op 14 februari de Argus II Retinal Prethe
sis System, het eerste geïmplanteerde toestel om bij volwassenen Retinis Pigmen
tosa te genezen, goedgekeurd voor humanitair gebruik. Retinis Pigmentosa is een 
genetische oogziekte die ervoor zorgt dat je uiteindelijk, soms al op relatief jonge 
leef tijd, blind wordt. Het toestel is een combinatie van een bril met ingebouwde 
camera en een implantaat dat bestaat uit een draadloze ontvanger, een Video Pro
cessing Unit (VPU) en een matrix van elektroden verbonden met de oogzenuw. De 
beelden opgenomen door de camera worden draadloos doorgezonden naar het 
implantaat. Vervolgens verwerkt de VPU deze beeldinformatie en probeert het ge
drag van de retina, ook wel het netvlies genoemd, te emuleren. Tot slot wordt via 
de matrix van elektroden een signaal naar de hersenen gestuurd. Al kan iemand 
hierdoor nog niet perfect zien. Iemand die blind was kan bijvoorbeeld wel terug 
vormen onderscheiden en, na enige visuele rehabilitatie, grote woorden terug 
lezen. Ongetwijfeld zal deze technologie de komende jaren nog sterk verbeteren, 
waardoor mensen met blindheid binnen circa 10 jaar misschien hun zicht volledig 
kunnen terugwinnen! Een grote stap voor de medischtechnologische wereld.
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Nog niet getest op 
mensen
Wetenschappers van de Brown University hebben een implanteerbare chip 
ontwikkeld die hersensignalen kan uitlezen en draadloos naar een computer kan 
doorsturen. Deze chip moet mensen in staat stellen om robotarmen en machines 
aan te sturen met hun gedachten. Dit is goed nieuws voor mensen met een licha
melijke handicap.
Het apparaat bestaat uit een sensor die geïmplanteerd wordt op de cortex en elek
trische signalen zendt naar een hermetisch afgesloten doosje van titanium. Dit 

bevat de elektronische circuits, de antenne, een lithiumion batterij en een 
koperen spoel voor draadloos opladen. Alle draadloze en magne

tische signalen gaan door een elektromagnetisch transpa
rant raampje van saffier. 

De chip is recent succesvol getest op die
ren, er zijn echter nog geen tes

ten op mensen uitgevo
erd.
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jij niet ziet
Onderzoekers van het MIT hebben een technologie ontwikkeld om voor het oog 
onzichtbare bewegingen in videobeelden zichtbaar te maken. De ’Eulerian Video 
Magnification’ zorgt ervoor dat zeer kleine kleurverschillen tussen opeenvolgende 
frames uitvergroot worden. Met behulp van deze methode kan men bijvoorbeeld 
de bloedstroom in het hoofd visualiseren. Of men kan de kleine bewegingen van 
gebouwen ten gevolge van de wind aantonen.
Hoe werkt deze techniek? Het videosignaal wordt getransformeerd naar het fre

quentiedomein. De gewenste frequentiecomponenten worden versterkt 
(bijvoorbeeld 6080bpm voor de hartslag) en op basis van het 

resulterende signaal wordt de video gereconstrueerd. 
Het voordeel van deze methode is dat ze zeer 

eenvoudig is.
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x 300g rundsgehakt
x 1 rode ajuin
x 1 teentje knoflook
x 1 blik tomatenstukjes
x 1 rode paprika
x 300g rode bonen (kid
neybonen, uit blik)
x rijst 
x zure room (optioneel)
x cayennepeper, paprika
poeder, komijn, peper en 
zout

Snij de ajuin en het teentje 
look fijn. Snij de paprika ook in stukjes. Stoof de ajuin en look in een scheut 
olijfolie. Voeg de paprika toe van zodra de ajuin glazig is. Als de paprika zacht is, 
voeg je het gehakt toe. Roer het goed los met een houten lepel. Zorg dat het ge
hakt volledig doorbakken is. Voeg het blik tomaten en de bonen toe. Kruid naar 
smaak. Laat eventjes sudderen, zodat alles goed warm is. Dien op met rijst. Zet 
eventueel een potje zure room op tafel.

Paascakes
Voor de cakejes
x 190g boter
x  190g pure chocolade
x  2 tl vanilleextract
x  3 eieren
x  250g kristalsuiker
x 115g bloem

Voor de botercrème
x 175g bloemsuiker
x  30 kleine paaseitjes 
x  170g boter (op kamertempera
tuur)
x  110g pure chocolade
x 1 tl vanilleextract

De cakejes
Verwarm de oven voor op 180°. Zet 
papieren minimuffinvormpjes klaar op 
de ovenplaat of vet een minimuffinvorm 
in. Laat de boter en chocolade smelten in 
een pan op een laag vuur. Laat het meng
sel achteraf eventjes afkoelen. Klop in 
een kom de eieren los en meng met de 
kristalsuiker en vanilleextract er door. 
Voeg het chocolademengsel toe en klop 
goed met een garde. Voeg de bloem toe en 
klop tot je een zacht beslag hebt. Vul de 
minimuffinvormpjes voor de helft met 
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Aardappelcupcakes
Voor bij een hoofdgerecht met vlees, vis of kip.
x 4 sneetjes chorizo van 
ongeveer 5mm dik
x 6 kwartjes van artisjok
ken (opgelegd in olie)
x  2 eieren
x 1 ajuin
x 2 el verse geitenkaas
x 2 el bloem
x 1 tl bakpoeder
x 1 el verse oregano
x 1 kg aardappelen
x peper en zout 
x een plastic spuitzak 
(diepvrieszak werkt ook)
x cakevormpjes
 
Schil de aardappelen en kook ze in water met een snuifje zout. Versnipper de 
ui, snij de chorizo in kleine blokjes en snij de artisjokken in stukjes. Stoof de ui 
in een pan met een scheutje olijfolie. Voeg de blokjes chorizo toe en laat ze kort 
meestoven. Doe hetzelfde met de stukjes artisjok.
Giet de aardappelen af en voeg de geitenkaas toe. Stamp tot puree. Hak de ore
gano fijn. Roer de ajuin, chorizo, artisjok en oregano onder de puree. Verwarm 
de oven voor op 170°.
Breek de eieren en hou de eiwitten apart. Meng de dooiers samen met de bloem 
en het bakpoeder door de lauwe puree. Roer alles tot een beslag en laat verder 
lauw worden. Klop de eiwitten stijf en spatel ze onder het beslag. Zorg dat het 
beslag niet te warm meer is. 
Doe het beslag in de spuitzak/diepvrieszak, knip het puntje eraf en verdeel het 
over de cakevormpjes. Bak de cakes 30 minuten in de voorverwarmde oven.

het beslag en bak ze 1012 minuten in 
de oven. Je kan controleren of de cakejes 
goed zijn door er in te prikken met een 
breinaald of bbqprikker, als er geen deeg 
meer blijft plakken aan de pirkker, zijn de 
cakjes goed. Laat ze helemaal afkoelen.

De botercrème
Smelt de chocolade au bainmarie en laat 
even afkoelen. Klop de boter romig in een 
kom (ongeveer 3 min). Meng de choco
lade en het vanilleextract erbij. Klop 

goed door elkaar. Voeg de poedersuiker 
toe en mix op de laagste stan (met een 
klopper, geen staafmixer!) tot alles goed 
gemengd is. Zet 30 min in de koelkast. 
Steek het chocolademengsel in een spuit
zak/diepvrieszakje. Knip de punt er af 
en spuit de botercréme op de afgekoel
de cakejes. Maak de buitenste rand een 
beetje hoger dan de rest, zodat het op een 
vogelnestje lijkt. Leg op elk cakeje een 
paaseitje.
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Ctrl+c: 
kopiëren

Ctrl+v: 
plakken

Ctrl+x: 
knippen

Ctrl+b: 
tekst bold

Ctrl+u: 
tekst onderlijnen

Alt+Tab: 
schakelen tussen
twee tabbladen

Ctrl+Shift+’=’:
superscript schrijven

Alt+’=’: 
een nieuwe 
vergelijking
invoegen

Ctrl+’=’:
subscript schrijven

Sneltoetsen kunnen je leven een pak handiger maken. Dit lijkt misschien vrij 
basic voor de meesten, voor de computerleken vermelden we ze hier toch nog 
eventjes: 

Omdat we niet allemaal computernerds zijn, hier nog enkele tips om uw de effi
ciëntie van uw computergebruik te optimaliseren.



25

Computertips
T
ips

rubrie
k

Per ongeluk een tabblad gesloten in Chrome? Klik op ctrlshiftT en het springt 
weer open.

(Windows) Te tam om je twee handen te gebruiken voor ctrlaltdelete? Gebruik 
ctrlshiftescape.

Werk je in groep aan een LaTeX verslag, of schrijf je samen code? Kijk dan zeker 
eens naar de VTK SVNservice (vtk.ugent.be/svn) 

Altijd gefrustreerd dat je VPNverbinding uitvalt, of dat je telkens opnieuw moet 
inloggen? Installeer dan zeker eduroam (helpdesk.ugent.be/eduroam)

(Mac) Wil je een bestand zoeken in spotlight en de bijhorende map openen? Houd 
CMD ingedrukt om de map te openen in Finder

(Mac) Om het volume te ver
anderen in stilte, houdt shift 
ingedrukt wanneer je op de 
volumetoetsen duwt. Vaar
wel vervelend geluidje.

Is je oude laptop traag gewor
den en wil je geen nieuwe ko
pen? Installeer dan een SSD. 
Voor om en bij de 100 euro 
kan je een oude laptop sneller 
maken dan ooit tevoren.

Heb je er ook zo’n hekel aan 
om zelf de referenties in je 
verslagen bij te houden en 
volgens de BINnormen uit te 
typen. EndNote biedt raad. Er 
bestaan zelfs automatische 
links bij artikels in the Web of 
Science, zodat je enkel maar 
op een knopje moet duwen 
en je referentie is toegevoegd 
aan je verslag.

Ctrl+i: 
tekst cursief

Maak regelmatig een herstelpunt aan. Zo kan je daar naar terugkeren als je com
puter door een virus of één of andere reden niet goed opstart. Terugkeren naar 
dit herstelpunt kan je dan doen door je computer in veilige modus op te starten. 
Bij de meeste versies van Windows is dit door langdurig op F8 te duwen bij het 
opstarten van de computer tot de veilige modus opgestart wordt. Bij Windows 8 
is dit niet meer bruikbaar omdat volgens Microsoft ‘dit besturingssysteem zo snel 
opstart dat er geen tijd is om tijdens het opstarten op F8 te duwen’. Om toch in 
de veilige modus te raken bij Windows 8 zou je op de Shifttoets moeten duwen 
tijdens het opstarten. Dat kom je in een menu waar je kan kiezen welke opstart
modus je prefereert.

Bang dat je laptop kan gestolen worden? Bekijk dan zeker eens ‘Prey’. Deze soft
ware kan het verschil betekenen tussen een dief vangen of een nieuwe laptop ko
pen. (preyproject.com)
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dit ZuidAfrikaans lied 
bestaan verschillen
de hypothesen. Ééntje 
stelt dat dit deuntje ge
schreven werd door Ella 
de Wet, getrouwd met 
Christiaan Rudolph de 
Wet (18541922) en één 
van de stafleden van ge
neraal Louis Botha (later 
de eerste ministerpre
sident van de Unie van 
ZuidAfrika, de voorlo
per van het huidige Zuid
Afrika).

Ella zou tijdens een 
bezoek aan het ZuidAfri
kaanse Utrecht het liedje 
geschreven hebben, want 
zij stond namelijk in voor 
het entertainment van 
de generaal en de lokale 
boeren. Hiervoor had ze 
een piano en een Ameri
kaans liedjesboek voor 
handen. En in dit boek 
stond het toen populai
re Ellie Rhee. De hypo
these stelt dat de boeren 
tijdens het  zingen van 
dit liedje “Tennessee” 
vervingen door “Trans
vaal” en “Ellie  Rhee” 
door “Sarie Marais”. De 
eerste strofe van het 
Amerikaanse Ellie Rhee 
kun je hieronder vinden. 
Het is trouwens ook op 

deze melodie dat het lied 
van Sarie Marais gezon
gen wordt. 
 
Maar na nader onder
zoek bleek dat Ella de 
Wet nooit beweerd zou 
hebben dat ze schrijfster 
was van Sarie Marais. 
Zij zou blijkbaar alleen 
een paar aanpassingen 
hebben aangebracht, 
waarna het door een 
Kaapse drukker werd 
uitgebracht. Er bestaat  
ook enig menings
verschil over de periode 
waarin het lied dan wel 
geschreven zou zijn; de 
eerste(ca. 1880) of de 
tweede boerenoorlog 
(ca.1900). Het lijkt lo
gischer om aan te nemen 
dat het tijdens laatst
genoemde oorlog zou 
geschreven zijn. In deze 
oorlog werd namelijk het 
woord “kakies” gebruikt 
om de Britse soldaten 

aan te duiden (dit van
wege de kleur van hun 
uniform). In de eerste 
boerenoorlog, toen er 
nog geen sprake was van 
kaki uniformen, werden 
de Britten nog “Tom
mies” of  “Rooi      bla djies”  
genoemd. Het kan 
natuur lijk wel dat “tom
mies” werd gebruikt en 
na de tweede boerenoor
log vervangen werd door 
“kakies”.

Ellie Rhee, so dear to me 
Is gone forever more
And our home was down in Tennessee
Before this cruel war
Carry me back to Tennessee
That’s where I long to be
Among the fields of yellow, yellow corn
With my darling Ellie Rhee. 

Wat woordverklaringen uit Sarie Marais:
mielies: maïs
doringboom: gewoon een soort boom (Acacia karroo)
kakies: Britse soldaten in kaki uniform

josie: duivel
mos net soos: net zoals
hulle: zij/hen
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Maar wie was die Sa
rie Marais nu? En heeft 
ze echt bestaan? In de 
zoektocht naar de vrouw 
achter het lied, komen 
twee namen tevoor
schijn: Sarie Maré (1840
1877) en Sarias Maré 
(18691939). 

De eerste mogelijkheid, 
Sara Johanna Adriana 

Maré (1840), geboren 
in Uitenhage, Kaappro
vincie en echtgenote 
van Louis Jacobus Nel 
was 37 toen ze stierf in 
het kraambed van haar 
elfde kind. Het zou één 
van haar zonen gewe
est zijn die later in de 
aanwezigheid van Ella 
de Wet, zijn moeder 
zou hebben herdacht. 

De andere mogelijkheid 
is Susara Margaretha 
Maré (18691939), die 
werd geboren in Suiker
bosrand, Transvaal. Ze 
trouwde met de journal
ist (en de later bekende 
dichter) J.P. Toerien. 
Deze Mr. Toerien wordt 
ook genoemd als mo
gelijke dichter van Sarie 
Marais.

