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We gaan weer ratelen
Voorwoord Pers

‘t Civielke

Hallokidoki beste lezer! Wel-
kom op de derde pagina van 
het tweede ‘t Civielke. 

Jaja, het tweede al, dat gaat 
echt snel. Maar met dit ‘t Civiel-
ke ga je het iets langer moeten 
uithouden dan met het vorige. 
Het is namelijk het laatste van 
dit semester. Ook wij moeten na 
al die deadlines toch mis schien 
eens aan studeren denken. Oké, 
niet te hard over drijven, er is 
nog tijd.

Terwijl onze deadline langzaam 
dichterbij sluipt, typen we weer 
lustig een volledige pagina vol, 
louter met het doel jullie bezig 
te houden. Het is ondertus-
sen een kleine 2 uur ‘s nachts. 
In Pers-deadline-termen een 
zeer aanvaardbaar uur als je 
het aan oud-Pers vraagt. Toch 
begint de vermoeidheid stillaan 
voelbaar te worden na die uren 
voor het computerscherm te 
zitten. De ervaren gamer kijkt 
nu  misschien niet begrijpend. 
Gelukkig houdt de muziek ons 
gaande en is er weinig cooler 
dan in het midden van de nacht 
in een volledig verlaten Plateau 
te vertoeven.

Helemaal alleen zijn we na-
tuurlijk niet. Als je hier eenzaam 
wordt heb je altijd de muizen. 
En wat een wonderbaarlijke 
beestjes zijn dat! Wist je dat 
mannelijke muizen zingen voor 
vrouwelijke muizen als ze willen 
paren? Dat hebben een paar 
Amerikaanse wetenschappers 
ontdekt. Jammer genoeg pro-
duceren de beestjes ultrasone 

geluiden waardoor we niet mee  
kunnen genieten van hun talent. 
Het zijn ook grootse acrobaten. 
Wie weet heb je ooit een muis 
op kot gehad en was je volledig 
onthutst door de plekken waar 
dat beestje ge raakte. Ook in ver 
springen zijn het kampioenen. 
De bosmuis kan zomaar even 
acht keer zijn eigen lengte ver 
springen.

Maar dan moeten pinguïns ze-
ker niet onder doen. Deze kun-
nen twee meter hoog springen.  
De diepste duik wordt trouwens 
door de keizerpinguin opgeëist.  
Die haalt een slordige 535 m. 
En dat in water van net onder 
het vriespunt. Al een geluk 
hebben ze een heel bescher-
mende smoking aan. Door hun 
vetlaag en hun 12 veertjes per 
vierkante centimeter kunnen ze 
gemakkelijk temperaturen tot 
-40°C aan.

Een dier dat veel minder last 
heeft van die verschrikkelijke 
kou maar toch ook nog een 
dikke vacht bezit is de lama. 
De lama moet gewoon in dit 
dier vriendelijk voorwoord ver-
noemd  worden. Er is zelfs een 
surfende lama gespot op het 
wereld wijde web. Echt geen 
leugen! Het dier was mooi 
voorzien van een zwemvest en 
ging als een pro rechtstaan op 
de plank. Jammer genoeg had 
hij telkens de neiging veel te 
vroeg af te stappen waardoor 
hij toch in de diepte plonste. 
Trouwens, die hele legende van 
spuwende lama’s is volledig 
waar. Normaal spuwen lama’s 

wel enkel naar soortgenoten. 
Maar als ze tam gemaakt  zijn, 
beginnen ze de mensen stil aan 
als hun gelijke te zien. Om toch 
ook bij dit fantastische dier met 
een getalwaarde te komen: ze 
kunnen tot 4.5 m ver spuwen!

We zouden zo nog wel een 
 tijdje kunnen doorgaan, maar 
langzaamaan komt het einde 
van de pagina in zicht.  Wanneer 
je nog eens het geluk hebt om 
in een zoo te vertoeven, ga je 
 sowieso aan al deze weetjes 
terugdenken. Je respect voor 
deze beestjes is hopelijk zwaar 
gestegen. Het onze alvast wel!

En dan kunnen we jullie nu met 
gerust hart verder laten lezen 
in dit boekje, wetende dat we 
alvast iets heel kleins hebben 
bijgedragen aan je algemene 
kennis.

Heel veel plezier ermee!
Emma en Dorien
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Praeses
Vooroord

‘t Civielke

Voorwoord
Praeses

Bij het schrijven van dit voor-
woordje zit mijn eerste galabal 
van het academiejaar er al-
weer op. Bij deze wil ik de bio-
ingenieurs bedanken voor die 
plezante avond waarop ik nog 
maar eens getuige mocht zijn 
van het effect van alcohol op 
onze praesidiumleden. Graag 
had ik dan ook dit voorwoordje 
gebruikt om ons praesidium in 
te delen in verschillende types 
fuifgangers. Bovendien geef ik 
elk type telkens een tip mee 
voor de komende feestjes. Zelf 
zal ik geen expliciete namen van 
praesidiumleden vermelden bij 
de 5 beschrijvingen, maar geef 
ik jullie de kans om dat te pro-
beren. 

1. De simpele zatlap:
Voor deze persoon telt maar 
één ding: alcohol! Voor hem 
maakt het niet uit waar hij zich 
bevindt of welke muziek er ge-
draaid wordt, zolang er maar 
 vrienden aanwezig zijn (zodat 
hij niet als een emo overkomt) 
en zijn alcoholsomloop maar 
niet teveel bloed bevat. Een-
maal je hem zonder drank op de 
dansvloer aantreft, betekent dit 
simpelweg dat zijn geld op is.
Tip: ergens een snel dutje doen 
als er andere zatlappen in de 
buurt zijn, is geen goed idee.

2. De gladde player:
Bij het binnenkomen van een 
zaal gluurt dit individu meteen 
naar het andere geslacht. Maar 
hij kent de “truken van de foor” 
en gaat niet ondoordacht te 

werk. Met tactische traktaties 
en door het uitspelen van zijn 
sterke punten, wil hij zijn doel 
bereiken: niet alleen naar huis 
gaan die nacht.
Tip: play op voldoende afstand 
van je vrienden, want die kun-
nen er wel eens plezier in heb-
ben om je nieuwste verovering 
te ambeteren.

3. De zatte player:
Deze sterveling is een doorsnee 
feestganger totdat hij zijn al-
coholgrens overschrijdt. Vanaf 
dan wil hij gewoon naar aller-
hande meisjes gaan om eens 
hun slokdarm met nat te doen. 
Omdat het spreken hem niet 
meer zo goed vergaat, heeft 
hij soms een bordje/papier bij 
waarop een niet zo subtiele 
boodschap staat.
Tip: vrouwen vinden het niet 
opwindend als je luid tegen 
haar vriendengroep zegt dat je 
haar gaat muilen terwijl ze er 
vlakbij staat.

4. De emo:
Hier heeft alcohol een volledig 
ander effect. Het zorgt ervoor 
dat dit type alle opmerkingen 
over eender wie persoonlijk be-
gint op te vatten en de neiging 
heeft om onophoudelijk te ver-
tellen over personen “die ze 
vroeger wel nog tof vonden, 
maar nu opeens niet meer”.
Tip: intussen ben je toch al wat 
ouder en duurt het net iets té 
lang om je levensverhaal te ver-
tellen. Kort het wat in en blijf 
ter zake.

5. De muziekliefhebber:
Nu en dan eens een pintje is 
leuk, maar dat is geen noodzaak 
voor deze persoon. Het is vooral 
de liefde voor muziek en dans 
die deze persoon naar een 
feestje lokt. Dit is duidelijk te 
zien aan het herkennen van elk 
nummer na 2 seconden en aan 
de overentousiaste dansmoves.
Tip: aangezien je zowat altijd op 
de dansvloer te zien bent, zijn je 
moves al door iedereen te zien. 
Word eens wat innovatiever! 

De oplossingen mogen door-
gestuurd worden naar prae-
ses@vtk.ugent.be en de win-
naar krijgt een paar zotte Prince 
of Persia teenslippers! Merk op 
dat ik alles geschreven heb in 
de mannelijke vorm, maar dit 
niet betekent dat het altijd over 
mannen gaat. Er zijn ook meer-
dere oplossingen geldig per 
cate gorie. Veel succes!

Feestelijke groeten,
Wout

‘t Civielke4
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‘t Civielke is een tweemaandelijks tijdshrift van de Vlaamse Technische Kring vzw. Het 
wordt sine pecunia verspreid onder de studenten van de Faculteit Ingenieursweten-
schappen en per post de ereleden en ereproffen toegezonden. In juli en augustus ver-
schijnt er geen editie.
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Druk ‘t Civielke wordt gedrukt bij beschutte werkplaats 
Nevelland vzw, Moortstraat 23 9850 Nevele
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Wat een tijden
De VTK Show!