My Sarie Marais is so ver van my hart,
Maar’k hoop om haar weer te sien.
Sy het in die wyk van die Mooirivier gewoon,
Nog voor die oorlog het begin.

O bring my t’rug na die ou Transvaal,
Daar waar my Sarie woon.
Daar onder in die mielies
By die groen doringboom,
Daar woon my Sarie Marais.

Ek was so bang dat die Kakies my sou vang
En ver oor die see wegstuur;
Toe vlug ek na die kant van die Upington se sand
Daar onder langs die Grootrivier.

Die Kakies is mos net soos ‘n krokodillepes,
Hulle sleep jou altyd water toe;
Hul gooi jou op n skip vir ‘n lange, lange trip,
Die josie weet waarnatoe.

Verlossing het bekom en die huis terugkeer was daar,
Terug na die ou Transvaal;
My lieflingspersoon sal er vas en zeker wees
Om my met ‘n kus te beloon.
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Keep on thinking!
R
aa
ds
e
ls Om-

dat jul-
lie nog niet zoveel tijd 

gekregen hebben om de vorige 
raadsels uit te pluizen krijgen jullie 

nog enkele weken extra. Voor de op 
te lossen raadsels verwijzen we graag 
naar ‘t Civielke 3, waar jullie op pagi-

na 16 & 17 de 4 raadsels en de breinbreker 
kunnen terugvinden. Waag zeker jullie 

kans, want voor de top 3 zijn er heel 
leuke prijzen te winnen! Dead-

line voor de inzendingen:
10 april 2013
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Voorbije activiteiten
FotopaginaJobfair

Comedy Night

Goliardes
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Fullmetal alchemist
A
ni
m
e To obtain, something 

of equal value must be 
lost. That is alchemy’s 
first law of Equivalent 
Exchange. In those 
days, we really believed 
that to be the world’s 
one and only truth…
De kunst van de alchemie 
bestaat uit het bestu
deren van de materie 
rondom ons, waardoor 
men in staat is om deze 
volledig af te breken en 
naar believen weer op 
te bouwen. Alchemisten 
hebben al veel voorspoed 
en vooruitgang gebracht, 
maar worden tevens ook 
ingezet in oorlogen en 
andere, duistere prak
tijken. Vuur, steen, me
talen, alle elementen 
kunnen met de nodige 
kennis worden gemani
puleerd. Er is echter één 
taboe: human transmu
tation.
Edward en Alphonse El
ric ontdekken hun uit
zonderlijke gave voor 
alchemie al op zeer jonge 
leeftijd. Geen toeval 
 blijkt, want hun vader, 
die lang geleden om een 
onbekende reden zijn 
gezin verliet, was tevens 
ook een groot alchemist. 
Wanneer het noodlot 
toeslaat en hun moeder 
aan een mysterieuze 
ziekte overlijdt, beslui
ten de broertjes om dit 
taboe te verbreken en 

met behulp van alche
mie hun moeder weer 
tot leven te wekken. Een 
bewonderenswaardige 
poging, die helaas dra
matisch afloopt.
Niet alleen is het monster 
dat ze gecreëerd heb
ben verre van menselijk, 
maar betalen ze voor 
deze mislukking een on
gelooflijk zware prijs. 
Beide jongens worden 
meegesleurd naar wat 
het hiernamaals lijkt te 
zijn en dreigen voorgoed 
achter een mysterieuze 
poort te verdwijnen. 
Ondanks het feit dat hij 
een been verloren heeft, 
slaagt Edward Elric er in 
om toch nog terug naar 
zijn wereld te keren. 
Daar stelt hij echter vast 
dat zijn jongere broertje 
Alphonse het niet ge
haald heeft.
In een vlaag van wanhoop 
en zelfverwijt tekent hij 
met zijn eigen bloed een 
transmutatiecirkel op 
een naburig leeg harnas 
en keert hij terug naar 
die weerzinwekkende 
poort om zijn broertje 
koste wat kost terug te 
halen. Hij kost hem zijn 
rechterarm, maar uitein
delijk lukt het hem wel 
om tenminste de ziel van 
Alphonse te redden en 
die aan het lege harnas 
te binden.
Dit is het verleden die de 

Elric broertjes met zich 
dragen en tevens het 
begin van hun persoon
lijke zoektocht naar de 
legendarische steen der 
wijzen, een steen die de 
gebruiker in staat stelt 
het principe van Equiva
lent Exchange volslagen 
te negeren en misschien 
wel de enige manier om 
hun oorspronkelijke li
chamen terug te krij
gen. Om deze zoektocht 
te kunnen verwezen
lijken sluit Edward zich 
aan bij het leger waar 
hij, omwille van zijn 
mechanische arm en 
beenprothese, algauw 
de fullmetal alchemist 
genoemd wordt.
Wanneer ze echter ont
dekken dat de steen der 
wijzen een verschrikke
lijk geheim met zich mee
draagt en dat er in het 
leger zaken gebeuren die 
het daglicht niet verdra
gen en tot desastreuze 
evenementen kunnen 
leiden, neemt het doel 
van hun zoektocht een 
cruciale wending…
Fullmetal alchemist 
brotherhood wordt door 
velen als één van de 
beste (shounen)anime 
beschouwd. Ten eerste 
is er de originele set
ting waarbij een fanta
syelement als alchemie 
gecombineerd met een 
wereld beheerst door 
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wetenschap en tech
nologie. Het land waarin 
het verhaal zich afspeelt 
is erg militaristisch in
gesteld en duidelijk 
geïnspireerd op het 
WestEuropa gedurende 
de Tweede Wereldoorlog 
(de leider van de staat 
heeft zelfs de titel Führer 
President).
Daarboven zijn er de vele 
interessante personages 
die stuk voor stuk goed 
uitgewerkt worden en 
hun eigen motieven én 
speciale krachten heb
ben. Het concept van 
alchemie leidt tot erg 
creatieve actiescènes 
waarbij stenen muren uit 
de grond rijzen, metalen 
voorwerpen in wapens 
transformeren en zelfs 
de zuurstof in de lucht 
gebruikt wordt om se
rieuze vuurballen 
te ontsteken…
Verder is er 
in het ver
haal ook 
een sterk 
m o r a 
liserende 
d i m e n 
sie aan
w e z i g 
waarin 
vragen 
gesteld 
worden 
o m 
trent de 
e t h i e k 

van bepaalde weten
schappelijke experi
menten en de ty pisch 
menselijke gebreken 
zoals machtslust en ob
sessie stevig onder de 
loep worden genomen. 
Sommige scènes zijn 
trouwens zeer bloede
rig en luguber: u weze 
gewaarschuwd. Enkele 
jaren voordat Fullmetal 
Achemist: Brotherhood 
uitkwam bestond er al 
een serie genaamd Full
metal Alchemist. Is de 
Brotherhood versie daar 
dan simpelweg een re
make van? Ja en nee. Tot 
de eerste vijftien epi
sodes volgt Brotherhood 
het verhaal van de origi
nele serie, daarna lopen 
de beide verhaal lijnen 
sterk uiteen. Reden hier

voor is dat op het mo
ment dat de originele 
serie uit kwam, de manga 
nog niet af was en de 
makers dus de rest erbij 
verzonnen hadden, wat 
ze overigens niet slecht 
gedaan hebben. Welke 
zou je dan bekijken? 
Eerlijk gezegd zijn ze 
beiden het bekijken meer 
dan waard. De Brother
hood is recenter en dus  
beter geanimeerd, wat 
vooral tot zijn recht komt 
bij de  knappe gevechtss
cènes. Ook is het verhaal 
uitgebreider, ligt het 
tempo hoger en zijn er 
veel meer personages 
die elk hun visie op de 
gebeurtenissen hebben 
De originele serie echter 
is meer geconcentreerd 
op de Elric broertjes en 
hun queeste, de sfeer en 

personages zijn veel 
donkerder en per

soonlijk vond ik 
ook het einde 
beter. Maar als 
je nieuw bent 
bij anime, dan 
raad ik toch 
vooral de 
(luchtigere) 
Brotherhood 
aan.
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.. Het is woensdagochtend 

wanneer ik het Salon bin
nenstap voor mijn koffie 
met professor de Cooman. 
Ik heb gelukkig eventjes 
tijd om me te installeren 
en mijn pen en papier 
klaar te nemen, want de 
professor is vijf minuutjes 
te laat. Onder een stroom 
van verontschuldigingen 
komt hij binnen: er moes
ten nog foto’s getrokken 
worden van zijn les om 
reclame te maken voor 
TechBoost, een nieuw 
concept van het AIG. Geen 
probleem uiteraard, hij 
was nog ruim binnen het 
academisch kwartiertje 
ter plaatse. We bestellen 
een espresso en een thee 
en steken van wal.

Trekken met Aeyels
Om het gesprek te starten 
informeer ik naar de hob
bies van de professor. Het 
eerste dat in hem opkomt 
is trektochten maken en 
wandelen, en dan nog 
liefst in GrootBrittanië. 
Hij trekt graag rond omdat 
hij dan het gevoel heeft 
echt aan het reizen te zijn, 
en houdt van het trage 
tempo waarmee je de om
geving in je kan opnemen 
bij wandelen. Zijn eerste 
grote wandeltocht was 
de West Land Highway in 
Schotland (dezelfde tocht 
die VTK deze paasvakan
tie zal maken!) vlak na zijn 
legerdienst. Tegenwoor
dig maakt de prof twee 
maal per jaar een week 
vrij om rond te trekken, 

meestal in het gezelschap 
van vrienden. De meeste 
van zijn tochten, heeft 
hij samen met professor 
Aeyels, een goe de vriend 
en collega, gemaakt. Waar
om in GrootBrittanië? 
De professor verklaart 
een anglofiel te zijn. Hij 
houdt van Engeland op de 
meeste vlakken: de taal, 
het landschap en zelfs het 
weer en het eten bevallen 
hem keer op keer! 

Naval novels en 
Christiaan Huyghens
Dat professor de Cooman 
een anglofiel is, komt ook 
naar boven in een an
dere vrijetijdsbesteding 
van hem: boeken lezen. 
De professor leest heel 
veel en heel graag, maar 
hij leest niet graag in het 
Nederlands. Hij houdt wel 
van de Nederlandse taal, 
maar in boeken komt het 
vaak te gekunsteld over, 
vindt de prof.  De verklar
ing is misschien dat veel 
Nederlandstalige boeken 
in het NoordNederlands 
zijn geschreven, wat toch 

niet echt aanleunt bij de 
taal die wij in België dage
lijks gewend zijn. De pro
fessor leest zowel vaklite
ratuur als romans, zowel 
in het Frans als in het En
gels. Hij schuwt geen en
kel genre en leest bijvoor
beeld ook sciencefiction 
en fantasy. Wanneer ik 
hem vraag naar zijn favo
riete boek, moet hij toch 
even nadenken. Hij besluit 
dat de reeks Master & 
Commander van Patrick 
O’Brian (een Engelsman, 
uiteraard) misschien wel 
zijn voorkeur wegdraagt. 
De serie omvat een twin
tigtal dikke kleppers van 
boeken die gaan over een 
vriendschap tussen een 
dokter en een kapitein op 
een schip. Het is de mooi
ste en meest accurate be
schrijving van een vriend
schap tussen twee mensen 
die professor de Cooman 
ooit heeft gelezen.
Ik vraag of de professor 
de ambitie heeft om zelf 
een boek te schrijven, 
aangezien hij zo graag 
leest. Het antwoord is 
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volmondig ja, zij het dan 
geen roman. De prof is 
vastbesloten om ooit een 
biografie te schrijven over 
een wetenschapper die 
hij heel erg bewondert 
en zwaar ondergewaar
deerd wordt: Christiaan 
Huyghens. Ik krijg onmid
dellijk een relaas over wat 
Huyghens allemaal heeft 
onderzocht en ontdekt, 
en inderdaad: ik had er 
geen idee van hij allemaal 
op zijn palmares heeft 
staan. Enkele weetjes 
over Huyghens: hij was 
pionier in de waarschijn
lijkheidsleer, ontdekte de 
ringen van Saturnus en 
loste differentiaalverge
lijkingen op een meet
kundige manier op. Dat 
ver dient inderdaad mis
schien meer apprecia
tie dan wat Huyghens 
maar krijgt. De huidige 
biografieën die over hem 
bestaan, hebben het meer 
over zijn ongelukkige lief
desleven dan over zijn 
wetenschappelijk werk. 
Zonde, vindt professor de 
Cooman, dus om het Dag 
Allemaalgehalte van de 
huidige werken op te krik
ken, wil hij graag zelf een 
biografie schrijven.

Bijna Abraham zien
Gelukkig is de professor 
geen vrouw, anders was 
het misschien onbeleefd 
geweest om hem op de 
man af te vragen hoe oud 
hij is. Hij is 48, en heeft 
hoegenaamd geen prob
lemen met de vijftig na

deren. Hij begint zich 
alleen ouder te voelen 
doordat mensen (zoals 
ik net) hem er constant 
mee confronteren dat hij 
ouder begint te worden. 
Maar het jammer vinden 
dat hij ouder wordt, doet 
hij helemaal niet. Zoals de 
professor het zo mooi ver
woordde: “Nù is altijd de 
beste tijd van je leven”. 
Door die leeftijd op te 
rakelen, krijg ik een korte 
terugblik te horen op de 
eerste 48 jaren van de pro
fessors leven. Hij groei de 
op als het oudste kind in 
het gezin en voelde daar
door wel iets meer druk 
dan de anderen om goed 
te presteren. Hierbij merk 
ik op dat bij al élk gesprek 
met een professor voor 
deze rubriek, de relatie 
met de ouders toch wel 
een bepalende rol in hun 
leven heeft gespeeld en 
dat het gesprek er altijd 
op terechtkomt uiteindeli
jk. Daddy issues: iedereen 
heeft ze.
 
In het derde middelbaar 
had de professor een buis 
voor algebra. Volgens hem 
kwam dat door de slechte 
leraar wiskunde die deni
grerend deed tegen hem, 
want vanaf het vierde 
jaar had hij wel een goe
de leraar en toen waren 
zijn punten schitterend. 
Hij wilde oorspronkelijk 
wiskunde gaan studeren, 
maar zijn leraar wiskunde 
heeft hem overtuigd om 
ingenieur te worden 

door hem te zeggen dat 
ze mensen als hem niet 
mochten verloren laten 
gaan aan de wiskunde, 
maar nodig hadden als 
ingenieur. Hij is uitein
delijk blij dat hij geen 
deeltjesfysicus geworden 
is, ondanks zijn studies 
in de natuurkunde, want 
hij vindt het werk dat hij 
daarin kan verrichten niet 
relevant genoeg. Liever 
doet hij iets waar hij zelf 
de zin en vooral het nut 
van inziet! 