‘t Civielke

Ik hou van dansen! En elk tweede semester van 
het jaar kan ik me weer volledig laten gaan. De dans
repetities zijn ontspannend en uitdagend genoeg 
en de Show zelf is heerlijk om te doen: samen met 
een hoop nieuwe vrienden in volle glorie en leuke 
 kostuums tonen waar je zo hard samen aan gewerkt 
hebt. I love it!” - Letitsja, dans

Hou je ervan om op een podium te staan of om mooie 
decors te maken? Wil je graag veel nieuwe mensen leren ken-
nen? Heb je wel zin in gezellige avonden en de vette after-
party? Wil je ooit een kus krijgen van Professor Brackx? Dan 
kan ik je maar één ding aanraden, doe mee aan de VTK Show! 
Je zal er geen van spijt van hebben! - Inge, regisseur

Als acteur beleef je de Show 
vooral via onvergetelijke repeti-
ties, waarin je vaak in de meest 
hilarische situaties terecht komt. 
Daarnaast schept het feit dat 
iedereen samenwerkt om er 
een fantastische Show van te 
maken een band waardoor je 
veel nieuwe mensen leert ken-
nen. De Showweek vormt het 
hoogtepunt en is er één met 
veel kippenvelmomenten die je 
onge twijfeld zullen bijblijven als 
de tofste uit je studentenleven!  
- Fréderic, acteur

Het leukste moment tijdens de Show als decormedewerker vorig jaar vond ik toch wel het de-
cor (isomo hamer en piano’s) op elkaar kapot slaan na de laatste voorstelling. De voorbereiding 
is veel werk, maar het resultaat is altijd iets om trots op te zijn, van alle grote vlakken tot een 
poort die hopelijk blijft rechtstaan. Drie gelijke kruisen proberen tekenen en achteraf een grote 
lat vinden, muurverf mengen met onze handen, verfborstels uitkuisen en daarna ook de volledig 
vuil ge worden lavabo’s moeten kuisen, de verborgen plekjes van de Plateau leren kennen… en als 
toppunt natuurlijk de showweek zelf! - Genia, decor

Samen met Mukan en Letitsja de choreo’s maken was superfun. Toen bleek dat de van her en der 
komende dansers ook nog eens een fantastisch enthousiaste groep vormden, wisten we het: dit 
kon niet misgaan. Hoewel we soms wel eens streng moesten zijn om de dansjes perfect te krijgen, 
was er ook veel gelach, geplaag en gedans. De week van de Show was een complete onderdom
peling  in het Showwereldje en alles vloeide mooi samen. De Show zelf was magisch voor iedereen: 
op het podium brengen wat je weken hebt voorbereid, mensen in de zaal genietend zien kijken en 
erna véél complimentjes krijgen… Daar doe je het voor, toch? - Laura, dans
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Van beginner tot expert
Om het seksleven van de gemiddelde Plateauganger wat pittiger te maken, stellen we elke 

editie van ‘t Civielke drie hete seksstandjes voor. Na de opwarmertjes van vorige maand, 
gaan we door met iets geavanceerdere technieken. Bereid je spieren en je lief al maar voor 
en geniet er van!

beginner
De Lelie

Voor dit standje heb je een bed 
nodig dat niet al te laag of te 
hoog is. De vrouw gaat op haar 
rug op de rand van het bed lig-
gen, zodat haar benen op de 
grond rusten. De man gaat 
dan op zijn knieën tussen haar 
benen zitten en penetreert haar 
vanuit deze positie. Voor vrou-
wen is dit een standje om ge-
woon eens lui te genieten, want 
veel beweging komt er voor hen 
niet aan te pas. Mannen daar-
entegen hebben hier de kans 
om eens te experimenteren 
met verschillende stoottech-
nieken. Waarom bijvoorbeeld 
eens niet wat rondjes draaien 
in plaats van de klassieke in-uit-
beweging? 
Vanuit deze positie heb je een 
mooi zicht over de vrouw, zodat 
je goed in de gaten kan houden 
hoe ze reageert op je beweging-
en. Maak hier vooral gebruik 
van om in te spelen op waar ze 
van geniet!

gevorderde
Het Hobbelpaard

Bij dit standje zitten de man en 
de vrouw met hun gezicht naar 
mekaar toe terwijl ze ekaar 
achteruitleunend in evenwicht 
houden. Dit kan op het zicht 
niet zo eenvoudig lijken, maar 
als je de stappen volgt dan zal je 
zien dat het best meevalt. Hoe 
begin je er nu aan? De man gaat 
rechtop zitten met zijn benen 
recht vooruit en de vrouw gaat 
tussen zijn benen zitten, met 
haar gezicht naar hem toe. Als 
vrouw klem je je benen zo een 
beetje rond zijn middel en laat 
je je naar achter zakken. Dat 
maakt het een makkelijke hou-
ding voor beide partners om de 
penetratie te beginnen. 
Eenmaal je zo bezig bent, 
kan de man zichzelf ook 
achterover laten hangen ter-
wijl jullie mekaars armen stevig 
vasthouden om in evenwicht 
te  blijven. Vanwege de beperk-
te bewegingsmogelijk heden, 
komt het standje neer op een 
 opwindend soort heen en weer 
hobbelen.

expert
De Spinnende Tol

De naam zegt het al: bij dit 
standje wordt er rondgedraaid! 
Concreet gaat het zo in zijn 
werk: de man ligt onderaan en 
de vrouw gaat boven op hem 
zitten. Deze positie is vrij stan-
daard, maar als je zin hebt in 
een uitdaging, kan je er variatie 
in brengen door de vrouw lang-
zaam te laten ronddraaien.
Hierbij doet de dame vooral 
het werk. Vanuit de standaard-
positie til je langzaam één been 
over zijn lichaam, zodat je beide 
benen langs een kant staan. 
Vervolgens verplaats je je an-
dere been weer een kwartslag 
verder, zodat je nu in totaal 180 
graden gedraaid bent en met de 
rug naar hem toegekeerd zit. 
Je kan dan ofwel in deze posi-
tie verderdoen, ofwel besluiten 
om nog een paar rondjes te 
draaien… Wees wel voorzichtig, 
de wisselende positie van je li-
chaam ten opzichte van zijn pe-
nis kan soms pijnlijk zijn, doe het 
dus vooral langzaam!

Kama Sutra

‘t Civielke 9

Kama Sutra
Van beginner tot expert
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Voorbije activiteiten
BEST

‘t Civielke

Februari 2011. Op één van de 
vele vergaderingen van BEST 
kwam het bericht dat Student 
Kick-Off op zoek was gemo-
tiveerde mensen om hun team 
te versterken. Jan Vanaenrode 
en ikzelf zagen het wel zitten om 
deze uitdaging aan te gaan. Na 
een korte meeting met de kern-
groep, mochten wij de Barco 
Boekentoren Run organiseren.

28 september 2011. Maanden 
lang heb ik aan den lijve onder-
vonden wat er allemaal komt 
kijken bij een massaproductie 
als dé Student Kick-Off. Al die 
maanden stress, contracten af-
sluiten, vergaderen met part-

ners, massa’s papierwerk, uren 
aan de telefoon, timingsoftware 
schrijven en testen, berichten op-
stellen voor de media… Allemaal 
voor die ene namiddag.

Eigenlijk is meewerken aan een 
dergelijk event iets heel grappig. 
Je stresst en stresst en stresst 
tot het moment dat je de eerste 
bezoekers ziet binnensijpelen. 
Eens het bezig is, lijkt alles te 
lopen als een trein. De ene na 
de andere loper meldde zich aan 
en voor ik het wist was het al 
gedaan. Of toch de wedstrijd.
Na de wedstrijd kwamen de for-
maliteiten. Snel alle winnaars 
verwittigen. Eventjes met Sam 

De Bruyn overleggen hoe de win-
naars worden aangekondigd op 
het podium. In de coulissen nog 
een beetje genieten van Sherman 
en dan één voor één de winnaars 
het podium opsturen. Een uurtje 
daarna eventjes een interview 
voor de krant om te eindigen met 
een live interview op Studio Brus-
sel en een welverdiend glaasje in 
de VIP.

Student Kick-Off, I love you! Tot 
volgend jaar! Misschien zelfs als 
lid van de kerngroep …

Maarten Herthoge

Ingrediënten: 30 uur reizen, 3 
dagen afgesloten van de wereld 
in een villa op een idyllische Ita-
liaanse berg, discussiesessies, 
trainings, feestjes, 15 Belgen, 20 
Italianen, een paar Fransen en 
een paar Roemenen. Ziehier het 
recept van wat we in BEST een 
“Regional Meeting” noemen. 
Het resultaat: een fantastische 
vijfdaagse eind oktober met even 
fantastische mensen en even fan-
tastische activiteiten.
Na o.a. een 2-uur durende vlucht 
en een 3-uur durende trein-
rit kwamen we eindelijk aan 
in het Blankenberge van Italië, 
Rimi(mimimi)ni. Een zeestadje 

waar het in de winter even saai 
is als in Gent net na de Gentse 
Feesten. Leuke pub: onvindbaar. 
Speelpleintje op het strand, klim-
partij op een gigantische namaak 
fototoestel en verjaardagsfeestje 
op het strand: check. Terug in 
ons hostel bleken ook BESTies 
uit Leuven en Louvain-la-Neuve 
daar te zijn. Met bier. En ziedaar 
de eerste veel te korte nacht in 
Italië.

Na een uur bus en halfuur berg-
wandeling, bereikten we de 
volgende dag de plaats van de 
Regional Meeting zelf: een ro-
mantische berg in het wonder-

mooie middle of nowhere. 3 da-
gen lang waren er trainingen over 
soft skills (project management, 
motivation,…) en discussieses-
sies over hoe wij de toekomst 
van BEST mee helpen uitbouwen. 
Daarnaast was er ook plaats voor 
trainingen over Italiaanse gesti-
culeerbewegingen en uiteraard 
fantastische feestjes ’s avonds. 
Met drie andere korte nachten 
tot gevolg.
Helemaal voldaan en terug vol 
BEST-motivatie, verlieten we met 
de 15 Belgen in de vroege och-
tend onze 25 nieuwe vrienden. 
Alweer een awesome BEST-event 
achter de rug.

Boekentoren Run
BEST @ Student Kick-Off 2011

Italië 
Regional Meeting
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ondertitel
Titel
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Aan de kant, Dubai! Die 
andere grootstad wil een 
graantje meepikken van het 
alsmaar groeiende  toerisme 
in de Verenigde Arabische 
Emiraten. Het meer zaken-
gerichte Abu Dhabi wil uit 
de schaduw van het pres-
tigieuze Dubai treden, dat 
de laatste tijd niet meer uit 
het nieuws weg te slaan is 
met indrukwekkende bou-
wwerken allerhande. Dit 
doet het door zich op zijn 
beurt te verdiepen in meer 
gewaagde architectuur, in 
de hoop zo Dubai enigszins 
bij te benen. Als je al dacht 
dat de scheve toren van Pisa 
behoorlijk waanzinnig was, 
dan zal de Capital Gate to-
ren in Abu Dhabi je van je 
sokken blazen.

Talloze wolkenkrabbers domi-
neren inmiddels de horizon 
van de woestijn in het Midden 
Oosten. De Verenigde Arabische 

Emiraten hebben dan ook 
op architecturaal 
vlak al heel wat 
wereldtitels op 
hun naam weten 
te schrijven, denk 
maar aan de 828 

meter hoge 
Burj Khalifa, 
het hoogste 
gebouw van 
de wereld, 
of Aldar HQ, 
‘s werelds 

eerste ronde wolkenkrabber. 
Met de constructie van de Capi-
tal Gate toren hopen ze aan dit 
rijtje nog eentje toe te voegen, 
zijnde die van de meest ‘scheve’ 
toren van de wereld. Hoewel 
er over de hele wereld zo’n 40 
gebouwen bestaan die allen de 
illusie dragen elk moment neer 
te kunnen vallen, wint Pisa elke 
populariteitsmeting. Hier hoopt 
men met de Capital Gate toren 
in Abu Dhabi een mouw aan te 
passen, let wel: deze toren werd 
bewust scheef ontworpen. Ook 
wel gekend als de scheve toren 
van Abu Dhabi, is Capital Gate, 
met een inclinatie van 18%. Hij 
is tot vier keer ‘schever’ dan de 
toren van Pisa en staat reeds 
genoteerd in het Guinness Book 
of World Records als zijnde 
‘de meest scheve toren van de 
wereld’.

Structuur
Het valt makkelijk in te zien dat 
de Capital Gate toren tot de 
meest unieke gebouwen be-
hoort. Onvermijdelijk houdt dit 
in dat de ingenieurs van dienst 
een heuse uitdaging voor han-
den hadden. Bij de constructie 
van Capital Gate moesten de 
ontwerpers dan ook alles uit 
de kast te halen, met enkele 
ware technische doorbraken 
tot gevolg. Zo werd in de 35 
verdiepingen tellende toren ge-
bruik gemaakt van een speciale 

techniek waarbij men tot de 
12e verdieping de vloerplaten 
verticaal over elkaar plaatst, 
waarna vervolgens de platen 
in relatie tot de gewenste incli-
natie van het gebouw gespreid 
worden over elkaar. Het is dit 
gespreide ontwerp dat de dra-
matische inclinatie van het ge-
bouw mogelijk maakt.

Bovendien maakt men voor 
het eerst gebruik van een 
voorgewelfde en enigszins 
‘schuine’ kern. Je leest het 
goed, de kern werd vooreerst 
‘schuin’ gebouwd. Zo komt het 
dat deze, ten opzichte van de  
inclinatie van het gebouw, trekt 
in de tegenovergestelde richt-
ing. Dit zorgt voor een com-
pressie en extra versteviging 
van het beton, waardoor deze 
uiteindelijk verschuift naar een 
verticale positie door het toen-
emende gewicht van de hogere 
verdiepingen. Dit is nodig om 
de door de zwaartekracht uit-
geoefende druk, veroorzaakt 
door een totale inclinatie van 
18% van het gebouw, tegen te 
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gaan. Om dit alles te realiseren 
maakt de kern gebruik van in 
totaal 15,000 kubieke meter 
beton versterkt met 10,000 ku-
bieke meter staal.

Daarnaast wordt Capital Gate 
gekenmerkt door een speciaal 
exoskelet of ‘diagrid’ ontwerp, 
met het oog op het tegen-
werken van de invloeden van 
de wind en een algehele ver-
steviging van het gebouw. Het 
diagrid draagt niet enkel het 
gewicht van alle verdiepingen, 
maar zorgt er ook voor dat het 
gebruik van interne pilaren niet 
langer nodig is.

Duurzaamheid
Ook op vlak van duurzaamheid 
hoeft Capital Gate absoluut 
niet onder te doen voor de 
concurrentie. Zo bestaat de to-
ren uit een dubbel beglaasde 
gevel die een grotere energie-
efficiëntie weet te realiseren. 
Dit is te wijten aan de lucht die 
voorgekoeld wordt tussen de 
binnenste en buitenste gevel, 
voordat deze opnieuw naar 
 buiten verdreven wordt. Boven-
dien wordt voor de eerste keer 
binnen de Verenigde Arabische 
Emiraten gebruik gemaakt van 
lage-emissie glas, wat het ge-
bouw aan de binnenkant koel 
weet te houden zonder in te 
boeten aan transparantie.

Het gebouw bevat eveneens 
een artistieke ‘splash’, vrij ver-
taald plons, die neerkomt van 
de 19e verdieping. Deze ‘splash’  

is  naast een opvallend design-
element aan het gebouw boven-
dien ook een als afdekkings-
element dat 30 % van de door 
de zon uitgestraalde hitte weet 
te elimineren voordat deze het 
gebouw kan bereiken.

Ontwerp
Naast het in het oog springen-
de ontwerp van het gebouw in 
zijn geheel zijn er ook binnenin 
enkele aardige plekjes te ont-
dekken. Zo wordt het atrium 
van het gebouw gevormd door 
een apart structureel stalen 
 diagrid van ongeveer 60 meter 
hoog, gevormd van op de 19e 
verdieping tot helemaal boven, 
wat een indrukwekkende in-

terne ruimte weet te creëren 
wat toelaat dat natuurlijk dag-
licht tot diep in het gebouw 
kan binnendringen. Daarnaast 
is er een vrijdragend theesalon, 
 hangend boven de buitenkant 
van het gebouw, en dit 80 meter 
boven de grond. Als top of the 
bill biedt het buitenzwembad 
op de 19e verdieping een fan-
tastisch panoramisch zicht over 
het prachtige Abu Dahbi terwijl 
jij rustig je schoolslag nog wat 
verder kan inoefenen. Het zal 
je dan ook niet verwonderen 
dat Capital Gate naast heel wat 
kantoorruimte, eveneens het 
vijf sterren Hyatt Capital Gate 
hotel weet te herbergen.

Niets aan Capital Gate valt stan-
daard te noemen. Het werd 
zodaning ontworpen opdat 
elke kamer anders is. Zo is elk 
glaspaneel verschillend en op 
een andere hoek ingebracht. 
Het gebouw werd zo ontwor-
pen om geen enkele vorm van 
 symmetrie te herbergen. Capi-
tal Gate toont als geen ander 
dat Abu Dahbi de komende jar-
en de place to be wordt!
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Een pikdonkere nacht. De regen 
viel met bakken uit de lucht. 
Rudy joeg zijn wagen doorheen
het onweer langs de verlaten 
bosweg. Het was zeker al een 
half uur geleden dat hij de 
 laatste tegenligger had gekruist. 
Bliksemschichten braken de 
hemel in stukken en gaven het 
dichte woud een spookachtige 
gloed. Een tafereel rechtstreeks 
uit een horrorfilm.

“Het perfecte moment om een 
lifter mee te nemen, me dunkt”, 
richtte Rudy zich tegen zijn spar-
vormige luchtverfrisser. Deze 
sprak hem hierin niet tegen, 
wat hij een goede eigenschap in
een sparvormige luchtverfrisser 
vond. En kijk, enkele meters ver-
derop verscheen een schim aan 
de bosrand, duim in de lucht. 
“Zozo, sparretje, zou die staan 
liften of gewoon wat duimgym-
nastiek beoefenen?”, gniffelde 
Rudy. Zijn gesprekspartner gaf 
geen uitwendige reactie op 
het grapje, een eigenschap die 
hij minder kon smaken in spar-
vormige luchtverfrissers. Rudy 
bracht zijn wagen naar de bos-
rand, tot bij de lifter/duimgym-
nast.

“Wat een weertje nietwaar, 
mijn beste man. Daar gaat een 
bijl al eens van roesten.” Dit lijkt
een vreemde gespreksopener, 
maar u moet weten dat de 
grote, bebaarde man die in-
stapte een vervaarlijke hakbijl 
in zijn linkerhand droeg. Voor 
Rudy, zelf amateur houthakker 
op gezapige zondagen, was dit 

allerminst verontrustend. “Een 
goede oogst voor de dag?”, ver-
volgde hij. “Zeker”, glimlachte 
de vriendelijke lifter en toverde 
ter illustratie een afgehakt 
vrouwenhoofd tevoorschijn. 
Rond dat moment kreeg Rudy 
een licht voorgevoel dat er iets 
niet helemaal pluis was met zijn 
nieuwe reisgezel.

Hij besloot zich hierdoor maar 
niet van de wijs te laten brengen 
en de ongedwongen conversa-
tie aan de gang te houden. “Ik 
kon het niet laten op te merken 
dat u een menselijk hoofd op 
uw schoot heeft. Verzamelt u 
die of is dit een uniek snuister-
ijtje?” De bebaarde man glim-
lachte ietwat ongemakkelijk 
als enige antwoord. Ook spar-
retje deed er het zwijgen toe. 
Onze Rudy gaf het echter niet 
zo eenvoudig op. Er waren im-
mers maar twee zaken waar hij 
een irrationele vrees voor koes-
terde: lychees uit Nieuw-Zee-
land en ongemakke lijke stiltes. 
“Mooie mascara heeft het aan, 
dat hoofd van jou!”