Zijn studies aan het ho
ger onderwijs heeft hij 
met glans doorstaan. Het 
begon met de hoogste 
score van iedereen te ha
len op het ingangsexa
men, en ging verder met 
mooie punten zonder veel 
moeite en zonder naar de 
lessen te gaan. Dat was 
niet uit desinteresse, vol
gens de prof, maar wel 
doordat veel professoren 
in zijn tijd slechte les
gevers waren. Hij hield 
zich dan liever bezig met 
een heel semester lessen 
volgen bij de Romaanse 
talen in plaats van naar 
de les pompen te gaan (ik, 
als werktuigkundige, kan 
hem alleen maar ongelijk 
geven)!  Na zijn doctoraat 
is de professor voor een 
jaar in de US gaan wonen 
en werken, met zijn toen
malige echtgenote en zijn 
tweeling van toen twee 
jaar oud (nu is de tweeling 
18). Hij werd later onder
zoeksleider, een functie 
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omdat hij geen les hoefde 
te geven en zich enkel op 
onderzoek kon toespit
sen. Deze functie bestaat 
nu jammergenoeg niet 
meer, al vindt professor 
de Cooman het niet erg 
om les te geven, maar 
onderzoek is gewoon 
nog iets meer zijn dada. 
Hij kreeg later nog een 
dochtertje dat onderhand 
10 jaar is. De professor 
vertelt over zijn kinderen 
op voeden: hij vindt het 
nu gemakkelijker dan 
vroeger, aangezien hij het 
allemaal al eens eerder 
heeft gedaan. Daarom kan 
hij iets losser en vertrou
welijker omgaan met de 
jongste dan met zijn oud
ste twee kinderen. Ook 
moet hij soms tegen zijn 
instincten ingaan om zijn 
dochter en zoon gelijk te 
behandelen. Wanneer zijn 
oudste dochter met liefjes 
naar huis begon te komen, 
had hij het toch even moe
ilijk om haar daarin vri
jheid te geven. Het is ge
woon iets dat volgens de 
professor in mannen zit: 
beschermender zijn naar 
vrouwen toe dan naar 
mannen...

Koetjes en kalfjes
Het gesprek met de 
professor laat 
zich moeili
jk chrono
logisch be
schri jven. 
We praten 
over van alles en 

nog wat, dwalen af naar 
subthema’s en komen 
regelmatig bij dezelfde 
onderwerpen terug. De 
filosofische inborst van de 
professor komt geregeld 
naar boven en hij doet en
kele mooie en opvallende 
uitspraken waarvan ik 
moeilijk kan reconstueren 
hoe we er uiteindelijk 
bij terechtgekomen zijn. 
Enkele uitspraken die ik 
u niet wil laten missen: 
“Moraal is een gebrek aan 
fantasie.” en “Ik raak nogal 
gauw gebiologeerd door 
iemand, je zou het bijna 
kunnen omschrijven als 
een periode van verliefd
heid.” Tegen het einde van 
het gesprek rakelt de prof 
enkele bijzondere verha
len uit lessen of examens 
op. Hetgeen hem tot nu toe 
het meest is bijgebleven, 
is de keer dat er een kop
peltje op de laatste rij van 
auditorium A uitgebreid 
zat te zoenen, de hele les 
lang. Het ging er zo over 
dat de prof er wel iets van 
moest zeggen. Na ze een 
eerste keer vriendelijk 
te verzoeken om te stop

pen, wat ze helaas niet ge
hoord hadden, voelde hij 
zich genoodzaakt om hen 
de zaal uit te sturen. Het 
meisje is zich achteraf wel 
komen excuseren tijdens 
de uitlegsessie. Toen de 
prof haar zei dat ze moest 
begrijpen dat het niet 
kon wat ze aan het doen 
waren, ging het meisje ak
koord, maar vroeg ze de 
prof ook om haar dan te 
begrijpen want “dat het 
moeilijk was om van me
kaar af te blijven.” Nu ja, 
de professor had er wel 
begrip voor, want ook hij 
is ooit nog de les –alweer 
die vervloekte les ‘pom
pen’ uitgezet wegens 
zoenen...
Twee espresso’s, een 
kannetje thee en enkele 
chocoladekoeken later, 
zit ons gesprek erop. Het 
was weer een aangename 
voormiddag en een toffe 
babbel. Ik heb de indruk 
dat de prof en ik over veel 
onderwerpen op dezelfde 
golflengte zaten en dat 
is altijd leuk. Plus: ik heb 
nu plots twintig nieuwe 
boeken op mijn lijstje 

 staan om binnenkort 
eens te lezen!

Hartelijk be
dankt aan 

p r o f e s 
sor de 
Cooman 

voor zijn 
openheid 

en zijn 
tijd!



David Beke
Natuurkunde,

2008



rAAAahhhhh

T h e  A v e n g i n e e r s
Hier heb ik 

hem gevonden... Verstikt in een onmenselijk zware 
cursus meetkunde, vervolgens voor 

dood achtergelaten en bovendien…

NEGEN borden die volledig bedekt 
zijn met cryptische symbolen en complexe 

patronen. Overduidelijk het werk van…

EEN ONDERBETAALDE CONCIERGE!
Klinkt als een taak voor de Avengineers. 

Snel, licht ze in!

Maar baas, ze zijn al op een missie…

Nu is de maat vol! 
Laat die pamfletten en 

achterhaalde theorieën 
vallen, MARK PEETERS!

NEEEE! Jul-
lie zijn allemaal 

ge-hersen-spoeld 
door de NASA!

Ik heb genoeg 
gehoord…



Tijdens zijn under-
cover operatie tussen 
de bouwvakkers in de 
Plateau heeft Thorus een 
uiterst verdacht individu 
opgemerkt...Rinkel 

   rinkel

rAAAahhhhh b o n k

Geef me nu één 
reden om dat niet 
nog eens te doen!

Euhm… Omdat je diep van-
binnen een goedaardig mens bent 

en dit eigenlijk niet wilt doen?

Aaah nee! 
Ik zal jullie alles 

vertellen! Het be-
treft verschillende 

organisaties die 
samenwerken om 

FRIS ten gronde te 
richten!

Er is net een dringende 
oproep van het hoofdkwartier 

binnengekomen. Bovendien heeft 
ook Thorus om back-up gevraagd.

Wie is deze man en wat 
verbergt hij in zijn zakken? En 
welke sinistere complotten 
worden er tegen onze helden 
gesmeed?

?
?!

B A M
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Na een korte zomer
vakantie van nog geen 
maand trok Ibe al rich
ting Trondheim om er 
een Noorse taalcursus 
te volgen. Jeroen moest 
echter tot het einde van 
juli werken aangezien 
het een duur semester 
zou gaan worden. Om 
dit even te schetsen, ver
menigvuldig je simpel
weg elke Belgische prijs 
met minimaal twee, soms 
zelfs drie, of vier, en uit
zonderlijk met vijf. Ten
zij het over alcohol gaat, 
dan vermenigvuldig je 
makkelijk met zes. Verdo
rie, nog maar paragraaf 
twee en we zijn al over 
alcohol bezig. Terug naar 
die taalcursus! Noors is 
een makkelijke taal voor 
Nederlandstaligen om te 
lezen. Het begrijpen van 
de vele Noorse dialecten 
en zelf spreken is totaal 
andere koek. Natuurlijk 
weet iedereen dat No
ren over het algemeen 
een goede kennis van 
het  Engels hebben, wat 

het leven daar 
sterk verge
m a k k e l i j k t 
(behalve bij 
de kappe). 
Uite raard is 
die cursus 
nog steeds 
een aanrader 
om een basis 
Noors op te 
doen en al wat 
mensen binnen te doen…
euhm …leren kennen. 
Tijdens de cursus is er 
ook de mogelijkheid om, 
naar Noorse maatstaven, 
goedkope trips te maken 
in en rond de stad. Dit 
alles begeleid door locals 
die je zeker en vast weg
wijs maken. Na de eerste 
week van au
gustus waren 
we alle twee 
ter plaatse. Ibe 
had al vanaf 
zijn aankomst 
huisvesting in 
Moholt Stu
dentby, het 
s t u d e n t e n 
dorp waar 

voornamelijk uitwis
selingsstudenten zitten. 
Jeroen was echter nog 
dakloos aangezien er 
voorrang werd gegeven 
aan studenten die de 
taalcursus volgden. Na 
een hele week zoeken 
op de privémarkt werd 
de situatie uitzichtloos… 
Gelukkig kwam dan het 

Eind november 2011 werd de eerste info in verband met een Erasmusuit-
wisseling gegeven. Vlak na deze presentatie waren wij volledig overtuigd 
om naar Scandinavië te trekken! De enige optie daarvoor was Trondheim, 
Noorwegen. De derde grootste stad van Noorwegen, want je hebt namelijk de 
volle elf minuten nodig om dwars doorheen het centrum te wandelen. Maar 
dan… De administratie… Het enige struikelblok om op Erasmus te gaan! Ge-
lukkig weegt dit nog steeds niet op tegen de unieke ervaring. Het opzoeken 
van geschikte ‘equivalente’ vakken en het samenstellen van een gepast cur-
riculum was op zijn zachtst gezegd geen lachertje. Uiteindelijk valt elk puz-
zelstukje wel op zijn plaats, maar de duur hiervan is sterk afhankelijk van je 
bestemming. Gelukkig, want wij hadden er alvast veel zin in!
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nieuws dat ook Jeroen 
een plaatsje in Moholt 
kreeg! Dit wel pas vanaf 
vijf september waardoor 
we de eerste vier weken 
samen op een luttele tien 
m² doorgebracht heb
ben. Gezellig. 

Twitig Augustus 2012, 
het begin van het  nieuwe 

academiejaar. Geen les 
vandaag. Maar vanaf 
dins dag gingen we er vol 
tegenaan! We planden 
namelijk een eerste 
weekendje weg. Met 
een groepje van acht 
trokken we naar een typ
isch Noors hutje ergens 
afgelegen in de natuur. 

Het zou vier 
uur wandelen 
worden, maar 
de Noren 
overschatten 
de conditie 
van de gemid
delde Span
jaard lichtjes 
waardoor we 
een kleine 
acht uur nodig 

hadden. Toch smaakte 
dit eerste topweekend 
naar meer! Niets beter 
dan eindeloze natuur en 
onwaarschijnlijke pa
norama’s… Een tweede 
weekend volgde al snel, 
ditmaal een hut met sau
na! Ook de weergoden 
waren ons gunstig ge

zind wat alles 
enkel nog 
beter maakte. 
Een waanzin
nige zonson
dergang en 
een sterren
hemel met 
vallende ster
ren bewon
deren vanop 
het dak en 

’s morgens roeien door 
de mist over het meer 
om de verhoopte vis
vangst binnen te halen. 
Helaas. Het daaropvol
gende weekend trokken 
we met zeven personen 
in een gehuurde Ford S
Max richting de fjorden. 
De waanzin. De Atlan

terhavsvegen leidde ons 
over de fjorden langs 
de Atlantische Oceaan 
richting Ålesund. Mooi 
vissersstadje. De tocht 
ging verder richting de 
machtige Geirangerfjord 
waar we na een spec
taculaire afdaling van de 
Ørnevegen (the Eagle’s 
road, met elf haarspeld
bochten) ’s nachts, in het 
pikdonker, aankwamen 
waardoor de spanning 
behouden bleef tot het 
ontwaken. Fabelachtig. 
Na een cruiseje over de 
fjord met zijn befaamde 
“watervallen” die door 
het beperkte smeltwa
ter herleid waren tot 
enkele lekkende kranen, 
cruiseden we verder 
richting de Trollstigen 
doorheen de alweer 
sublieme natuur. Aldaar 
troffen we een zo mo
gelijk nog spectaculair
dere afdaling aan. Een 
legendarische weg be
kend van Top Gear. Ver
moeid, maar verzadigd 
werd de terugrit ingezet. 
Weer een topweekend. 
Eind oktober viel veel 
vroeger dan verwacht de 
allereerste sneeuw met 
bakken uit de lucht. Ge
makkelijk 30 cm en toch 
bleven de gaspe dalen 
volledig ingedrukt, al 
deden de spijkerbanden 
natuurlijk ook hun werk. 
Na heel wat sneeuwpret 
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wilden we graag ook het 
donkere hoge Noorden 
verkennen en we beslo
ten met vijf naar Tromsø 
te trekken. Hunting for 
northern lights! Jam
mer genoeg was het dat 
weekend bewolkt, maar 
in Trondheim hadden 
we wel al geluk gehad. 
Verder hebben we in 
Tromsø nog gelanglaufd 
samen met honderden 
professionele Noren, 
dit is dan ook de natio
nale sport. De volgende 
dag trokken we naar het 
hoogste punt in de om
geving, maar vanwege 
een defect aan de kabel
lift moest dit al sneeuw 
ploeterend te voet. 
Boven toegekomen werd 
dit volledig gecompen
seerd door een nieuw 
weergaloos uitzicht over 
de stad.

Tussen al dit vertier op 
verplaatsing, was 
er ook in Trond
heim heel wat te 
beleven: etentjes 
met vrienden, 
Noorse housepar
ties, feestjes in 
de overmaat aan 
clubs (drie en vol 
met mulledronken 
Noren…), berry 
hunting en tochtjes  
in Bymarka (een 
n a b i j g e l e g e n 
natuurgebied)… 

Om het over
prijsde bier 
te omzeilen, 
werd door 
menig stu
dent een 
set gekocht 
om zelf wijn 
te maken. 
Op volledig 
Spaanse  wijze 
werd deze 
aangelengd met cola om 
toch maar drinkbaar te 
zijn.

Juist, we zijn ook naar 
de les geweest. Mees
tal waren deze in het 
Noors wat de concentra
tie sterk bevorderde… 
Na een korte examen
periode van drie weken 
hielden we nog een af
scheidsetentje en namen 
de volgende ochtend de 
trein richting Oslo. Zeven 
uur sneeuwstorm later 
rolden we Oslo binnen 

waar we nog twee dagen 
verbleven om dan aan 
een welverdiende twee 
maanden vakantie te be
ginnen met een onver
getelijke ervaring erbij!

Ha det bra!

Ibe og Jeroen
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Voor elk wat wils, 
en dus ook voor de vegetariërs. Nu het vasten is en er 

acties lopen zoals ‘Dagen Zonder Vlees’, kan het zeker geen kwaad om eens 
vegetarisch Gent te gaan verkennen.

Ve
len den

ken dat wan
neer ze vegetarisch 

eten, met honger van tafel 
zullen gaan. Dit zal je zeker niet 

overkomen in ‘Komkommertijd’, waar ze 
werken met een allyoucaneat buffetformule. 