Deze uitspraak had meer effect, 
want de lifter richtte zich nu 
tot Rudy. “Meneer, ik stel het 
geweldig op prijs dat u me heeft 
meegenomen, maar het is beter 
dat ik hier nu uitstap. Om eerlijk 
te zijn, u jaagt me de stuipen op 
het lijf door voortdurend over 
afgehakte vrouwenhoofden te 
praten. Misschien ligt het aan 
al die verhalen over lifters die 
door psychopaten vermoord 
worden, maar ik voel me niet op 
mijn gemak in uw wagen. Kan u 
me hier afzetten, alsjeblieft. “

“Ik.. U… Het spijt me,” stamelde 
Rudy en zette zijn wagen aan 
de kant. De bebaarde man nam 
zijn bezittingen mee en stapte 
zonder omkijken uit. Hij ver-
dween snel weer uit het zicht 
de regen in. Rudy bleef opnieuw 
alleen achter, zij het in een den-
nefrisse auto. Wat was hij weer 
te voortvarend geweest. Die 
nacht ging hij droef naar bed 
en werd in zijn dromen gekweld 
door een bende wilde lychees.

Column
De Lifter
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VTK doet zijn best om er te zijn voor alle studenten aan onze facul-
teit. Daarom proberen we een gevarieerd en uitgebreid pakket aan 
activiteiten te organiseren. Maar we merken dat dit voor sommigen 
onder jullie nog niet genoeg is en jullie zelf ook nog iets willen or-
ganiseren. 
Dergelijk enthousiasme kunnen we bij VTK enkel maar toejuichen. 
Wij willen dit dan ook stimuleren en voorzien daarom vanaf nu 
allerhande hulp hiervoor! Er bestaat dus geen reden meer om 
niet uit je kot te komen. 
Hoe gaat het dan verder in zijn werk? Wel, je zoekt een paar 
gemotiveerde mensen en flanst een zotte activiteit in elkaar. 
Dit kan gaan over een volledig nieuwe activiteit voor alle leden 
of over een reeds gekende activiteit, maar dan specifiek voor 
je jaar of richting (zoals een feestje, een 
etentje, een cantus, een weekend…). 
Just Do It Yourself!

Ga naar de VTK-site en klik door naar 
Activiteiten - DIY voor meer info.
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Op zaterdag 9 juli nam een 
vliegtuig van Jet Airways 
mij mee naar Mumbai. Het 
begin van zes weken zalige 
vakantie met af en toe wat 
stagewerk.

Na een nacht door te brengen 
in de verrassend kleine lucht-
haven van Mumbai, vloog ik 
tussen een massa Indiërs naar 
Mangalore. Daar stond een taxi-
chauffeur mij met een bordje 
op te wachten. Mijn naam was 
zowaar juist geschreven!
Toen ik aankwam in Manipal, 
kreeg ik van het lokale IAESTE-
team een oranje paraplu als 
welkomstgeschenk. Het was 
zondagnamiddag en alle andere 
trainees waren nog bezig met 
hun weekendtrip, dus na even 
uit te rusten besloot ik op mijn 
eentje eens door Manipal rond 
te lopen. De zon scheen en er 
was geen wolkje aan de lucht te 
zien, dus liet ik mijn paraplu op 
mijn kamer. Een beginnersfout, 
ik geef het toe. Na een kwartier 
had ik twee verkeerde afslagen 
genomen en was ik compleet 
de weg kwijt. En vijf minuten 
later barstte de hemel open. Al 
lopend probeerde ik mijn weg 
terug te vinden. Tien minuten 
later was de regen voorbij en 
nog iets later vond ik ons ge-
bouw terug.

Eerste dagen
Kleine ergernissen volgden 
elkaar op in de loop van de 
eerste week. Mijn bed was 
hard, ik had geen kussen en er 
liepen kevers op de muren van 
mijn slaap kamer. Maar geluk-

kig leefde daar ook een hage-
dis, zodat ik mij van die kevers 
niets meer moest aantrekken. 
Toiletten in India zijn dezelfde 
als in Frank rijk, zijnde gaten in 
de vloer. WC-papier gebruiken 
ze niet, dus dat heb ik maar di-
rect gekocht en constant in een 
rugzak meegedragen.
Maar daar houden de ergernis-
sen dan ook op. Ik was onder-
tussen getraind om altijd mijn 
paraplu met mij mee te ne-
men (zelfs al moest ik maar 
heen en terug naar de overkant 
van de straat) en de dagelijkse 
meerdere porties kip met rijst 
smaakten mij zeer.

Goa en Bandipur
Voor mijn eerste weekend had-
den sommige trainees een uit-
stap naar Goa gepland. Jammer 
genoeg werkten een onge pland 
lange busreis en een hoop 
meer regen dan wensbaar ons 
 weekend wat tegen. Gelukkig 
bleef het droog toen we Fort 
Aguada bezochten en regende 
het wanneer we de binnen-
kant van Portugese kerken en 
basilieken bezochten.
Tijdens de weekdagen werkte ik 
in de pc-klas van de universiteit 
waar mijn stage doorging. Rond 
16u30 zat mijn werkdag erop en 
had ik tijd 
voor an-
dere din-
gen. Een 
r o n d j e 
p o o l e n , 
vuile was 
naar het 
wassalon 
brengen, 

een musumbi juice gaan drink-
en, de mogelijkheden waren 
legio.
In mijn tweede weekend ging en 
we naar Bandipur National Park. 
Het plan was om wilde tij gers 
en olifanten te zien en om een 
olifant te berijden. Helaas was 
dat wat te veel gevraagd. We 
hebben wilde olifanten, buffels 
en pauwen gezien en sommige 
onder ons waren net op tijd om 
het toertje op de olifant mee 
te pakken, maar tijgers hebben 
we niet gezien. Tijdens de safari 
plots de Indiana Jones theme 
song streamen op YouTube en 
laten spelen wanneer we aan 
de buitenkant van de rijdende 
jeep hangen: onvergetelijk!
Ook de invasie van langur aapjes 
in onze tiger ranch en het nach-
telijk verlicht Maharaja paleis 
in Mysore zullen me wel als 
fantastische herinnering en bij-
blijven.

Kajakken en frisbeeën
De safaritocht was voor een van 
de trainees nog niet avontuur-
lijk genoeg, dus organiseerde hij 
een rafting uitstap. Na acht uur 
in de bus gezeten te hebben, 
kwamen we jammer genoeg op 
een totaal verkeerde plaats toe, 
waardoor het raften niet meer 
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mogelijk was. Het ter plaa-
tse gemaakte plan B omvatte 
kajakken door een rivier met 
krokodillen en klimmen door 
de stroomversnellingen van 
diezelfde rivier. Het bleek een 
waardige vervanger te zijn.
Die zondag zijn we met een 
tiental naar de tempel van 
Udupi geweest, waar we na het 
bewonderen van al dat  moois 
gezegend werden door de 
tamme olifant.
Daarna gingen we met on-
geveer alle trainees naar Kaup 
beach, een strand waar we rot-
sen beklommen hebben om er 
nadien af te springen. Frisbeeën 

en bier drinken op 
het strand, enkel 
de barbecue ont-
brak nog.

Ramadan
Op 1 augustus be-
gon de Ramadan. 
De moslims en 
moslima’s in de 
groep hadden mij 

over tuigd om mee te doen, dus 
stond ik samen met hen op 2 
augustus (wegens een commu-
nicatiefoutje werd 1 augustus 
overgeslaan) om 3u ‘s nachts 
op om ons ontbijtfeestje te 
houden. Daarna gingen we 
terug slapen en om 9u werd ik 
wakker met een leeg gevoel in 
mijn maag. Werken 
ging niet vlot en kon 
mij niet van mijn hon-
ger afleiden. ‘s Mid-
dags bedankte ik toch 
voor het aanbod  om 
te gaan lunchen en 
bleef ik braafjes in 
het IAESTE kantoor 
zitten. De namid-
dag viel eigenaardig 
genoeg beter mee, de 
honger was nog aan-
wezig, maar meer als 
een achtergrondge-
voel. Tegen 19u konden we dan 
toch eindelijk aan tafel schui-
ven. Afgehaalde stukken kip en 
verschillende curries werden 
gedeeld en goedgekeurd, een 
erg plezant avondmaal. De vol-
gende dagen stond ik vrolijk 
op voor de ontbijtfeestjes. Ik 
kreeg bsisa met olijfolie te eten, 
een on smakelijke brij die je ge-
durende lange tijd een gevuld 

gevoel zou moeten geven. Of 
het werkte, kan ik niet zeggen, 
ik voelde niet echt een verschil 
tussen de dagen met bsisa en 
de dagen zonder. Maar na een 
paar dagen had ik de smaak wel 
te pakken.

Land der kokosnoten
Vrijdagavond vertrokken we 
met een publieke bus richt-
ing Kochi, de hoofdstad van 
Kerala. Kerala is als enige pro-
vincie van India niet geno-
emd naar de lokale taal (ja, ze 
spreken in elke provincie een 
compleet andere taal), maar 
betekent gewoon ‘Het land der 
kokosnoten’. Kokosnoten zijn er 
godsgeschenken en ze gebrui-

ken er alles van: de bladeren 
worden omge vormd tot daken, 
de vezels worden samengebon-
den tot touw, het eetbare deel 
wordt ver bouwd tot kokosolie 
en veevoeder. En met de droge 
omhulsels kun je het geluid 
van een galopperend paard na-
doen. ‘s Namiddags liepen we 
langs het strand en hielpen we 
de lokale vissers mee met hun 
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Chinese Fishing Nets. ‘s Avonds 
gingen we een Kathakalivoor-
stelling bekijken, een Zuid- 
Indische kunstvorm ergens 
tussen  theater en dans. De vol-
gende dag deden we een rivier-
safari waarbij we door smalle 
riviertjes en kanaaltjes voeren, 
ijsvogels en waterslangen zagen 
en wilde peper, nootmuskaat, 
kaneel en laurier proefden. Met 
de ferry, stadsbus en rickshaw 
kwamen we maar net op tijd 
toe waar de publieke bus ver-
trok die ons terug naar Manipal 
zou brengen. Tegen 9u kwamen 
we toe in Manipal, dus kon ik 
na het douchen direct aan het 
werk.

Motortocht in Hampi
Voor mijn laatste weekend had-
den we een uitstap naar Hampi 
en Badami gepland. Hampi 
 staat bekend voor zijn ruïnes die 
tot Unesco Werelderfgoed zijn 
verklaard. We kwamen er na al-
weer een leuke, nachtelijke bus-
reis toe en kregen een ontbijt 
van pannenkoeken met banaan 
en kokosschilfers. Daarna kre-
gen we per twee een bromfiets 
ter beschikking. We reden door 
een prachtig landschap van de 
ene tempel naar de andere, 
tussen ruïnes en opeengesta-
pelde rotsen door. De volgende 
dag bezochten we de tempels 
van Badami. Een viertal tempels 
waren daar zeer impressionant 
uit een mas sieve rots gehou-
wen. Op zondag bezochten we 
de tempels en ruïnes waar we 
vrijdag niet geraakt waren. Deze 
keer geen bromfietsen, wel nor-
male fietsen, zonder versnel-

lingen en met een platte band. 
De stops met uitleg van de gids 
waren nog nooit zo welkom. 
De bus voor onze terugreis had 
bedden, maar dat maakte de 
reis niet comfortabeler.
Algemeen kan ik met een fan-
tastisch gevoel naar deze stage 
terug kijken. Ik ben ontzettend 
blij dat ik hieraan heb 
meegedaan en zou het direct 
opnieuw doen.

Ondertussen staat het A-form 
open, vul dat dus in zodat je in 
februari-maart een stageplaats 
kan kiezen. Mis deze onver-
getelijke ervaring zeker niet!

Thomas Hermans

‘t Civielke
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Tester van luxebedden
In het Verenigd Koninkrijk

Wijnproever

Eilandbeheerder
In Australië

Ijsproever
In de Verenigde Staten

Achtbaantester

Tester van 
medische wiet
In Engeland

Beroepsgamer

Orgie-organisator
In het Oude Rome

Allerbeste baantjes8

Allerslechtste baantjes8
Stiereninseminator
De prostaat van de stier moet 
geprikkeld worden door je 
hand in z’n rectum te steken

Drollenverzamelaar
In de 19e eeuw in Europa

Looier
In de 19e eeuw in Europa

Vioolsnarenmaker
Tijdens de Renaissance
Werken met kattendarmen

Castraat
Tijdens de Renaissance,
dan kon je een zang carriere 
tegemoet

Luizenvanger
Er bestaan nu echt 
nog bedrijven voor

Pestdoodgraver
Tijdens de middeleeuwen

Onderwaterlasser
Zeer gevaarlijk naar het schijnt
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onverwachte gevolgen 
van het broeikaseffect10

Meer kans op nierstenen
Mensen drogen meer uit door de opwarming 
waardoor er meer kans is op nierstenen.

Er komen wespen op de Noordpool
In 2004 is er in de Noordpoolcirkel al een wesp opgedoken. 
De Inuit die hem vond, wist niet wat hem overkwam.

Ahornsiroop raakt op
Deze pannenkoekensiroop komt van de suiker
esdoorn die een heel specifiek klimaat vereist.

Schildpadden worden eenzaam
Het geslacht van een schildpad wordt 
bepaald door de temperatuur waaraan de 
eieren worden blootgesteld. Warmer weer 
betekent vooral vrouwelijke schildpadden. 

Zeezoogdieren raken in de war
Door de opwarming zullen geluiden op hoge frequentie verder kunnen 
reizen waardoor de dieren dus geluiden van overal te horen krijgen.

Bloemen verliezen hun geur
De etherische oliën die voor de geur zorgen drogen sneller op.

Drugs worden sterker
Hogere concentraties koolstofdioxide kunnen dras

tische gevolgen hebben op pijnstillers 
en andere verdovende middelen.

Tijgerpythons nemen de VS over
Als het warmer wordt, zouden ze 1/3 van 
de VS kunnen kolloniseren.

Er komt meer geweld tegen vrouwen
Hogere temperaturen verhogen de mannelijke sekshormonen. 
Dat zou best in meer aanrandingen kunnen resulteren.

Buitenaardse wezens vallen aan
UFOdeskundigen waarschuwen dat aliens boos kunnen 
worden vanwege de slechte leiding over de planeet en 
dat ze de touwtjes zelf in handen zullen nemen.

uit List-o-pedia, Terra
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1. Wat is je favoriete kleur?

A. Groen.
B. Rood.
C. Zwart.
D. Geel.

2. Als je ‘s morgens voor je 
kleerkast staat, wat haal je 
er dan uit om een mooie dag 
mee te beginnen?

A. Iets opvallend. Ik hou wel 
van mooie stoffen en felle 
kleuren. Ze doen mij soms 
aan de gor dijnen van mijn 
bomma denken.

B. Een net gestreken pak.
C. Ik hou wel van een drukke 

print. Liefst nog geïn-
spireerd op de natuur, 
want iedereen weet dat ik 
van de  diertjes hou.

D. Ik denk aan welke mensen 
ik ga tegenkomen van-
daag en ik zorg ervoor dat 
mijn kledij aan hen aange-
past is. Ik wil er niet uit-
springen.

3. Aan welk kattekwaad zou 
jij je wagen?

A. Een gewond schildpadje 
op zijn rug leggen in het 
midden van de baan.

B. Internationale voedsel-
hulptransporten overval-
len en alles lekker zelf 

opsmullen. Njam njam 
njam.

C. Een affaire.
D. Ik zou over mijn vijanden 

de roddel verspreiden dat 
ze incontinent en impo-
tent zijn.

4. Er zit een kleine zwarte 
jongen voor je deur lichtjes 
te wenen. Wat doe je?

A. Ik kleed hem aan als een 
travestiet en laat hem 
voor mij de macarena 
dansen.

B. Niets. Wanneer ik zie dat 
de buurvrouw hem heel 
bezorgd een Twix komt 
brengen, wacht ik tot ze 
weg is en overval ik hem 
langs achter. Twix in the 
mix!

C. Ik zeg hem dat hij vanaf nu 
mijn naam krijgt. Toevallig 
hebben zijn ouders vanaf 
nu ook mijn naam en be-
horen zijn kleren nu ook 
aan mij toe. Ik laat hem 
mij koelte toewuiven met 
een palm.

D. Ik zet hem aan het werk. 
Doet hij tenminste nog 
iets nuttig.

5. Wat zou jouw nickname 
kunnen zijn?

A. Broeder Leider.

B. De kracht ven Maria.
C. De eeuwige krijger die 

door volharding zal ze-
gevieren en van verover-
ing naar verovering zal 
gaan.

D. Aan die onzin doe ik niet 
mee.

6. Hoe ziet jouw perfecte 
dag eruit?

A. In mijn tent een boek 
schrijven, omringd door 
hete wijven in leer met 
geweren.

B. Als ik het beter heb dan 
de rest.

C. Wanneer ik vollop compli-
mentjes oogst over mijn 
mooi petje.

D. Als er zich veel moslim-
fundamentalisten de 
dood in hebben gejaagd. 
Weer wat minder van dat 
krapuul.

7. Welke studie zou je aan-
vangen aan de universiteit 
(als je geen burgie of archie 
zou kunnen worden?)

A. Geschiedenis.
B. Kan me niet schelen. Ik wil 

in het leger!
C. Dan doe ik het wel op me-

zelf.
D. Diplomatie
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Quiz
Welke Afrikaanse dictator ben jij?

De laatste tijd krijgen de machthebbers in Afrika het zwaar te verduren en het lijkt alsof 
hun rijk uit is. Men vraagt zich af hoe het ooit zover is kunnen komen. Toch zal er steeds een 
nieuwe generatie opstaan van machtswellustigen. Benieuwd welke dictator er diep in jou 
verborgen zit? Het antwoord vind je op p 59.
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Een eigentijdse heldensaga
Schrijfwedstrijd

‘t Civielke

Aanschouwt het VTK zoals nog nooit gezien
Hun vaandels in ’t wit en in ’t groen

Gingen naar het biertoernooi met een man of zestien
Hun leden onversaagd en koen

Vele liters bier zouden hier vloeien
Er werd deelgenomen door menig faculteit

’t VTK begon reeds door een megafoon te loeien
De trofee was slechts een kwestie van tijd

Die nacht werd er dapper gestreden en gedronken
En het VTK werd door ieder beneden

Die van rechten, naar de laatste plaats gezonken
Besloten ironisch genoeg een loopje met de regels te nemen

Om de ingenieurs te laten beschuldigen van vals spel
Hadden ze met een cuttermes hun bierbekers doorboord

Maar ’t VTK doorzag hun snel
En de snoodaards vielen algauw overboord

Een niet nader genoemde faculteit
Voornamelijk bestaande uit heksen en draken

Had ’t VTK hun gulden drank met WC-eend ontwijd
Maar zelfs dat kon de dappere ingenieurs niet raken

Het VEK, behoedzaam voor hun naderende doem
Trachtte de ingenieurs in blanke munt om te kopen

Niets gaat echter boven eer en roem
Wanneer je toch al geld hebt met hopen

Zo triomfeerden onze helden die avond
Ook al interesseerde het je geen fluit

Ik weet niet of je het goed vond
Maar dit verhaaltje is zeker en vast uit

Door Andreas De Clercq

Andreas heeft de schrijfwedstrijd van het eerste ‘t Civielke gewonnen! Hij heeft hierdoor 
een Riskspel in de wacht gesleept. Af te halen in Blauw.
Voor de wedstrijd van dit ‘t Civielke zijn de volgende woorden zorgvuldig uitgekozen: 
 CD-ROM, Narwal, Waterval, Post-It, Marsmannetje
Het tekstje mag max 3000 tekens (incl spaties) bevatten en moet ingezonden worden voor 
1 februari naar schrijfwedstrijd@vtk.ugent.be
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Remove a hickey?
How to

De zuigplek, iedereen heeft er al wel eens mee gelachen als je mensen er openbaar mee 
ziet rondlopen. Maar wat als je het zelf zitten hebt? Als trots rondparaderen niet zo je ding 
is, vind je hier een aantal verwijderingsmethoden.