Groenten, slaatjes en vleesvervangers, zoveel je 
maar wilt dus. Het restaurant is gezellig en baadt 

in het zonlicht door het glazen plafond, maar 
creëert door de buffetformule ook een beetje 
een refterachtige indruk. De gerechten zijn ge
varieerd van smaak en gaan van neutraal tot 
zeer pikant, waardoor er voor elk wat wils 
is. Bovendien is het eten hier niet enkel veg

etarisch, maar ook veganistisch.
Kortom:  wil je eens vanalles uitproberen 

qua vegetarisch eten of inspiratie opdoen 
voor vegetarische gerechten, dan moet je 

in Komkommertijd zijn
Komkommertijd: Reep 14, prijs: 12,5

15 euro

Voor een gezellige, vegetarische 
maaltijd, moet je in Cuisine 

ouVerte zijn. Dit sfeervol in
gericht restaurant hanteert 
verschillende formules: ’s 
middags is er warm en koud 
buffet voor het luttele be
drag van respectievelijk acht 
en vijf euro en ’s avonds kan je 

er je eigen driegangenmenu sa
menstellen voor een twintigtal euro’s. 

Ook hier is het eten niet alleen vegetarisch 
maar ook veganistisch, uitgezonderd dan van 

het ijs. Het eten is verrassend lekker en het res
taurant ademt een warme sfeer uit. Kortom: ideaal om 

eens gezellig én vegetarisch te gaan eten.
Cuisine ouVerte: Annonciadenstraat 4, prijs: ’s 

middags 58 euro, ’s avonds 1924 euro

Cuisine ouVerte

Komkommertijd 

Tasty World 
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T a s t y 
World is niet 

uniek met z’n veg
etarisch fastfood con

cept, ook in Greenway 
kan je lekker ve getarisch 

fastfood eten. Met zijn lig
ging niet ver van de Pla

teau, is Greenway eens 
een ideaal alternatief 

voor de gebruikelijke 
Brugmaaltijd ’s mid
dags. Dit restaurant biedt 
bovendien niet alleen veg
etarisch, maar ook heel wat bio
producten, gaande van biociabatta’s en biokaas, naar 
biovruchtensappen.  Voor een tiental euro kan je hier 

een lekker gerecht bestellen, dat in rijkelijke porties ge
serveerd wordt.

Kortom: lekker en gezond eten, meer moet dat niet 
zijn.

Greenway: Nederkouter 42, prijs: 813 
euro

Wie denkt dat vegetarisch en 
fastfood niet samengaan, heeft 

het flink mis. In Tasty World kan 
je lekkere hamburgers en zelfs 
hotdogs eten, die bovendien ook ve
getarisch zijn. Dat je graag eens lek
ker vettig eet, kan je dus niet langer als 
excuus gebruiken om geen vegetariër te 
worden. De burgers in Tasty World zijn 
rijkelijk belegd met groentjes en een lek

kere vleesvervanger. Naast burgers kan je 
hier ook soep of een slaatje eten. Ook is er 

een ruime keuze aan sapjes, smoothies en 
shakes.

Kortom: Tasty World is hét bewijs dat lekker 
fastfood en ve getarisch wel 

goed samen gaan
Tasty World: 

Hoogpoort 1, 
prijs: 510 

euro

Vegetarisch
W
he
re
 
to 

e
at

Voor een gezellige, vegetarische 
maaltijd, moet je in Cuisine 

ouVerte zijn. Dit sfeervol in
gericht restaurant hanteert 
verschillende formules: ’s 
middags is er warm en koud 
buffet voor het luttele be
drag van respectievelijk acht 
en vijf euro en ’s avonds kan je 

er je eigen driegangenmenu sa
menstellen voor een twintigtal euro’s. 

Ook hier is het eten niet alleen vegetarisch 
maar ook veganistisch, uitgezonderd dan van 

het ijs. Het eten is verrassend lekker en het res
taurant ademt een warme sfeer uit. Kortom: ideaal om 

eens gezellig én vegetarisch te gaan eten.
Cuisine ouVerte: Annonciadenstraat 4, prijs: ’s 

middags 58 euro, ’s avonds 1924 euro

Komkommertijd 

Tasty World 

Greenway
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Hoe we er het in het eerste semester vanaf brachten, las u in het vorige Civiel-
ke. Hoe we het in de eerste wedstrijden van het tweede semester gedaan 
hebben, leest u hier.

Tussen het glühweinlopen en bierbowlen door had VTK Sport ook enkele belang
rijke sportieve afspraken. Maandag 25 februari had ons VTK1team in het vol
leybal een afspraak met de geschiedenis. Zij konden voor de zoveelste keer op 
rij hun plekje op de finaledag veiligstellen. Wat de reden juist was, blijft ons een 
raadsel, maar de spelers 
moesten duidelijk nog wat 
in hun spel komen toen ze 
de eerste set tegen VRG 
verloren. Tot groot jolijt 
van de aanwezige support
ers herpakte het team zich 
en raasde de VTK Express 
door het tornooi door de 
volgende set tegen VRG en 
de wedstrijd tegen HILOK 
te winnen. Eindigen deden 
we de avond met een ge
lijkspel tegen VEK. Dit team 
onder leiding van captain 
Ben Casier heeft duideli
jk honger naar succes en 
weet wat hen op 22 april, 
de  finaledag, te doen staat.

Op 20 februari begonnen onze veldvoetballers aan hun tornooi met een achtste 
finale tegen Diergeneeskunde. De diergeneeskundigen waren met niet zo veel, 
maar hadden er net genoeg om een team te vormen. Door hun strijdlust en tech
nisch vermogen maakten ze het ons wel nog knap lastig. Onze ploeg begon aar
zelend aan de wedstrijd en pas halverwege de eerste helft konden we met een 
afstandsschot de keeper verrassen. Nadien ging het wat moeilijker en er werd 
gemorst met de kansen. Bij Siberische temperaturen slaagden we er in om het 
hoofd koel te houden en uiteindelijk viel de verlossende 20 vlak voor affluiten. In 
de kleedkamer werd deze overwinning grondig gevierd en werd er al uitgekeken 
naar de kwartfinale. 

Deze kwartfinale kwam er op 4 maart. Enkele sleutelspelers zoals captain Michiel 
Tavernier konden er niet bij zijn, waardoor de coach creatief moest zijn in de op
stelling. Uiteindelijk bleek het redelijk goed te draaien. Ondanks dat onze keeper 
Gilles Eeckhout af en toe aan het werk moest, waren het toch wij die de overhand 
hadden en na een corner pegelde Gert Polfliet enig mooi de openingstreffer tegen 
het net. In de tweede helft werd er op zoek gegaan naar een grotere voorsprong, 
maar die kwam er pas een kwartier voor tijd dankzij onze nieuwe aanwinst Yo
shi Coppens. Bartel Debrabandere legde vervolgens de 30eindstand vast. In de 
halve finale wacht nu een tegenstander van formaat, namelijk VEK. In deze wed
strijd hopen we ook een plekje op de finaledag af te dwingen, net als het volleybal
team ons heeft voorgedaan. 
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Denys & Multi

Als student burgerlijk ingenieur begon ik ongeveer een jaar geleden 
te zoeken naar een boeiende job in de bouw. Ik had, in tegenstelling 
tot anderen, geen concreet idee hoe die er zou uitzien. Na een aantal 
sollicitaties in diverse domeinen van de bouwkunde, viel mijn oog op 
een aannemer uit Wondelgem: DENYS NV. Via een spontane sollicita
tie werd ik quasi onmiddellijk in dienst genomen om vanaf dan een 
schakel te vormen in de realisatie van enorme bouwwerken. Ik ben 
beland op de GENwerken in Ternat. Deze werken zijn te bewonderen 
als jullie sporen tussen Gent en Brussel. Op Ternat breiden wij, onder 

het toeziend oog van een projectleider met een 5tal werfleiders, de spoorlijn uit van 
2 naar 4 sporen. Dit tussen Dilbeek en Ternat, een strook van zo’n 8 km. Dit houdt in 
dat alle bruggen moeten worden aangepast, hetzij uitgebreid, hetzij volledig opnieuw 
gebouwd. Ook alle wegenis en de aanleg van de spoorwegbedding zitten in ons bestek. 
Dit zijn werken waar je als pas afgestudeerd ingenieur je kennis enorm kan verrijken.  
En geef toe, kunnen zeggen dat je een spoorlijn bouwt is iets om niet geheel ontrots op 
te zijn. Dit is een grote troef van Denys. Wij gaan alle uitdagingen aan, alles waar we ons 
kunnen onderscheiden!
Vanaf de start word ik gedurende 6 maanden begeleid door een mentor. Met alle vragen 
kan ik bij hem terecht. Geleidelijk aan neem ik meer en meer werken zelf over, met als 
klapstuk de plaatsing van een spoorbrug. Het is een ongelooflijk gevoel om na 5 maand 
te werken dit al solo te mogen realiseren. Kicken als die brug er dan uiteindelijk ligt!
Denys is meer dan alleen burgerlijke bouwkunde, wij hebben verschillende afdeling
en. Van restauratie over pijpleidingen naar het uitvoeren van volledige gebouwen. 
Als ik morgen naar het buitenland wil voor een paar maanden of jaren, dan kan er zo 
geswitcht worden binnen afdelingen, een grote troef en belangrijk voor de dynamica in 
een carrière.

Thomas Roobrouck  Denys

MULTI is een familiebedrijf dat begon als een scheepsbouwkundig 
studiebureau en vandaag zijn hoofdkantoor heeft op de voormalige 
Boelwerf in Temse. Die combinatie overhaalde me om vijf jaar geleden 
mijn carrière daar te starten na mijn studies als burgerlijk ingenieur 
werktuigkunde maritieme techniek. Al snel werd duidelijk dat MULTI 
meer deed dan ik oorspronkelijk dacht. Het bedrijf ondersteunt be
drijven en overheden in hun engineeringprojecten, niet alleen op hun 
studiebureau maar ook op locatie bij klanten in België, Nederland of 

soms in de rest van de wereld. En niet alleen de maritieme sector: er zijn minstens 
evenveel collega’s actief in bouw en industrie. MULTI telt vandaag in België een kleine 
200 medewerkers en het biedt je de kans om projectwerk uit te voeren zowel op kan
toor als on site bij klanten.
Ik begon als junior projectleider met het narekenen van de scheepsconstructies en het 
controleren van stabiliteit voor grote en kleine werven in België en Nederland. Al gauw 
kreeg ik de kans om zelf kleine projecten op te volgen waarbij de nadruk vooral lag op 
conceptueel ontwerp of het oplossen van problemen waar bedrijven zelf op vastliepen. 
Dankzij de combinatie van zowel maritieme, bouwkundige als industriële expertise 
werd ik ook betrokken bij staalstructuren op het land en ik kwam in contact met zuiver 
bouwkundig werk toen ik deel uitmaakte van het multidisciplinair team voor de Ant
werpse ‘Schoolboot’. 
Planning, budget en communicatie met de klant zijn essentieel in mijn werk. De voor
bije vijf jaar kon ik mijn skills als ingenieur blijven gebruiken in de dikwijls complexe 
ontwerpen en dito berkeningen. Ik kreeg bovendien de kans om deel te nemen aan 
MULTI/LAUNCH, een opleidingstraject waarin mijn technische ervaring tijdens het 
werk wordt gecombineerd met het aanscherpen van managementvaardigheden. Een 
verrijking die mijn individuele loopbaan binnen het bedrijf zeker een boost heeft ge
geven. Vandaag coördineer ik grotere projecten binnen het studiebureau en ben ik 
regelmatig op locatie voor werfopvolging, tot in Portugal toe.

Karel Spiessens  Multi
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TP Vision & Accenture

Thomas Standaert behaalde een master id Ingenieurswetenschappen (fo-
tonica) en is sinds 13 augustus 2012 aan de slag bij TP Vision Brugge als 
Optical Designer.
Na enkele jaren studeren besef je dat al dat zweten en zwoegen tijdens 
de examenperiode (en uiteraard ook tijdens het academiejaar) toch 
zijn vruchten heeft afgeworpen. Verdict: afgestudeerd en klaar bevon
den voor de arbeidsmarkt. Bij het kiezen van een job ben ik niet over 

één nacht ijs gegaan: er gingen tal van beurzen en sollicitaties aan vooraf. Reeds een aantal 
maanden voor de diplomauitreiking en midden in de thesisperiode had ik al contact met 
enkele bedrijven. Uiteindelijk heb ik gekozen voor TP Vision, omdat ik reeds gedurende 
het eerste sollicitatiegesprek het juiste gevoel had bij het bedrijf en haar visie. 
Ik werk hier ondertussen 6 maanden en gedurende deze eerste maanden werd al snel 
duidelijk dat ik in een goed georganiseerd team terecht ben  gekomen waar verant
woordelijkheden en planning erg duidelijk zijn. De collegialiteit binnen het team en ei
genlijk binnen het hele bedrijf staan bovenaan mijn lijstje van positieve ervaringen ge
durende mijn eerste werkmaanden. Ik werk momenteel als optisch designer  mee aan 
het optisch ontwerp van het AmbiLight systeem in Philips TV’s. Daarnaast ben ik ook 
verantwoordelijk voor de validatie van het ontwerp en feedback na lancering in de markt. 
Na enkele jaren universiteit heb ik tot op heden nog geen moment spijt gehad dat ik deze 
nieuwe weg ingeslagen ben. Ik kwam terecht in een jong, dynamisch en ambitieus bedrijf 
dat eind dit jaar zal verhuizen naar het technologiepark in Zwijnaarde. Dit, samen met 
mijn jobinhoud, vormt een toffe uitdaging naar de toekomst toe. En uitdagingen zijn er 
genoeg: tijdens elk project moeten deadlines gehaald worden en resultaten geleverd. 
Het hele bedrijf streeft ten slotte naar één gemeenschappelijk doel: innovatieve maar ro
buuste producten op de markt brengen.