Hou er ijs of een koude lepel tegen. 
Dit moet je zeker 20 minuten vol-

houden. Het is het effec-
tiefste vlak na het ont-
vangen van de zuigzoen, 
als je er de andere partij niet 
mee kwetst natuurlijk.

De tandenborstelmethode heeft 
al velen overtuigd. Door met een 
harde tandenborstel of kam over 
de plek rondjes te draaien, circuleert 
het bloed beter. De zwelling en rood-
heid breidt zich eerst uit, maar daarna zou het 
allemaal beter moeten gaan. Niet te hard bor-
stelen of het zou wel eens een pak erger kunnen 
worden!

Wellicht de pijnlijkste methode is 
met een muntstuk. Je trekt 

je huid vlak en schraapt dan 
met een muntstuk over de 

plek van binnen naar buiten. 
Je houdt misschien wel een 

schram over, maar dat is iets 
minder opvallend dan een 

zuigplek.

Er zijn nog oplossingen 
b i n n e n de tandhygiene. Breng tandpasta 
aan op de plek. Als het tintelen gedaan is, mag 

je het afwassen 
met een warm 
washandje. 24 
uur wachten en 
herhalen indien 
nodig.Je kan de plek ook altijd 

verbergen met make-up. 
Groen getinte concealer is 

hier het beste voor! Zorg dat 
je niet alleen de plek bedekt, 

maar ook de randen er 
rond.

Arnicazalf is een zalf op basis van kruiden. Ze 
beweert zwellingen te verminderen en de zuig-
plek een stuk kleiner te maken. Er zijn wel geen 
wetenschappelijke stu dies die deze beweringen 
staven.

Ook een warmtebehan-
deling kan effectief 
zijn. Gebruik een 
warme handdoek 
of een heatpack 
en leg dat op de 

zuigplek. Dit moet 
je een paar keer per 
dag herhalen.

Masseer het 
gebied van de 
plek. Dat helpt 
de bloedcirculatie op 
gang. Je kan natuurlijk ook een uitge-
breidere massage aan de dader vragen.

Wacht gewoon af. Zuigplekken verdwijnen 
immers vanzelf na een paar dagen of weken.

Verberg ze gewoon. 
Als niemand ze 
ziet, kan niemand 
je pesten
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ondertitel
Titel
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Steven, hoe ben je in de 
muziek business terecht geko-
men?
Ik  speel al muziek van toen ik 
12 jaar oud was. Als je 16 à 17 
jaar wordt, begin je in je eerste 
groepje te spelen en ja, van het 
één komt het ander en voor je 
het weet sta je op het podium 
te spelen.

Moest je geen muziek gespeeld 
hebben, wat zou je dan gedaan 
hebben?
Ik zou het echt niet weten. Dat 
daar mijn passie ligt was altijd 
al redelijk duidelijk. Ik heb wel 
toneel gespeeld aan het con-
servatorium van Gent en ik heb 
daar ook een korte uitstap in 
gemaakt (als Pieter van Spring 
nvdr). Nee, ik zou niet weten 
wat ik anders zou doen.

Hoe was je studententijd?
Goed (lacht). Ik ben vier jaar 
student geweest in Gent en een 
groot percentage van mijn stu-
dententijd ben ik uitge weest. 
Gent is een hele toffe stad. 
Wij gingen vooral weg naar de 
Charlatan. De Overpoort heb ik 
meestal gemeden. Een verschil 
met het conservatorium is dat er 
geen sprake is van een studen-
tenkring. Er leefden  misschien 
ook wel voor oordelen bij ons 
over studentenclubs. We von-
den het leuk om individueel 
weg te gaan. Dus ook cantus-
sen waren niet voor mij weg-
gelegd. Ik heb er ooit wel eens 
één gedaan, op het einde van 
het zesde middelbaar voor 100 
dagen. Veel te zat natuurlijk.

Heb je vooroordelen over de 

burgerlijk ingenieurs?
Goh, wie zichzelf ingenieur 
noemt lijkt mij zo een heel 
 serieuze, strikte en berekende 
mens. Maar blijkbaar is dat ook 
niet altijd zo (lacht).

Je kan wel zeggen dat je nu aan 
het doorbreken bent. Was daar 
een speciale aanleiding voor? 
Wel, ik ben een jaar in Londen 
gaan wonen en daar heb ik de 
juiste mensen leren kennen. We 
mochten op BBC2 een live ses-
sie komen spelen op de  Janice 
Long show. Toen is de single 
On Your Side hier ook opgepikt 
door Studio Brussel.

In Londen woonde je in een 
piepklein kamertje. Hoe was 
dat?
Tja, een heel kleine kamer en 

Interview
Sherman

De naam Sherman doet 
misschien geen belletje 
 rinkelen, maar hun radiohits 
‘On your side’ en ‘Days go 
by’ heb je zeker al gehoord.   
Misschien heb je ze zelfs 
bezig gezien op de Student 
Kick-Off. Hoewel het nog wa-
chten is op hun eerste plaat 
staan deze songs al in ons 
muzikale geheugen ge grift. 
De vrolijke popsongs blijven 
nazinderen in je hoofd. 
Aan het roer van dit vier-
koppig aanstormend  talent 
staat de 31-jarige  Steven 
Bossuyt. We vroegen 
hem naar zijn avontuur in 
Londen, zijn plannen voor 
de toekomst en het Gentse 
studentenleven.
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Sherman
Interview

badkamer van samen zowat 
12 vierkante meter. Dat kon 
ook niet anders want leven in 
Londen is zo duur.

Kon je dan leven van je  muziek?
Nee, ’s avonds trad ik op in cafés 
over heel Londen, maar over-
dag ging ik ook gewoon werken. 
Ik werkte in een coffeeshop in 
Noord-Londen. Dat was eigen-
lijk een geluk want daar ben ik 
een BBC-producer tegengeko-
men die daar gewoon koffie 
kwam halen. Ik had er al een 
paar keer mee gesproken, een 
toffe gast. Op een bepaald mo-
ment vroeg ik hem wat hij deed 
als beroep. Hij was blijkbaar 
producer voor de radio. Ik heb 
hem toen een demo meege-
geven en gevraagd om er eens 
naar te luisteren. Hij vond On 
Your Side echt een heel goed 
nummer en zo hebben we op 
BBC2 kunnen spelen. 

Veel geluk gehad dus?
Ja, dat is altijd zo waarschijnlijk. 
We waren wel al bezig met de 
opnames van de nummers, dus 
het moest er ooit wel eens van 
komen. Maar het is natuurlijk 
goede publiciteit als BBC2 je 
nummers draait. 

Hoe ben je op de naam Sher-
man gekomen?
Sherman is eigenlijk mijn alter 
ego als songwriter. Ik speelde 
vroeger in een band die Mister 
Sherman heette en dat heeft 
dan even stilgelegen. Ik vond 
die naam wel mooi omdat dat 
ook een eigennaam is. Toen 
ik naar Engeland verhuisde 

bleek dat ze dat daar zo mooi 
uitspreken. Toen was ik er nog 
meer van overtuigd. 

Het klinkt wel internationaal.
Ja inderdaad. Moest ik met 
 Steven Bossuyt zijn afgeko-
men… (lacht)

Wat kunnen we van Sherman 
binnenkort nog verwachten ?
De eerste plaat is af en zou nor-
maal gezien begin volgend jaar 
uitkomen. Voor het najaar komt 
er ook een nieuwe single uit 
(One Way Town, nvdr). We denk-
en ook aan een EP  bijvoorbeeld. 
En veel concerten,  natuurlijk.

Hoe voelt het om bekend te 
worden? Zijn er oude vrienden 
die nu terug contact willen leg-
gen?
Ik heb niet zoveel vrienden, 
maar ik heb wel goede vrienden. 
Er zijn nu wel meer mensen die 
mij aanspreken, maar daarom 
zijn het nog geen vrienden. De 

vrienden die ik toen al had zijn 
dat nog altijd en dat vind ik de 
max (lacht).

Hoe sta je tegenover online 
verkopen van muziek en ille-
gaal downloaden?
Online verkopen van muziek 
op een legale manier vind ik 
super. Het is fantastisch dat 
mensen dat kunnen doen. Ille-
gaal downloaden benadeelt mij 
in een directe zin. Als mensen 
niet betalen voor de muziek die 
ik maak, terwijl ik een investe-
ring doe door bijvoorbeeld de 
studio en muzikanten te huren, 
dan vind ik dat jammer. Maar ik 
begrijp ook dat veel mensen het 
doen als de mogelijkheid er is.

Doe je het zelf soms ook?
Neen. Ik ben eigenlijk ook niet 
zo’n downloader. Ik koop echt 
cd’s, omdat ik ook graag een ge-
heel in handen heb. De down-
loadcultuur is zo dat mensen 
een plaat zien waar ze dan twee 
singles uit halen en de rest 
laten ze links liggen. Als artiest 
probeer je echter een verhaal te 
maken in je plaat en dan wil je 
ook dat mensen dat op die ma-
nier ervaren.