Ondertussen werk ik er al anderhalf jaar en ben nu bezig aan mijn 
vierde project. Het is onder andere omwille van die veelzijdigheid 
dat ik voor Accenture koos om mijn eerste werkervaring bij op te 
doen. 
Mijn huidige functie is een opvolging van mijn vorig project waar 
ik nu de eindverantwoordelijke ben voor de technische ondersteu
ning van het contact center voor een Belgische telco. Naast enkele 
operationele taken, zijn we tevens bezig met enkele projecten in 

parallel, wat zorgt voor veel afwisseling en variatie in m’n job. Naast dit feit, blijft 
het boeiend omdat het aantal verantwoordelijkheden blijft stijgen. Momenteel be
geleid ik een team van drie personen binnen één platform en zal dit weldra uitbrei
den naar een team van 6 personen voor drie platforms binnen CRM.
Een ander aspect dat ik wil aanhalen is de focus op training. Als eerstejaars ana
list mocht ik afgelopen jaar voor twee weken naar Chicago afzakken waar we de 
beginselen van consulting en onze werkmethoden kregen. De mogelijkheid om met 
verschillende nationaliteiten samen te werken, was de grote troef van deze twee 
weken en versterkte de band met Accenture in zijn geheel. Verder mogen wij zelf 
ons trainingscurriculum samenstellen. Aan de ene kant kunnen we uit verschillen
de standaardmodules kiezen. Aan de andere kant kan je zelf een externe opleiding 
voorstellen aan je manager als dit binnen je domein valt en relevant is. 
Verder biedt Accenture heel wat extracurriculaire activiteiten aan voor zijn 
werknemers. Zo zijn er verschillende community events binnen het project, de
partement of binnen heel Accenture België, o.a. sporttoernooien, maandelijks een 
happy hour, een skireis… 

Mocht je vragen hebben, aarzel niet om me te contacteren (dirk.deslegte@accen
ture.com). Verdere informatie vind je ook op www.experience.accenture.be.

Thomas Standaert  TP Vision

Dirk De Slegte  Accenture
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ExxonMobil & Esko

Beste burgie! Hierbij het verhaal van een Sportie die z’n studententijd 
toch wel een beetje mist.. Tijdens mijn laatste universiteitsjaar stelde 
ik me kandidaat om mee te gaan op “Sneak Preview” een evenement 
georganiseerd door het HR departement van ExxonMobil  met als 
doel studenten de kans te geven het bedrijf beter te leren kennen. Ge
durende een driedaagse rondreis doorheen België en Nederland krijg 
je zowel de productieprocessen als de productmarketing te zien. De 
combinatie hiervan met een business case maakte het voor mij erg in

teressant, waardoor ik dan ook besloten heb om te solliciteren. 
1 september 2010 ben ik gestart op de afdeling Marine Fuels te Antwerpen waar ik 
verantwoordelijk was voor de verkoop van brandstoffen voor schepen. Naast de pure 
transactionele verkopen heb je ook de verantwoordelijkheid om enkele klantenrela
ties te verzorgen en zodoende ben ik al op klantenbezoek geweest in Marseille, Rome, 
Oslo, etc. Je krijgt vanaf dag 1 een grote verantwoordelijkheid – onderhandelen met 
klanten, contracten opstellen, nieuwe opportuniteiten zoeken, de kredietwaardigheid 
van klanten opvolgen – en dat maakt het nu juist erg interessant!
Na deze eerste ervaring kwam ik, door het concept van jobrotatie, in het Pricing de
partement in het hoofdkantoor te Machelen terecht. Werkend als “Benelux Pricing Ana
lyst” ben ik momenteel verantwoordelijk voor het prijzen van alle Esso brandstofsta
tions in de Benelux, alsook het maken van analyses, zoeken naar trends, en lanceren 
van nieuwe ideeën die allen als doel hebben om onze strategie te optimaliseren. Binnen 
een relatief groot team (35tal personen op onze afdeling) maken we erg veel plezier en 
vliegen de dagen voorbij!
Als afsluiter wil ik graag nog even terugkomen op het jobrotatieconcept, waar je gemid
deld elke 23 jaar een nieuwe job krijgt. Dit is een fantastische manier om het bedrijf 
grondig te leren kennen, en wat het natuurlijk ook erg aangenaam maakt is dat je steeds 
met een nieuwe groep mensen mag samenwerken!

 Bart Waegeman  ExxonMobil

Beste ingenieurs in spe,
Waarschijnlijk spookt er momenteel slechts 1 ding door jul
lie hoofden: thesis, thesis, thesis... Toch is dit niet het einde van de 
wereld,  al zouden jullie dat momenteel misschien denken.  Binnen
kort staan jullie voor een nieuw deel in jullie leven: een eerste job. 
Een moeilijke keuze? Misschien, maar gelukkig zijn er de vele events, 
jobbeurzen, infoavonden en jobdagen. Zo heb ik Esko leren kennen 
op het GotIT? event. 
Esko is een internationaal bedrijf met hoofdzetel in Gent dat geïn
tegreerde oplossingen biedt voor de verpakkingsindustrie. Het gra

fische aspect, het ontwerpen en implementeren van complexe software en de algemene 
bedrijfssfeer spraken mij meteen aan. Al snel stond Esko op mijn lijstje van favoriete 
werkgevers. Ik startte de sollicitatie procedure, en nog voor het behalen van mijn di
ploma tekende ik mijn contract als R&D Software Engineer.
In de eerste week van september kreeg ik samen met de andere starters trainingen 
over de werking van het bedrijf en demo’s van de uitgebreide product portfolio van 
Esko. Sinds werkdag 1 stond er ook een buddy coach klaar die mij wegwijs maakte op 
de bedrijfsvloer.
Al snel mocht ik de eerste kleine dingen implementeren. We gebruiken hiervoor de 
softwareontwikkelmethode SCRUM. Ik werk samen in een internationaal team met 
toffe collega’s in Gent, Boston, Stonehouse en Praag. In oktober kon ik alle teamleden 
ontmoeten tijdens een face to face meeting in Praag waar we terugkeken op de voorbije 
periode en waar de strategie voor de komende maanden werd besproken. Er werd met 
veel aandacht geluisterd naar ieders mening, ook naar die van de onervaren mensen 
zoals ik. 
Kortom zou ik mijn werk bij Esko omschrijven als leuk, uitdagend en boeiend in een 
team van toffe collega’s!

Bart Matté  Esko
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Alcatel-Lucent

Hardware Board Design Ingenieur Alcatel-Lucent
Als laatstejaarsstudent sta je voor de moeilijke opdracht om een 
job te zoeken waarvoor je elke dag met plezier opstaat. Gelukkig 
worden er genoeg  evenementen georganiseerd door verschil
lende bedrijven en  bezorgen ze jullie genoeg informatie om 
deze keuze goed te maken. Omdat ik na mijn studies elektrotech
niek (elektronische circuits & systemen) graag iets wou doen in 
verband met innovatieve elektronica, heb ik er anderhalf jaar 
geleden voor gekozen om bij AlcatelLucent te gaan werken als 
board design ingenieur.
Bij AlcatelLucent werken we per project in relatief kleine teams 

van een zestal mensen dat er voor zorgt dat je vanaf je eerste werkdag een grote 
verantwoordelijkheid krijgt. Natuurlijk wordt je bijgestaan door de meer ervaren 
mensen en worden er in de eerste weken allerlei opleidingen georganiseerd om je 
wegwijs te maken in de wereld van de telecommunicatie. AlcatelLucent streeft er 
naar om met innovatieve producten op de markt te komen, waardoor de deadlines 
elkaar snel opvolgen en er veel afwisseling is. Er heerst ook een zeer open sfeer 
tussen de collega’s en wordt iedereen aangemoedigd om zijn ideeën te geven en zo 
bij te dragen aan deze innovatieve producten. Aangezien AlcatelLucent wereldwijd 
meer dan 76000 mensen tewerkstelt, zijn er ook veel mogelijkheden om je carrière 
verder uit te bouwen binnen het bedrijf, in België of zelfs internationaal.
Kortom een uitdagende job, binnen één van de belangrijkste spelers in de telecom
municatie, waarvoor ik elke dag met plezier opsta. Als je nog vragen hebt of graag 
meer informatie wil, kan je ons terugvinden op de jobbeurs van VTK en mag je mij 
altijd contacteren via elie.steyaert@alcatellucent.com.

Elie Steyaert   AlcatelLucent
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Wat verwacht je van 
het burgiepubliek?
Seppe: Wat een moei lijke 
vraag om te beginnen 
(lacht). Ik heb geleerd 
dat je nooit op voorhand 
kan inschatten wat het 
publiek zal doen. Van
avond zijn het allemaal 
burgies, maar dat geeft 
me niets van informatie. 
Ik pas mijn optreden dan 
ook niet op voorhand aan 
aan het publiek. Wat het 
publiek wil, merk je pas 
nadat je één minuut op 
het podium hebt gestaan.

‘Wat het publiek wil, 
merk je pas nadat je 
één minuut op het 
podium hebt gesta-
an.’ 

Pas je dan je optreden 

aan op het moment 
dat je op het podium 
staat?
Seppe: Voor een groot 
deel ligt het optreden 
vast, want ik heb een 
aantal vaste stukken die 
ik doe. Met een goed pu
bliek is er echter veel im
provisatie mogelijk. Met 
goed bedoel ik dat het 
publiek iets terug geeft, 
zodat er een zekere wis
selwerking onstaat tus
sen mij en het publiek op 
het moment zelf. Dat is 
de hoofdreden waarom 
ik standup comedy doe. 
Het is superleuk om din
gen tussen jezelf en het 
publiek te voelen ont
staan. Elk publiek is ook 
uniek en dat maakt het  
voor mij extra spannend.

Hoe bereid je je voor 
op een optreden? 

Seppe: Als comedian 
heb je meestal een bat
terij aan materiaal in je 
achterhoofd. Ik weet dat 
ik sowieso mijn optreden 
daarmee kan vullen. Wat 
het dan precies wordt, 
hangt dan af van wat ik 
aanvoel op het moment 
zelf. Ik heb dus niet echt 
een voorbereiding. Het 
is wel zo dat ik me, tien 
minuten voor ik op moet, 
even afzonder. Of dat dan 
ook effectief helpt, weet 
ik niet (lacht). Als er een 
facebookevent van het 
optreden bestaat, surf ik 
daar wel eens naar toe. 
Ik kijk dan naar welke 
mensen er komen en 
pluis hun profielen volle
dig uit.Zo kan ik mijn 
materiaal aanpassen aan 
het pu bliek en mensen in 
de zaal confronteren met 
hun eigen statusupdates. 

Ook dit jaar was de comedy night een 
succes! Deze keer stond improvisa-
tiegroep de Nonsens Alliantie op het 
programma, gevolgd door de stand-
upcomedian Seppe Toremans. Bij de 
kenners onder ons zal deze laatste ze-
ker bekend in de oren klinken. Seppe 
Toremans stond dan ook al drie maal 
in de finale van Humo’s Comedy Cup, 
maar wie is de man achter de stand-
upcomedian? Jullie persteam ging 
op zoek naar een antwoord en inter-
viewde Seppe Toremans vlak voor zijn 
optreden.
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kruipt er wel veel tijd, 
dus ik doe dat niet al
tijd. Voor vanavond heb 
ik dat bijvoorbeeld niet 
gedaan.

‘Als er een face-
bookevent van het 
optreden bestaat, 
surf ik daar wel eens 
naar toe. Ik kijk dan 
naar welke mensen 
er komen en pluis 
hun profielen volle-
dig uit.’ 

Wat is het vreemdste 
antwoord dat je ooit 
kreeg van iemand van 
het publiek? 
Seppe: Ik kan nu niet di
rect op iets komen. Maar 
het gebeurt wel dikwijls 
dat iemand uit het pu
bliek iets onvoorstelbaar 
grappig of raak zegt. Dan 
kan je niets anders doen 
als comedian dan een 
stapje terug zetten. Die 
persoon heeft dan ook 
meestal de ganse zaal 
mee. Ik vind het eigenlijk 
ook heel mooi als dat ge
beurt. 

Zoek je vaker interac-
tie met het publiek?
Seppe: Dat is eigenlijk 
het liefste wat ik doe. 

Met welke andere 
stand-up comedian 
kan je zelf eens goed 
lachen?
Seppe:  Ik moet heel 
hard lachen met Jeroen 
Leenders omdat hij ei
genlijk volledig zichzelf 
is als hij op het podium 
staat. Ik ken hem ook 
vrij goed offstage. Als hij 
optreedt,  hoeft hij geen 
typetje te spelen. Zijn 
houding en manier van 
communiceren met het 
publiek staat heel dicht 
bij zoals hij tegen mij op 
café zou staan praten. 
Voor hem maakt het ook 
niet uit wie er voor hem 
heeft opgetreden of wat 
voor sfeer er in de zaal 
hangt. Hij legt de zaal 
gewoon plat. Hij komt 
op, begint te stamelen en 
zorgt ervoor dat de sfeer 
helemaal inkapt. Dan be
gint hij heel langzaam, op 
zijn eigen tempo de sfeer 
terug op te bouwen. Dat 
is echt heel grappig om 
te zien.

Heb je nog veel zenu-
wen vlak voor een op-
treden?
Seppe: Toen ik begon 
als standup comedian 
was dat echt waanzin 
(lacht). Je ziet zwart voor 
je ogen als je opkomt. En 
je vraagt je af: ‘Wat sta ik 
hier te doen?’ 

‘Je ziet zwart voor je 
ogen als je opkomt. 
En je vraagt je af:  
‘Wat sta ik hier te 
doen?’ 

Nu heb ik nog steeds ze
nuwen maar die belem
meren mij niet meer. Het 
is eerder een gezonde 
vorm van stress. Als je 
die niet meer voelt is 
het beter dat je ermee 
ophoudt.
Er is ook geen tussenweg 
bij standup comedy. Het 
is ja of nee. Je kan niet 
zeggen dat het publiek 
stil was maar dat ze het 
waarschijnlijk wel in
teressant vonden.  Als je 
bijvoorbeeld viool speelt 
en je zit er een paar no
ten naast dan heeft het 
publiek medelijden met 
u. Maar bij standup 
comedy word je gehaat 
door het publiek.

‘Maar bij stand-up 
comedy wordt je ge-
haat door het pub-
liek.’ 

Iemand die op het po
dium staat met de be
doeling grappig te zijn en 
het niet is. Het publiek 
vind je dan op een heel 
persoonlijk niveau geen 
sympathieke mens. Dat 
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voel je ook als je daar 
staat. Dat is ook hetgeen 
wat het superhard maakt 
voor een standupcome
dian.

Doe je naast stand-up 
comedy nog een an-
dere job?
Seppe: Ik leef sinds 
tweeënhalf jaar van co
medy maar in verschil
lende verschijningsvor
men. Indien ik enkel 
optredens zou doen, zou 
ik daar niet kunnen van 
leven. Zo doe ik ook pu
blieksopwarming voor 
tvopnames en schrijf ik 
ook mee aan tvprogram
ma’s. Ik heb bijvoorbeeld 
bij het tweede seizoen 
van ‘Wat als’, dat net is 
uitgekomen, geholpen 
met het schrijven van de 
scenario’s. 

Heb je gestudeerd?
Seppe: Ik heb eigenlijk 
enkel een diploma mid

delbaar, want ik ben ge
stopt na mijn opleiding 
vrije grafiek in het Sint 
Lucas. Dat was een peri
ode dat ik ook al bezig 
was met heel veel andere 
dingen. 

Nog een laatste 
vraag: burgies (ar-
chies in mindere 
mate) zijn over het al-
gemeen niet de meest 
grappige personen op 
aarde. Heeft u tips om 
wat meer humor in 
het leven van de bur-
gies te brengen?
Seppe: Een basis voor 
humor is wel dat je met 
elkaar praat (lacht).

‘Een basis voor hu-
mor is wel dat je 
met elkaar praat.’

Ik heb ooit eens iemand 
ontmoet die zijn thesis 
schreef over de func

tie van humor. Die man  
nam gesprekken op van 
studie genoten zonder 
dat zij het wisten. Zo 
nam hij  bijvoorbeeld 
gesprekken  op café of 
aan de ontbijttafel op kot 
op om te kijken wanneer 
en door wie er humor 
gebruikt wordt. Dat was 
superinteressant. Want 
het bleek dat iedereen 
humor gebruikt van zo
dra er communicatie is. 

‘Humor is ook iets 
heel biologisch, 
net als een pauw 
die pronkt met zijn 
veren.’

Als je iemand kan doen 
lachen, is het alsof je een 
zekere macht uitoefent. 
Het toont ook je intelli
gentie.

Hartelijk dank voor 
het interview!
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De deadspace reeks is nog redelijk 
jong (2008), maar komt toch al met 
zijn 3e uitgave. Voor degene die Dead 
Space niet kent, het is een futuristische 
third person shooter die veel aandacht 
besteed aan het opbouwen van een 
angst aanjagende atmosfeer! Als je Dead 
Space in een donkere kamer speelt met 
het volume hoog genoeg, zal je verze
kerd meerdere malen minihartaanval
len krij gen! Ikzelf heb Dead Space 3 nog 
niet geprobeerd, maar als we de review 

van IGN (respectabele gaming review 
site) mogen geloven is het zeker de 
moeite om te spelen, met een score van 
7.8. Uit de review valt wel af te leiden 
dat Dead Space 3 niet kan tippen aan 
zijn voorgangers qua verhaal, dus voor 
mensen die belang hechten aan de lore 
van games kan het zeker de moeite 
lonen om te beginnen bij Dead  Space 1 
en zo door te spelen tot het einde van 
Dead Space 3.

Zoals elk jaar zullen er ook dit jaar verschillende blokbuster games én hid-
den treasures in die games verschijnen! Het is daarom belangrijk goed voor-
bereid te zijn. Voor sommige games kan je je enkel wachten tot de release 
date verstreken is, voor andere kan je al opwarmen door hun prequel te 
spelen! Hier vinden jullie het vervolg van de gamersrubriek uit ‘t Civielke 3.

Crysis 1 werd uitgegeven in 2007, 
buiten het probleem dat je in die tijd 
monster hardware moest hebben om 
het spel degelijk te kunnen draaien, 
was het wel een fantastische shoot
er! Na de twee succesvolle opvolgers 
(Crysis Warhead en Crysis 2) kunnen 
e alleen maar verwachten dat Crysis 3 
weer een top shooter zal zijn! De on
line community is nooit echt groot ge
weest in vorige edities, maar de off line 
storyline maakt hier veel goed! Ik vind 
het verhaal bij Crysis bijvoorbeeld 
beter dan bij vele edities van CoD. Als 
je van shooters houdt met iets ‘meer’, 
in dit geval de special abilities van je 
nanosuit, dan zijn crysis 1 en 2 zeker 
games die je nog eens uit de kast kan 
halen, of die je kan aanschaffen, om je 

bezig te houden tot wanneer de game 
waarop je ECHT wacht uitkomt. 

Dead Space 3 
Release date: (PC, PS3, Xbox360) RELEASED

Crysis 3
Release date: (PC, PS3, Xbox 360) 19/02/2013

Shooter games
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Antichamber  een indie game  is één 
van de meest unieke puzzle games die 
ik al gespeeld heb!  In Antichamber is 
er geen enkel doel of verplichting aan
wezig. Wanneer je begonnen bent met 
verkennen, kom je al snel verschillen
de paden tegen en is het aan jou om 
te bepalen waar je heen gaat. De reden 
dat het verkennen in Antichamber in
teressant is, is omdat de game enorm 
speelt met je perceptie door aller
lei puzzels. Wanneer ik over puzzels 
spreek, bedoel ik niet het verzamelen 

van voorwerpen of het omzetten van 
knoppen of hendels. Zo kom je vroeg 
in je avontuur een kamer tegen waar 
je naar links of rechts kunt gaan. Of je 
links of rechts gaat, maakt eigenlijk 
niet uit, want je komt telkens weer 
in dezelfde kamer terecht, maar dan 
met een ander kleurtje. **SPOILER IN
COMING** De uiteindelijk oplossing is het pad 
terug te nemen en daardoor een nieuwe kamer te be
treden. Echt een topspel om tussendoor 
te spelen.

Antichamber
Release date: RELEASED

Games to play in 2013?
Puzzle games

Ik vond het cruciaal om jullie op de 
hoogte te houden van de nieuwste uit
gave binnen de Pokémon reeks! Ik wil 
het dan vooral hebben 
over de replay value 
van de oude games! Als 
je houdt van de origi
nele Pokémon games 
(Red en Blue), dan wil 
ik je warm aanraden 
om Pokémon Leaf
Green en FireRed eens 
te downloaden! Je kan 
deze emuleren op je 
computer, gsm of zelfs 
iPod Touch. Dit zijn de 
vernieuwde (graphics) 
en uitgebreide (uitge
breid verhaal) versie 
van de orignele Poké
mon games. Je bent 
nooit te oud om Poké

mon te spelen en, als het op je gsm of 
iPad staat, kan je het bijvoorbeeld op 
de trein of in de les ook even spelen ;).

Pokémon X & Y 
Release date: oktober 2013
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De eerste SimCity dateert van 1989! Een 
echte klassieker die toch niet zo gek
end is bij de meeste gamers. De eerste 
edities van het spel waren van voor onze 
tijd, maar behoorden toen wel tot de 
top. Toen wij begonnen met gamen was 
de SimCity era zo een beetje voorbij, er 
kwamen nog wal opvolgers maar deze 
kregen ook nooit veel mediaaandacht. 
Dit alles zou nu weer veranderen bij 
SimCity (2013): het spel biedt online 

mogelijkheden, zodat je in 1 gebied, sa
men met je vrienden, meerdere steden 
kan bouwen die dan met elkaar ver
bonden kunnen worden. Zelf heb ik ook 
de eerdere versies niet gespeeld, maar 
na enig onderzoek blijkt qua plezier/
outdated SimCity 4 de beste keuze om 
in de stemming te komen voor SimCity 
(2013). Ik kijk in ieder geval al uit naar 
deze uitgave.

SimCity 
Release date: (PC win en OSX) 05/03/2013 

Simulator games 

Games to play in 2013?
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J’accuse Bpost
Colum

n
Ik kan deze  atrociteit niet 
langer voor jullie verborgen 
houden. Meer nog, ik zie het 
als mijn plicht, mijn mis
sie (!) om dit onrecht aan 
de kaak te stellen. Te lang 
zijn we belogen en ronduit 
bedrogen. Ik heb het hier 
uiteraard over de perverse 
praktijken van de Belgische 
posterijen: Bpost, J’accuse! 
Het begon allemaal een
voudig, met het versturen 
van een pakket. Een pak
ket dat nooit aangekomen 
is. Toen ik wat dieper begon 
te graven, op zoek naar wat 
er met mijn pakket gebeurd 
was, stootte ik al gauw op 
een aantal vastgeroeste 
deuren. Deuren die al lang 
niet meer geopend zijn, maar 
toch de stank van wat zich 
aan de andere kant bevindt 
niet kunnen vasthouden. En 
die stank, mijn arme arme 
medeburgers, is alles wat ik 
nog ruik. Ik heb het deksel 
van de beerput gehaald en 
door de stront gezwommen. 
Figuurlijk uiteraard. 
Maar ik loop op mezelf 
vooruit. Het begon dus met 
een pakketje, dat ik wou 
versturen met de post, een
voudig toch? Het pakketje is 
nooit aangekomen. Meer nog, 
alle aanvragen tot opzoeking 
leverden niets op. De zen ding 
die ik in goed vertrouwen 
aan het loket had afgegeven 
en voor be taald heb (!) was 
weg, foetsie, door de aarde 
verzwolgen. Het ant woord 
van Bpost? U had maar een 
duurdere, verzekerde zend
ing moeten nemen. Excu
seer. U had uw job moeten 
doen waarvoor ik betaald 
heb. Stel je een derge lijke 

behandeling voor in een an
dere sector, bijvoorbeeld bij 
een begrafenisondernemer. 
“Meneer, we zijn uw groot
moeder kwijtgeraakt. Ja, 
niets aan te doen, binnen 
een jaar of drie duikt die 
misschien nog eens op. Als u 
echt wou dat we ze hadden 
begraven had u maar voor 
de duurdere optie moeten 
gaan.” Dat is de mensen in 
hun gezicht uitlachen. Wie 
verstuurt er nu een pakket 
en wil eigenlijk niet echt dat 
het aankomt?
Zelf heb ik vorig jaar één pak
ket proberen te versturen, 
dat dus niet is aangekomen. 
Ik beschouw mezelf als een 
representatieve steek proef, 
wat dus wil zeggen dat Bpost 
vorig jaar 0% van de pak
ketjes correct heeft afge
leverd, 0%! Ik moest dit ui
ter aard verder uitspitten. 
Al gauw daagde het me, hoe 
kon ik dit al die hele tijd over 
het hoofd gezien hebben. 
Bpost blijft jaar na jaar ho
gere winstcijfers voorleggen, 
maar hoe lang is het geleden 
dat jij nog een brief ver stuurd 
hebt? Sinds de komst van het 
internet zijn de verouderde 
communicatiemiddelen één 
voor één verdwenen. Weg 
postduif, telegraaf, fax en 
telex. Maar een bedrijf dat 
brieven bezorgt, het oudste 
geschreven communicatie
middel maakt meer en meer 
winst. Dat geloof je toch niet.
Waar haalt Bpost dat geld 
dan vandaan? Hou je vast. In 
mijn onderzoek vond ik geen 
enkele (!) indicatie dat hun 
smerige omzet niet komt 
door organen te verkopen 
van weeskindjes uit derde

wereldlanden of het dood
knuppelen van babyzee
hondjes voor hun bont. Dat 
is nog niet alles. Bpost heeft 
ook een bank. Wat dat nog 
met postbediening te maken 
heeft, daar heb ik het raden 
naar. In 2011 is de winst van 
Bpost bank met meer dan 
9% toegenomen, in volle 
bankencrisis. Raad eens wie 
er ook deel uitmaakt van die 
joint venture? Inderdaad, de 
bank die gered is met ons 
belastinggeld, het voorma
lige Fortis, onze bank. Heb
ben jullie iets gezien van die 
winst? 
Maar wie zit achter de knop
pen van die duivelse ma
chinerie? Dit is het, beste 
lezers, dit is de grote deur 
waar men alle sleutels van 
probeert te verbergen. Ons 
postbedrijf is voor ongeveer 
50% in handen van CVC 
Capital Partners, één van 
de grootste privateequity
bedrijven in de wereld. Een 
mammoet die met meer 
dan 46 miljard aan actieve 
fondsen bedrijven en zelfs 
staten kan maken of kraken. 
Er is weinig te vinden over 
de mensen die hier aan het 
hoofd staan. Dat kan maar 
één ding betekenen. Het zijn 
stromannen voor Al Qaeda! 
Wist je dat er niemand van 
Bpost of CVC is omgekomen 
bij de aanslagen van 9/11? 
Niemand, 0%! En dat is exact 
het aantal correct geleverde 
pakjes van Bpost. Het hele 
zaakje stinkt, lezers, ze voe
ren ons stront. En dat eet 
ik niet graag. Laat ons in 
opstand komen en de geur 
van ons afschudden. Aux 
armes, citoyens! 
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bus afgezet. Niet bij het 
bushokje, maar twin
tig meter verderop. En 
ook niet op het voetpad, 
maar in een modderige 
plas water. Hunkerend 
naar palmbomen en 
naaktstranden wandelde 
Herman huiswaarts door 
de straat. Zijn mijmerin
gen over naaktstranden 
voerden hem tot bij zijn 
secretaresse. Dat was 
nog eens een ferm stuk; 
zonnebankbruin en goed 
voorzien. 

Nog nazinderend van 
zijn fantasierijke perver
siteiten opende Herman 
stilletjes de voordeur. Dat 
deed hij stap voor stap, 
zonder ook maar enig ge
luid van een rinkelende 
sleutelbos of een slecht 
geoliede deur, zijn vrouw 
mocht hem zo niet zien 
of horen thuiskomen. Als 
ze zijn natte paraplu en 
regenjas zou opmerken, 
of de modder op zijn 
schoenen, zou ze met 
haar vrouwelijke logica 
meteen constateren dat 
de auto ontbrak in de 
garage. En dat was pre
cies wat Herman wilde 
vermijden. Een auto in 
panne betekende voor 
zijn vrouw zoveel als een 
buitenechtelijk kind met 
een genitale afwijking 
zou betekenen voor een 

royalty: een schandelijke 
mislukking dus. 

Herman vervolgde zijn 
missie: eerst liep hij 
doorheen de hal, waar 
hij nog vlug even zijn 
paraplu deponeerde, 
en vervolgens bek
lom hij de steile 
trap alsof hij er 
ieder moment 
zou kunnen 
doorzakken. 
In de bad
k a m e r 
d r a a i d e 
hij zijn 
natte kleren 
in een bolletje, 
en smeet ze in de 
wasmand. Op zijn 
kousen liep hij door 
de gang, en met een 
zwiepje opende hij de 
deur van zijn slaap
kamer…

Het schouwspel 
viel niet met woor
den te beschrijven 
(maar ik zal mijn 
best doen). Ze lag 
daar, zijn teerbeminde 
echtgenote, zijn “suiker
spin op de kermis van 
het huwelijk”. Maar ze 
was niet alleen. Naast 
haar lag Hermans bruin
getinte secretaresse. 
“Zoiets verzinnen ze 
zelfs niet in thuis”, dacht 
Herman, maar toen re
aliseerde hij zich dat 

dergeli
j k e 
scènes in 

ieder geval gecensureerd 
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w e r d e n 
v a n w e g e 
de bejaarde 
aanhangers 
van zulke 
soaps. 

Nu zou je 
denken dat dit 
het moment 
is waarop de 

minnaar zijn 
kleren bi

j e e n 

raapt en de betrapte 
vrouw haar echtgenoot 
vol spijt aankijkt. Maar of 
die minnaar een man of 
een vrouw is, blijkt toch 
een verschil met zich 
mee te brengen want 
zowel Hermans vrouw 
als zijn secretaresse kek
en hem aan en zeiden: 
“Waar wacht je nog?!” 