Bedankt Steven, we kijken uit 
naar je eerste plaat!
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‘Het was een 
groot geluk 

dat ik werkte 
als barman in 

Londen’
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ondertitel
Culinair

Hak de peterselie fijn. Snij de bovenste schijf van 
de tomaten en haal het vruchtvlees uit de tomaat 
met een lepel. Laat de tomaten uitlekken, hou het 
sap bij.

Meng 1 lepel van het sap met de peterselie, het 
citroensap en de mayonaise. Meng er de garnalen 
onder. Breng op smaak met peper en zout.
Vul de tomaten met dit mengsel en zet het boven-
ste schijfje er bovenop.

Bij het horen van ‘driegangen-
menu’ gaat bij veel mensen 
het water al in de mond staan. 
 Andere koek is het natuurlijk 
wanneer je zelf zoiets ineen moet 
flansen. Het is meteen  duidelijk 
dat de  basis  keuken       s kills van de 
doorsnee student zoals een  pizza 
in de oven steken, spaghetti-
slierten koken of een ei bakken 
niet meer zullen voldoen.

Als je toch eens zin hebt in iets 
heerlijk vers en smakelijk, is 
het tijd om die kookfobie onder 
ogen te zien met dit driegangen-
menu voor en door  studenten. 
Voor iemand speciaal mag je 
zeker geen kaarsjes en lichte 
achtergrondmuziek vergeten. 
Dan kunnen we je verzekeren 
dat je keukenavontuur zeer be-
lonend zal zijn!

Voorgerecht
Tomaat garnaal
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Culinair
Driegangenmenu

• 4 grote tomaten
• 350g gepelde grijze garnalen
• 4 eetlepels mayonaise
• 1/4 citroen
• 4 stengels platte peterselie
• peper en zout
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Ondertitel
Titel

‘t Civielke

• 2 ajuinen
• 1 teentje look
• 2 tomaten
• 1 rode paprika
• 2 potjes boursin cuisine
• scampi
• capellini
• peper, zout, viskruiden

• 250g rode vruchten (vers of diepvries)
• 250g appels
• eventueel 100g rozijnen
• kaneel
• 100g kristalsuiker
• 170g bloem
• 100g boter
• eventueel vanille-ijs
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Culinair
Driegangenmenu

Verwarm de oven voor op 190°C.

Snij de appels in stukjes. Doe ze samen met de 
rode vruchten en rozijnen in een (beboterde) 
bakvorm. Strooi er kaneel over.

Meng bloem, boter en kristalsuiker tot een 
kruimeldeeg. Dit gaat het best door gewoon te 
kneden en te verkruimelen met je handen. Strooi 
dit deeg over het fruit heen, zorg dat alles goed 
bedekt is. Als dit niet zo is, maak je best wat extra 
deeg.

Bak de crumble een half uurtje. De crumble is het 
lekkerst als hij nog warm is, met een bolletje ijs.

Marineer de scampi’s enkele uren op voorhand. 
Dit doe je door ze in olijfolie met vis kruiden, 
peper en zout te laten weken, best ontdooid. 
Roer af en toe om.

Snij de ajuinen en look fijn en bak ze bruin. Doe 
er de tomaten en paprika (ook in stukjes) bij. 
Tenslotte mogen de scampi’s erbij en laat even 
bakken, tot de scampi’s roze zijn.

Kook de capellini (instructies staan op de verpak-
king) in water met een scheutje olijfolie. Giet de 
pasta af. Doe de boursin cuisine bij de scampi’s 
zodat je een sausje krijgt. Roer de pasta erdoor.

Dessert
Crumble met rode 
vruchten en appel

Hoofdgerecht
Scampi met boursin
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Heleen Brusselmans

‘t Civielke

Toen ik laatst op café bezig was 
met mijn dagelijkse mijmerin-
gen, lieten mijn darmen me 
weten dat de garnalen die ik 
laatstdaags had gegeten even 
rot waren als ze bij het klaar-
maken roken. Ik moest machtig 
dringend schijten, dus begaf ik 
me naar het toilet, dat achter-
aan rechts gelegen is Bij Sonja. 
Achter twee deuren en een 
mottig bruin gordijn, dat mijn 
endeldarm danig stimuleerde, 
vond ik uiteindelijk de pot. 
Terwijl ik er lustig op los flatu-
leerde en ontlastte, viel mijn 
blik op de muren van het kleine 
kamertje. Het was me nog niet 
vaak opgevallen hoe diepzinnig 
toiletschrijfsels vaak zijn. De 
heldere, zuivere betekenis van 
‘Johny loves Marijke’ en ‘shit’ 
werd me plots duidelijk. Hier, 
op dit ranzige klotetoilet bij 

Sonja hoeft niemand te doen 
alsof. Je hoeft er niet groots te 
doen en je hoeft je er niet beter 
voor te doen dan je bent, want 
uiteindelijk zitten we er alle-
maal met dezelfde shit. Hier, op 
dit godverdomse toilet, had ik 
mooi net de enige echte waar-
heid van het leven ontdekt. De 
emotie overmande me bijna en 
als ik niet net op dat moment 
werd wakkergeschud door een 
luide plons van mijn kak, had 
ik er misschien nog een traan 
bij gelaten. Als gerespecteerd 
schrijver moest ik het moment 
en de muur eren met mijn ei-
gen woorden. In mijn zak had 
ik gelukkig nog de balpen zitten 
waarmee ik ooit nog Joyce De 
Troch heb bevredigd, en zodo-
ende kon ik aan de slag. Joyce 
zou het eens moeten weten, 
dat ik nu, met diezelfde pen die 

haar liet schreeuwen 
dat ze mijn kinderen 
wilde, bezig was de 
ultieme zuivere waar-
heid neer te pennen. 
Zevenhonderd gram 
stront en een slordige 
vierentwintigduizend 
woorden later kon ik 
met een gerust hart op 
adem komen. Ik had 
zonet een nieuwe ro-
man geschreven, één 
van de meesterwerken 
uit mijn oeuvre. Als ti-
tel gaf ik de toiletmuur 
‘Dagelijkse kak’ mee, 
niet te verwarren met 
het kakboek ‘Dageli-
jkse kost’, dat bejubeld 

wordt langs alle kanten maar 
niets meer is dan een veredelde 
versie van ‘Ons Kookboek’ van 
de Boerinnenbond. Dit laatste 
is niet te verwarren met het 
kutboek ‘Ons Seksboek’ van 
Goedele Liekens, in wiens kut ik 
graag eens mijn stylo zou pram-
men. Als ik met mijn nieuwe 
roman naar de boekenbeurs 
trek, twijfel ik er niet aan dat 
de rijen dames die staan te 
wachten voor een krabbel van 
Jeroen Meus met zijn gekook, 
dra van mening zullen veran-
deren en mij niet alleen zullen 
smeken om een handtekening 
op hun welgevormde boezems, 
maar ook hun eeuwigdurende 
liefde en devotie zullen aanbie-
den. Zoveel liefde kan ik echter 
niet aannemen, want ik krijg al 
genoeg liefde van mijn trouwe 
echtgenote en meer dan één 
wijf, dat is niets dan last, zei 
mijn nonkel Fons altijd, die de 
grote fout heeft begaan om er 
naast zijn vrouw ook nog twee 
minnaressen op na te houden 
en zich dit bekloeg toen hij op 
zijn 42e met aanhoudende im-
potentie te kampen kreeg. Ik 
overlas mijn meesterwerk nog 
een laatste keer en besloot dat 
het goed was. Ik keerde terug 
naar mijn plaats door het mot-
tige gordijn en de twee deuren, 
waar ik vaststelde dat mijn pint 
verdwenen was. Om te beko-
men rookte ik dan maar een 
sigaret, maar dan wel buiten 
vanwege dat kloterookverbod.

Heleen schrijft elke keer een column in de stijl van een bekende columnist. Vaak heb je zelfs 
de titel niet nodig om te raden dewelke. Deze keer neemt ze ons mee in de gesofisticeerde 
wereld van Herman Brusselmans.

Freida Pinto



‘t Civielke32

De Bieberbaby
Het schandaal rond de Bieberbaby heeft een nieuwe wending ge-
nomen, in het voordeel van Justin Bieber deze keer. Blijkt dat de 
mama, Mariah Yeather, eerder al haar ex-vriendje beschuldigde 
de vader van dezelfde baby te zijn. De ex stuurde haar weg en 
kreeg een agressieve Mariah op zijn dak. Resultaat? De vrouw 
werd aangeklaagd voor slagen en verwondingen...

Werkstraf voor kapper die 
‘dwaas’ op hoofd klant 
scheert 
Michael Campbell, een 35-jarige 
kapper uit Bristol, dacht dat het 
grappig was om het woord ‘fool’, in 
het haar van een klant te scheren. 
Slachtoffer Michael Rickett, getergd 
door een leerstoornis, was niet blij 
met de creatieve uitspatting van 
Campbell. Al helemaal niet met de 
‘smiley’ die de kapper bevestigend 
onder zijn belediging zette.

Tandarts (28) stopt penis in mond 
van patiënte 
“Doe je mond maar open”, klinkt het standaard bij een 
bezoek aan de tandarts. Voor een vrouw uit Shanghai 
pakte een bezoekje wel heel vervelend uit. De patiënte 
lag met gesloten ogen in de tandartsstoel en opende 
haar mond. De tandarts zag zijn kans en in plaats van 
een spiegeltje stak hij zijn penis in haar mond. Zijn col-
lega’s reageerden geschokt. Hij stond zelfs op het punt 
te gaan trouwen.