“Mijnheer Brekkers? 
Mijn heer!”
Herman zat, of beter 
gezegd, hing aan zijn bu

reau, en zijn kwijl 
lag in een plasje 

op een rapport 
van een of 

andere bou
wfirma die 

ongewet
tigd bo
men had 

o n t w o r 
teld voor 

de aanleg 
van een 

p a r k 
ing. 

Zijn ogen waren gefix
eerd op een onbeweegli
jk punt op tien meter van 
hem vandaan. Ze zat daar, 
zijn zonnebankprinses. 
Zijn hete secretaresse 
zat onderuitgezakt in 
haar bureaustoel, met de 
leuning ietsje gekanteld, 
en ze was blijkbaar in 
slaap gevallen. De stoel 
was precies zó gekan
teld dat Herman haar 
halfdoorzichtige slipje 
kon ontwaren. Hij vond 
het dus hoogst onaange
naam om door een stagi
aire uit zijn uitmuntende 
dagdroom weggerukt te 
worden. Met maar een 
half oor luisterde hij naar 
het relaas van het frêle 
schepsel dat blijkbaar 
gepest was geweest. Zijn 
gedachten waren nog 
bij de brasilian wax van 
de secretaresse. Hij trok 
zich niets aan van zijn 
kwijl, en ook merkte hij 
niet op dat de secreta
resse het slipje van zijn 
vrouw aanhad. Herman 

was niet het type man 
dat zich al te veel 

vragen stelde.
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Industrieel ingenieurs in de Plateau?
FR
iS

Zoals jullie wellicht al weten, is de opleiding industrieel in
genieur vanaf volgend jaar een universitaire opleiding. Dit 
noemt men ook wel ‘de integratie.’ Ook de richtingen ver
taler/tolk, handelswetenschappen, biowetenschap
pen en kinesitherapie komen naar de universiteit. 
Deze integratie was geen idee van de UGent, 
maar werd opgelegd door de Vlaamse Rege
ring. Het past in de Bolognaverklaringen van 
1999, voor meer eenmaking in het Europese 
onderwijslandschap. Problemen die zich in het 
buitenland voordeden met de erkenning van 
 academische hogeschooldiploma’s, zullen tot 
het verleden behoren.

Hierdoor worden de studenten indus
trieel ingenieur van de Hogeschool Gent 
lid van onze faculteit. En hoe absurd het 
ook klinkt, de studenten ing. van Hoge
school WestVlaanderen in Kortrijk ko
men ook naar onze faculteit. Zwijnaarde 
is plots niet meer zo héél ver. De student
en van de KaHo StLieven in Gent worden 
worden dan weer lid van de KULeuven. Dit 
komt omdat de HoWest lid is van de Asso
ciatie UGent en KaHo StLieven is lid van de 
Associatie KUL. Integratie op regionale basis 
(wat ons toch logischer lijkt) was blijkbaar te 
moeilijk.

Het totaal aantal studenten aan de FEA 
neemt hierdoor toe met zo’n 70% en voor 
de hele universiteit komen er 6500 stu
denten bij. Betekent dit nu dat al deze stu
denten ook in auditorium A les moeten vol
gen? Gelukkig niet, die studenten zullen op 
dezelfde plek les blijven volgen. De UGent 
krijgt dus een Campus Schoonmeersen 
en een Campus Kortrijk. Wat verandert 
er dan wel? De UGent krijgt de verant
woordelijkheid over het uitreiken van 
diploma’s, het onderwijs en onder
zoeksbeleid van deze opleidingen, 
de kwaliteitszorg voor het onderwi
js en het onderzoeken, het personeels

beleid over het personeel aangesteld in 
deze opleidingen.
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Schotland
IA
E
S
T
E Mijn eerste gesprek op 

Schotse bodem had ik 
met Scott (naast zijn 
nationaliteit, ook zijn 
voornaam). En ergens 
in dat gesprek op de 
snelweg van Edinburgh 
naar Glasgow werd het 
volgende gezegd:
Scott: “You’re up firrit?”
Ik: “What?”
Scott: “To peddle some 
craic in Glasgow?”
Ik: “Uhm, I guess so…”
Mijn goede voornemen 
om mijn Engels te ver
beteren werd dus direct 
aan diggelen geslagen. 
Maar dat geeft niet. 
Het Schots is voor het Engels wat het 
WestVlaams is voor het Nederlands: 
een schitterende uitspraak en fantas
tische zinsneden. Tussen haakjes: craic 
wordt ongeveer uitgesproken als crack 
en het wil zoveel zeggen als “Let’s have 
an awesome time.” 

Timothy Drysdale
Op mijn eerste dag had ik een afspraak 
met prof. Tim Drysdale om te praten 
over de doelstellingen van mijn stage. 
Ik zou een systeem ontwerpen om 
elek tromagnetische golven in een rec
tangular cavity resonator te sturen om 
zand en olie van elkaar te scheiden. 
Nadat we dat hadden besproken, ging 
ik met hem naar mijn eerste pub in 
Glasgow. Tim ging mij eens snel onder
dompelen in de Schotse biercultuur. 
Drie halve liters in één uur vat kort sa
men wat voor soort prof Tim is. Sinds
dien probeerden we elke week iets te 
gaan drinken. Schitterende kerel.

Fuck Scotland
In mijn tweede week
end deden we een tripje 
naar the Isle of Skye, een 
prachtig eiland waar de 
populatie schapen groter 
is dan het aantal 
m e n s e n . 
Op een 
avo n d 
h a d 
den we 
h e t 
l i c h t 
m i s 
plaats
te plan 
om op 
h e t 

strand een 
kampvuur te houden. 
Licht misplaatst omdat 
het strand bestond uit 
oncomfortabele stenen, en 
ook omdat Schotland ‘the wet
test county’ is voor een reden. 
Ons kampvuur werd uitgere
gend. Er was een padje van het 
strand naar de hostel, maar dat 
leek me een omweg. En dus had 
ik (waarschijnlijk geïnspireerd 
door de whisky) het idee om 
recht door het gras naar 
boven te lopen. Samen met 
twee andere idioten. Zonder 
zaklamp. Die helling lag 
vol met beekjes, die we 
niet konden zien. En 
dan kwam de uitspraak 
“Fuck Scotland!”. Het 
gesprek dat we toen had
den, met anderhalf been 
in een beekje, doet mij 
nog altijd lachen.
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West Highland Way tripje
Zonder twijfel het beste verhaal van al
lemaal. Op een maandag in de bar vroeg 

ik plots aan mijn twee beste 
maten, Matt en Gerrit, of ze 
zin hadden om een stuk van 
de West Highland Way af te 
wandelen. En zo ontstond op 

een bierviltje het plan voor 
het meest fantastische weekend 

in Schotland. We trokken rond 
5u ’s morgens met 3 man, 2 

slaapzakken en 1 fles whis
ky de West Highlands in. 
Rond de middag kwam er 

plotseling iemand met het 
plan op de proppen om bij 

elke brug die we overgingen 
een shotje whisky te drinken. 
Een geniaal plan, zeker als je 

dan in de Glen Coe aankomt. 
Een moerasgebied… 

’s Avonds hadden we 
onze tent opgezet in de 
‘the middle of nowhere’ 

en begonnen we aan 
het plan om een 

kampvuur te maken. We hebben daar 
ongeveer een uurtje staan slaan met 
stenen op een houten paaltje en omge
keerd. Toen we dan eindelijk schilfers 
hadden die een beetje vuur vatten, be
gon het te regenen. Gelukkig hadden we 
de whisky om ons warm te houden. En 
twee slaapzakken, voor drie man. Toen 
we de volgende dag wakker werden, 
was de hel losgebarsten boven ons 
hoofd. Het heeft een hele ochtend gere
gend, zodat ons pad meer op een beek 
leek dan op iets wandelbaars. En dat 
dwarsboomde onze plannen toch een 
klein beetje. We gingen normaal nog 

de Ben Nevis beklim
men, de hoogste berg 
van Schotland. Maar de 
laatste trein terug naar 
Glasgow vertrok al om 
5u. Matt en ik gebruik
ten dan ons verstand 
en keerden terug naar 
Glasgow. Gerrit daar
entegen was niet van 
plan om de Ben Nevis 
links te laten liggen. 
Het gevolg: hij miste 
de trein, werd uit het 
station gegooid, werd 
bekogeld met flessen 
in het parkje waar hij 
wou slapen, nam om 6u 
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’s morgens de eerste trein naar Glasgow, 
viel in slaap op de trein, werd pas wak
ker in Edinburgh en geraakte pas om 
1u ’s middags terug in Glasgow…

Mijn 25e verjaardag
Matt en Gerrit hadden het plan om een 
afscheidsfeestje te organiseren voor 
mij. Maar niet zomaar een afscheids
feestje, we zouden onmiddellijk ook 
al mijn 25e verjaardag vieren. Het was 
totaal mijn verjaardag niet en al zeker 
niet mijn 25e, maar Matt wou zien of 
er iemand zou intrappen.  En dat ge
beurde ook. Ze hadden mij Karmeliet, 
Duvel en Brugse Zot gekocht. Nadat 
ik de bodem van die flesjes had op

gezocht, begonnen we met allerlei 
foute drankspelletjes voor mij. Ze heb
ben er toen werkelijk alles aan gedaan 
om mij strontzat te krijgen. En dat is 
ook gelukt. Ik heb mij rot geamuseerd 
die avond. Gelukkig was Matt zo vrien
delijk om mij de volgende morgen te 
komen wakker maken, want anders 
had ik misschien mijn terugvlucht wel 
gemist…

Noord-Korea
Er waren vorige zomer natuurlijk 
ook de Olympische Spelen. Vooral in 
Londen, maar het meest memora
bele moment was toch in Glasgow. We 

zouden naar de vrouwenvoetbalwed
strijd gaan, vooral omdat NoordKorea 
speelde. Ik kan mij niet herinneren 
tegen wie. In het stadion werd bij de 
aankondiging van de NoordKoreaanse 
spelers de ZuidKoreaanse vlag gep
laatst. De NoordKoreanen natuurlijk 
furieus en het uur waarin ze niet naar 
buiten wouden komen, was het span
nendste uur van de hele wedstrijd. 
De Schotten waren snel om de schuld 
van de fout op Londen te steken. Maar 
daarbij toch één klein detail: de Scho
tse kindjes hadden een ZuidKoreaanse 
vlag op hun wangen geschilderd. Poli
tieke correctheid alom… De medaille
spiegel van Schotland was trouwens 
indrukwek kender dan die van de En
gelsen.
Er zijn nog veel verhalen uit Glasgow. 
Dankzij de fantastische mensen die ik 
er leerde kennen. Dank u Maltezers, 
Omani’s, Brazilianen, Serviërs, Slo
veniërs, Polen, Macedoniërs, Denen, 
Kroaten, Zweden, Noren, .... en na
tuurlijk mijn collega Belg.

Schotland
IA
E
S
T
E



63

De sterren liegen niet
H
oros

coop

Er is niets mis met enkele 
uitdagingen. Zowel op sportief als op intellectueel vlak kan je wel 
wat actie gebruiken.

TWEELINGEN  22 mei - 21 juni

KREEFT  22 juni - 22  juliDe griep hangt in de lucht. 
Zorg ervoor dat je genoeg slaapt, want deze maand is jouw teken erg 
vatbaar voor ziektes.

Een topkans biedt zich 
aan. Denk er niet te veel over na en grijp ze voor het te laat is.

LEEUW  23 juli - 22 augustus

MAAGD  23 augustus - 22 septemberNu de lente eraan komt, 
begin je weg te dromen van vakantie. Hou je voeten toch maar op 
de grond, want je zou de belangrijke dingen wel eens uit het oog 
kunnen verliezen.

Er knaagt iets aan je 
geweten. Doe eens een goede daad, dat zal je gelukkig maken.

WEEGSCHAAL  23 september - 22 oktober

SCHORPIOEN  23 oktober - 22 novemberNa een semester vol 
fastfood en bier ben je aan het sporten geslagen. Let wel op dat 
je je niet te veel overdoet. Sportblessures zijn altijd beter te 
voorkomen dan te genezen.

Je bent gemotiveerd 
om je projecten tot in de puntjes te verzorgen. Zorg er wel voor dat je 
teamleden niet te veel van je profiteren.

BOOGSCHUTTER  23 november - 21 december

STEENBOK  22 december - 20 januariDenk niet alleen aan 
jezelf, je vrienden kunnen je hulp en steun goed gebruiken.

Venus staat in je teken en 
dat is absoluut goed nieuws. Al jouw plannen worden een succes, 
geniet ervan.

WATERMAN  21 januari - 19 februari

VISSEN 20 februari - 20 maartLaat die sombere buien 
van de afgelopen weken maar hangen in de winter en breng deze 
lente kleur in je leven.

RAM  21 maart - 20 april

STIER  21 april - 21 mei

Na enkele weken feesten, 
begint je achterstand serieus op te lopen. Doe er iets aan voor je 
deadlines mist.

Je hebt veel kans om de lief
de van je leven tegen te komen deze maand. Zorg er wel voor dat je je ogen 
openhoudt, anders zou het wel eens onopgemerkt voorbij kunnen gaan.
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Stand-up proffen
S
le
ut
e
lg
at
e
n

Spits je oren en luister naar de proffen! Want vroeg of laat komt er iets grappigs 
uit. Twijfel dan niet om die uitspraak naar sleutelgaten@vtk.ugent.be te sturen. 

•  (medewerker van FRiS is net reclame komen maken voor de onderwij
sevaluaties) “U hebt het gehoord, u kan chocolade verdienen door aan mijn 
loon te prutsen.”

Prof. H. De Schepper
Wiskundige Analyse I

Code Puzzel
Alle letters van het alfabet krijgen een cijfer van 1 t.e.m. 26. Er moet getracht worden 
om juiste de letters bij de bijbehorende cijfers te vinden. Uiteindelijk zal er een com
pleet ingevuld kruiswoordraadsel ontstaan. 

•   Wat hebben we nu gedaan? Niets, maar wel op een heel vernuftige wijze.
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Opvoeding & gewoontes
P
oll

Populatie
De poll heeft niet zo lang online kun
nen staan, vandaar dat we het deze edi
tie met iets minder correspondenten 
moeten stellen: 288 om precies te zijn. 
6,6% archies beantwoordden de poll, de 
rest waren burgies. De chemie heeft de 
poll het enthousiastst verwelkomd, met 
een overweldigende 20% van de deelne
mers! Daaraan hebben we waarschijn
lijk ook te danken dat we meer dan 30% 
vrouwelijke respondenten hadden, een 
record!

Huisje, tuintje, boompje..
Hoe traditioneel is het gezin waaruit 
een burgie stamt?  Slechts één respon
dent komt uit een eenoudergezin. Bij 
de anderen is 80% van de ouders nog 
samen en 20% gescheiden. Aangezien 
tegenwoordig zo’n 34% van de huwe
lijken spaak loopt, kunnen we toch stel
len dat burgies in vergelijking daarmee 
in een vrij traditioneel gezin opgroeien. 

57% van de respondenten vindt dat hij/
zij niet bijzonder streng of los is opge
voed, maar juist heel normaal. Terwijl 
het cliché toch zegt dat meisjes strakker 
worden gehouden dan jongens in de op
voeding, blijkt dat we dat toch niet zo er
varen: 22% van de meisjes zegt helemaal 
niet streng opgevoed te zijn versus 15% 
van de jongens.

Eerste keren
Neen, het gaat hier niet over dé eerste 
keer. Daarvoor hebben we vorig jaar al 
de sekspoll gehad. We houden het iets 
zediger dit keer. De gemiddelde leeftijd 
waarop een ingenieursstudent voor het 
eerst uit mag gaan van z’n ouders, is 
15,5. We mochten dan gemiddeld tot iets 
na één uur blijven. Enkele opvallende 
uitschieters: 2 mensen mochten op hun 
veertiende of vroeger al uitgaan tot na 
5 uur, terwijl één stakker op zijn 18 nog 
maar tot 22 uur mocht wegblijven...
Opgepast, dit kan de moraalridders 

Hoera, het is weer tijd voor een nieuwe poll. Deze keer nemen we je mee naar 
de wondere wereld van oedipuscomplexen, daddy-issues en gewoontes. We 
stelden vragen over opvoeding in de brede zin van het woord en hieronder 
volgen de resultaten. Disclaimer: deze resultaten zijn geenszins getest op 
significantie en eenduidigheid. Zij die daar problemen mee hebben, mogen 
zich altijd melden om volgende keer mee te werken aan het artikel! 

Wanneer eerste keer alcohol

 

Wanneer eerste keer uitgaan 
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Opvoeding & gewoontes
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en Amerikanen onder ons misschien 
choqueren, maar een bijzonder groot 
deel van de respondenten dronk voor 
het eerst alcohol op 14jarige leeftijd 
of vroeger (40%). Slechts 30% van de 
burgies en archies wachtte met alco
hol drinken tot de legale leeftijd van 16 
jaar, zeg nog eens dat we geen badas
ses zijn. Opvallend is ook dat 3 procent 
deze vraag ‘niet van toepassing vond’, 
wat dus betekent dat 10 respondenten 
waarschijn lijk nog nooit alcohol heeft 
geproefd! 

Slechte gewoontes
Hoewel we dus al jong begonnen zijn 
met alcohol drinken, vliegen de meesten 
dan nog niet zwaar in de drank. Slechts 
3,5% van de respondenten was al op 
zijn veertiende of jonger voor het eerst 
dronken. Van alle mensen die al eens 
dronken werden (en dat is 86 procent 
van de mensen), was de gemiddelde 
leeftijd waarop dat gebeurde 16,5. Jong
ens  werden gemiddeld iets jonger zat 
dan meisjes (gemiddelde leeftijd 16,2 
versus 16,8). Er is ook een groter aandeel 
van meisjes dat nog nooit zat is geweest: 
18 procent, versus 11 procent bij de jon

gens. 
Laten we nu eens kijken naar een andere 
slechte gewoonte: roken. Op dat vlak zijn 
we goed bezig: twee derde van onze fac
ulteit heeft namelijk nog nooit van zijn 
leven gerookt en slechts 4 procent van 
de studenten rookt nog op regelmatige 
basis! Opvallend is dat niemand wiens 
ouders allebei roken, zelf op regelmatige 
basis rookt. Een afkeer van de sigaretten, 
misschien?  Nu, dat er zo weinig rokers 
zijn aan onze faculteit valt misschien te 
verklaren door het goede voorbeeld dat 
onze ouders ons gaven: 53% van onze 
ouders heeft nooit gerookt.
Nog zo’n slechte gewoonte is rijden 
onder invloed. Maar voor we de cijfers 
hierover bekijken, eerst even kijken naar 
wanneer we ons rijbewijs haalden. 31% 
van de studenten hier haalde zijn rijbe
wijs nog niet tot nu toe. De gemiddelde 
leeftijd waarop zij die het wel al hebben, 
het haalden, is 18,6 jaar. Dat is behoor
lijk snel dus! Jongens halen over het al
gemeen wel sneller hun rijbewijs. Bij de 
meisjes heeft 34% nog geen rijbewijs, 
bij de jongens is dat 29%. Maar goed, ri
jden onder invloed dus. Ik ben blij om te 
zeggen dat 89% van de chauffeurs hier 

Wanneer eerste keer alcohol
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zich nog nooit onder invloed van alco
hol in het verkeer heeft gewaagd. Jam
mergenoeg is er 3%  en dat is 3 procent 
te veel  dat al meerdere keren dronken 
heeft gereden. Laten we hopen dat die 
stouteriken dat nooit meer doen in het 
vervolg, foei!

Kus van de juf en bank 
vooruit
Even opscheppen: we waren voorbeel
dige leerlingetjes vroeger. Maar liefst 
75% van ons haalde zeer goede punten 
in de lagere school en minder dan 1% 
beschreef zijn punten als eerder slecht. 
In de middelbare school was het al wat 
minder goed, hoewel die ‘minder goed’ 
relatief is: nog steeds haalde 45% van 
ons zeer goede punten, en nog eens 43% 
haalde gewoon goede punten. De com
puterwetenschappers onder ons zijn 
het meest bescheiden: bij hen noemde 
slechts 25%  zijn punten zeer goed, ter
wijl de dikkenekken van de chemie met 
een kleine 60% de kroon spannen.
We hebben het al gezegd en we zeggen 
het opnieuw: we waren voorbeeldig. 
Onze goede puntjes haalden de meesten 
onder ons (76%) zonder enige vorm 
van beloningssysteem van onze ouders. 
3,5% van de respondenten wordt zelfs 

nu nog gemotiveerd met behulp van zo’n 
systeem. 64% van de mensen zou zijn ei
gen kinderen later dan ook zelf niet zo 
motiveren. Discipline moet uit jezelf ko
men, vinden we blijkbaar!

Oost west, thuis best
65 procent van ons ziet er niet tegenop 
om na zijn studies terug thuis te gaan 
wonen/thuis te blijven wonen. Daar
van ziet het overgrote deel (46%) dat 
maar zitten voor even, totdat ze een ei
gen woning hebben gevonden. Jongens 
hebben het het meest naar hun zin bij 
hotel mama, want bij hen antwoordt 
23% volmondig ja op de vraag of ze nog 
thuis willen blijven wonen (en niet en
kel als  tijdelijke oplossing), ten opzichte 
van een luttele 10% bij de meisjes. De 
grootste huismussen vinden we bij de 
toegepaste natuurkunde, waar wel 37,5 
procent terug permanent thuis wil gaan 
wonen. De werktuigkundigen zijn het 
zelfstandigst, want 50 procent van hen 
wil onder geen beding terug bij mama en 
papa gaan wonen!
Dat was het dan weer, volgend ‘t Civiel
ke zijn we er terug met razend interes
sante en verrassende resultaten over het 
le ven van Jan Modaal aan de faculteit 
 ingenieurswetenschappen!
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De winnaar van de poll is Jerome Risack. Hij mag zijn cinematicket 
komen afhalen in VTK Blauw.
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Make-up lente/zomer 2013
Fa
s
hi
on

De trends voor make-up en nail-art hebben heel wat in het ver-
schiet voor komende lente. Je kan extreme kanten opgaan. Aan de 

ene kant hebben we de sobere, naturelle look met een perfecte huid 
en roze of bronzen toetsen om het gezicht extra te accentueren. Aan 

Voor de sobere stijl 
ga je op zoek naar natuurlijke kleuren 

die het beste matchen bij je huid. Ben je een 
eerder donker type, ga dan voor bruinachtige 

kleuren die je aanbrengt op je bewegend ooglid. 
Dit werk je af met een bruine eyeliner en mas-
cara voor een lichte opmaak van de ogen. Dit 
werk je eventueel af met een wit lijntje in het 

oog om je oogopslag wat te verbreden. Wit 
is trouwens de hypekleur voor deze zomer. 

Dus een lekker frisse nonchalante make-
up voor overdag om even hard te schi-
jnen als de zon. Een licht type zou haar 

geding moeten zoeken in de roze en per-
zikachtige tinten. Zo  wordt het porseleine 

van de huid extra benadrukt. Eventueel kan 
met een oudroze kleurtje de jukbeenderen in 
de schijnwerpers geplaatst worden. Gebruik 
dan een lichte parelmoerachtige crèmeblush 

om geen te groot poedereffect te veroorza-
ken. 

 Voor een toffe avondlook kan je met 
een beetje knutselwerk en een vaste hand 

al redelijk ver komen. Zo kan je reepjes 
knippen uit een oud badpak in een opval-

lend kleurtje en deze met behulp van lijm, 
die ook wordt gebruikt om valse wimpers te 

fixeren, bevestigen onder de onderste wimper-
rand. Een aparte look waarmee je eindeloos 
kunt variëren en aanpassen aan je garderobe 
naargelang je stemming en creativiteit. Die 

vaste hand kun je dan weer gebruiken 
om enkele strakke lijnen te creëren op je 
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de andere kant is het experimentele gebruik van kleurvlakken in 
verscheidene texturen vooral opvallend aanwezig. Zo zien we een per-
zikachtige glossy wet look bij Louis Vuitton, blinkende stofjes onder de 
wimpers bij Fendi of aparte kleurvlakken bij Giorgio Armani.

Make-up lente/zomer 2013
Fas

hion

bewegend ooglid. Maak een vorm die 
je aanspreekt en kleur deze in met een 
opvallend kleurtje, vooral oranje, koper, 
turkoois en groen vinden we vaak terug op de 
catwalk. 

Voor de nagels zijn er altijd wel een paar trends 
bij die iedereen aanspreken. Zo heb je deze 
lente opnieuw een variant op de French 
manicure maar dan met mat versus 
blinkende nagellak. Heel zomers en 
leuk om je eens een uurtje mee bezig 
te houden. Een iets minder makke-
lijke look om zelf uit te proberen zijn de 
geparelde zeemeerminnen nagels. Prachtig 
en vernieuwend, maar zeker niet eenvoudig 
om te maken. Evenals de nagels die half 
gedopt lijken in blinkers. Keuze genoeg tus-
sen de basiskleur en de glitters. Een beetje 
creatiever zijn de fruitsoorten die op de 
nagels worden afgebeeld, vaak ver-
schillende partjes van nagel tot nagel. 
Dit kan ook met andere voor werpen 
worden gedaan. Als laatste trend 
bespreken we hier nog de nageltrend 
met het zwarte accent. Hierbij wordt in 
het midden van de nagel een recht blokje 
zwart aangebracht. Dit om contrasterend 
te werken met de onderliggende kleur. 
Eventueel kan het zwarte blokje verder nog 
versierd worden met bloemen of andere 
leuke stickers. Hopelijk hebben jullie iets 
gevonden dat jullie aanspreekt! Alvast 
veel plezier met uitproberen. 
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Thanks, Danke, Merci!
D
an
k
w
oo
rd

Ook deze keer zouden 
wij er niet in geslaagd 
zijn om de vierde edi-
tie af te leveren zonder 
de hulp van onze tal-
rijke medewerkers. 
In tegenstelling tot de 
vorige keer was (bijna) 
iedereen nu op tijd, 
waarvoor onze dank ;)

Allereerst de praeses 
Bob, die nog steeds geen 
enkele deadline gemist 
heeft, proficiat!

Jef, voor zijn extralange 
editie van Burgietown. 
We zijn benieuwd naar 
de ontknoping.

De sporties, om ons op 
de hoogte te houden van 
de prestaties van het 
VTKsportteam.

Celine, voor haar leven
dige beschrijving van 
het IPFweekend van de 
BESTies.

Bernard, om zichzelf 
een cafeïneoverdosis 
aan te doen om ons 
weg wijs te maken in de 
tal rijke koffiebars van 
Gent, maar ook om ons 
weer te voorzien van 
leuke weetjes uit weten
schapsland.

Pieter en Benoit, om er
voor te zorgen dat ieder
een weer mee is met de 
nieuwste technologische 
snufjes.

Eva, om ons met haar 

gerechtjes al volledig in 
paassfeer te brengen.

Jolien en Timothy, voor 
hun handige computer
tips.

Gerlinde, om iedereen 
wat ZuidAfrikaans bij te 
brengen.

Andreas, om ons verder 
te guiden in de anime
wereld.

Heleen en prof. De 
Cooman, om ons te laten 
meegenieten van hun 
boeiende gesprek.

Andreas en Emma, voor 
hun vervolg van de 
geweldige Plateaustrip. 
Meer van dat!

Ibe en Jeroen, om hun 
Noorse avonturen met 
iedereen te delen. Takk!

Hannah, voor haar lek
kere vegetarische sug
gesties.

Seppe Torremans, voor 
het gezellige interview.

Pieter, om alle gamers op 
de hoogte te brengen van 
de nieuwste, niet te mis
sen games.

Geoff, om ons te 
waarschuwen voor de 
 Bpostpraktijken.

Ikke, voor zijn weerom 
verrassende kortverhaal. 
Sexy secretary!

Arnout, om de uit
breiding van onze fa
culteit uit de doeken te 
doen.

Bernard, voor zijn toffe 
verslag van zijn stage in 
Schotland.

Jolien en Stephanie, om 
iedereen (gratis!) zijn/
haar nabije toekomst te 
voorspellen.

Iedereen die ons sleutel
gaten heeft ingestuurd. 
We kunnen steeds extra 
inzendingen gebruiken, 
dus let op in de les en 
stuur een mailtje naar 
sleutelgaten@vtk.ugent.
be ;)

Heleen, om de poll 
weer uit te werken tot 
een boeiend en grap
pig artikel. Ook bedankt 
aan iedereen die heeft 
meegewerkt!

Athina, voor haar 
 fashionistabijdrage aan 
dit ‘t Civielke. 

Jef, Andreas en Pieter om 
mij te helpen in de zoek
tocht naar snelle bikini
girls.

Onze dappere komma
neukers: Joris, Hannah, 
Jef, Thomas, Eva, An
dreas, Jeroen, Arnout, 
Yves, Jef, Emmelie, Ma
bel, Silke, Annelies, He
leen en Geoff.



verwachting houdt van verrassing
Voor de ontplooiing van onze medewerkers zijn de mogelijkheden even divers als onze mensen 
zelf. Een combinatie die alle verwachtingen overstijgt en ons sterker maakt. En dat is typisch 
voor een wereldleider in chemie. Want bij BASF creëren we chemie. Check nu www.jobs.basf.be
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