Verloofd koppel blijkt broer 
en zus te zijn
Een Zuid-Afrikaans koppel stond 
op het punt te trouwen toen ze 
elkaar aan hun ouders gingen voor-
stellen. Maar de ouders bleken 
elkaar te kennen. Ze waren lang 
geleden gescheiden en hebben elk 
één van de kinderen opgevoed 
zonder ooit nog contact met elkaar 
te hebben. Broer en zus zijn elkaar 
later op de universiteit tegen-
gekomen en werden op slag ver-
liefd. De verloving is nu afgebro-
ken. Op de koop toe is de vrouw al 
8 maanden zwanger.

Achttien maanden oud en 
al achter het stuur van een 
BMW
Een koppel moet in Hongkong 
voor de rechter verschijnen wegens 
gevaarlijk rijgedrag, nadat op een 
YouTube-video te zien was hoe ze 
hun achttien maanden oude zoon 
lieten sturen in hun BMW. Dat 
melden verschillende Chinese me-
dia.
In het filmpje is te zien hoe de man 
minutenlang de pedalen bedient en 
het kind stuurt. De ouders riskeren 
tot drie jaar cel.

Al het belangrijke nieuws
NieuwsFlits

Schotse behaalt rijbewijs terwijl ze weeën heeft
De twintigjarige vrouw was die ochtend om 4 uur opgestaan 
nadat haar water gebroken was. Haar familie raadde haar aan 
om naar het ziekenhuis te gaan, maar French wou er niks van 
weten. “Ik heb zo lang liggen wachten om mijn examen af  te 
leggen”, vertelt ze in de Daily Mirror. “Ik was vastbesloten om 
te slagen.”
French trok dus naar het examencentrum, maar verzweeg 
haar toestand voor de rij-instructeur. Ondanks weeën die om 
de tien minuten terugkwamen, slaagde ze met succes. Met 
haar rijbewijs in de hand reed ze vervolgens naar het zieken-
huis. “Mijn familie wilde me een lift geven, maar ik wilde zelf  
rijden”, zegt ze.

32
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Doctoraatssymposium
FEA

Ben je masterstudent en wil je je masterproef verzilveren? Ben je geïnteresseerd in onder-
zoek, maar weet je niet hoe je eraan begint? Of ben je gewoon eens benieuwd naar de 
activiteiten van je proffen buiten de lessen? Kom dan op woensdag 7 december 2011 vanaf 
13u30 zeker een kijkje nemen in de Aula (Voldersstraat 9, 9000 Gent), op het 12e UGent-
FEA doctoraatssymposium. 

Op dit symposium stellen een 150-tal predoctorale onderzoekers hun onderzoekswerk voor aan de 
hand van een poster. Zo wordt een ruim overzicht geboden van het onderzoek dat aan de facul teit 
wordt verricht. Naast de traditionele postersessies staan er ook enkele voordrachten op het pro-
gramma. Zo zijn er o.a. lezingen van Robert Cailliau (samen met Sir Tim Berners-Lee de uitvinder en 
grondlegger van het World Wide Web) en Marc Vanhaelst (departementshoofd van het Departement 
Toegepaste Ingenieurswetenschappen van de Hogeschool Gent). Verder zal er een debat gehouden 
worden over mobiliteit. Panelleden zijn Prof. Georges Allaert (FEA), Luc Bontemps (FEBIAC), Dirk Hole-
mans (Oikos), Koen Kerckaert (NMBS-Holding) en Johan Sauwens (CD&V); het debat wordt gemode-
reerd door Lisbeth Imbo (Radio 1). 

Voor meer informatie kan je een kijkje nemen op http://symposium.fea.ugent.be/. Deelname aan het 
symposium is gratis, niettemin wordt iedere bezoeker vriendelijk verzocht zich ten laatste op 30 no-
vember 2010 te registreren via de 
bovenvermelde website.
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Het verhaal van schacht 13
Doopverslag
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Voordoop: so hot! 
Iedereen staat benieuwd te 
wachten aan de ingang van het 
citadelpark. Velen vragen zich 
af of al die overdreven ranzige 
verhalen over de doop werkelijk 
waar zijn. Er was één schacht 
die er echt van overtuigd was 
dat we onze eigen pis zouden 
moeten drinken. Hij kreeg na-
dien dan ook terecht de naam 
Bear Grylls. Om 19u was het dan 
zover, daar kwam een bende 
wilden aangelopen, bijgenaamd 
meesters. Pis  moesten we ge-
lukkig niet drinken maar rond-
rennen en leuke opdrachtjes 
doen des te meer.

Schachtenverkoop: 
so stinky!
Stinkend en zwetend werden we 
verkocht aan onze meesters die 
we vanaf dan nederig moesten 
dienen zoals een echte slaaf. Na 
een frisse douche en nadat we 
de vele look en peper  hadden 
verteerd, was het tijd voor het 
begin van een  schitterende 
doopperiode, die we traditio-
neel inzetten met frisse pinten 
in de Defoo en (gratis!!!) bicky’s 
van Julien!

Schachtenperiode: 
so nice! 
Deze bijna-twee weken zal ik 
me altijd blijven herinneren. 

Smerige opdrachten, maar ook 
geniale, briljante opdrachten 
waarbij je een ‘heel, héél klein 
beetje’ de wet moest over-
treden, wat het juist nog span-
nender maakte, volgden elkaar 
in een razend tempo op. Veel 
mag ik hier niet over vertellen, 
maar ik wil toch wel kwijt dat 
ik samen met enkele schachten 
zowel het VEK als de ge-
neeskunde als de bio-ingenieurs 
als enkele zatte kerels mooi bij 
hun kersen heb genomen. En 
dat ik zo dom was mij te laten 
overhalen stuurman te spelen 
van een piraat.

Doop: so dirty!
Na 2 weken vuil, smerig en naar 
pus stinkend te hebben rond-
gelopen, vonden de meesters 
dat het nu toch wel eens tijd 
werd dat we ons wasten. Daar-
voor hadden ze de gepaste 
shampoo mee die meteen alle 
andere resterende geuren ver-
dreef. Die dag was onze laatste 
dag als schacht en de meesters 
waren daarom echt bijzonder 
vriendelijk en extra attent. Ze 
namen niet alleen shampoo 
mee maar ze hadden ook in de 
potten zitten roeren voor ons 
en een heerlijke pap bereid met 
als dessert een lekkere tomate 
crevette, mmmmm jammie! 
Aansluitend op de doop volgde 
de doopcantus: een beestig 
zatte bedoening waar Randy, de 
cafébaas van The Porter House 
en Twitch, voor de nodige sfeer 

zorgde. Vele pinten later, toen 
we al wat waren uitgezongen, 
was het mooie moment van de
ontgroening aangebroken. 
Sindsdien kunnen wij ons 
met trots een VTK-commilito 
 noemen!

Afterparty: 
so drunk! 
Randy maakte zijn eigen café-
slogan: “Half drunk is a waste 
of money” zeker waar door 
 iedereen pinten te trakteren in 
de Twitch na de cantus. Degene 
die zich nadien nog iets herin-
nerde mag deze paragraaf voor 
mij aanvullen...

Dit was het doopverhaal van 
schacht dertien. Als ik je nieuws-
gierig heb gemaakt, laat je dan 
volgend jaar dopen. Zo niet, laat 
je dan ook volgend jaar dopen. 
Het is de moeite waard!

Schacht 13

Byte-x: the way to Auditory A-sex! 



‘t Civielke 35

Ondertitel
Titel

‘t Civielke

Doopverslag
Sfeerbeelden

35‘t Civielke



‘t Civielke36

Keeping you posted
SportsPages
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Op 24 oktober is het IFT doorgegaan. IFT staat kort voor 
interfacultair tornooi waar ploegen van verschillende 
studentenclubs het tegen elkaar moeten opnemen in 

korte wedstrijdjes van verschillende sporten en dit allemaal op 1 
dag, 1 keer per jaar. VTK heeft zijn kleuren waardig verdedigd en is 
naar huis gekeerd met 3 bekers. We behaalden de eerste plaats voor 
volleybal heren, tafeltennis en het praesidiumkamp, waar mensen van 
het praesidium met een opblaasbaar voorwerp tussen hun benen er-
gens naar toe moesten lopen om daar gekleurde balletjes te sorteren. 
Ook de andere sporttakken hebben uiteraard uitstekend werk verricht. 
Daarom willen we graag alle sporters bedanken voor hun sportiviteit en inzet.

Nu het IFT ten einde gelopen is, draait 
het IFK op volle toeren. Dit is het 
interfacultair kampioenschap 
waarbij wedstrijden van aller-
hande sporten gespeeld worden 
verspreid over het hele jaar. Ook 
al zijn we met veel leden van VTK, 

we zien dat er niet altijd even veel enthousiasme is voor deelname aan 
bepaalde wedstrijden. Dit is jammer aangezien er ongetwijfeld veel tal-
ent zit bij de burgies en archies. Als je dus denkt een meerwaarde te kun-
nen bieden aan onze sport-teams, meld je dan aan bij Sport, of antwoord 
op onze mails als je een uitnodiging krijgt om te komen spelen voor ons 
want we zoeken altijd sporters. Iedereen weet dat je beter presteert als er 
mensen kijken, dus bij deze zijn supporters ook zeker welkom. 

rond de watersportbaan
Het begint kouder te worden en we moeten ons zeker 
warm houden. Dit doen we nog steeds door wekelijks 
rond de watersportbaan te lopen. We zijn meestal met 
een groep van ongeveer 20 man. Er zijn lopers van alle 
niveaus, dus twijfel zeker niet of je wel goed genoeg bent, 
want je zal nooit alleen lopen. Binnenkort zal ook de jen-
everloop plaats vinden. Hier proberen we het lopen wat 
op te fleuren met wat alcohol zodat de kilometers alle-
maal niets lijken. We gaan binnenkort ook met de bio-ing-
enieurs lopen om eens te verbroederen met andere echte 

ingenieurs.  Blijf dus zeker up to date door VTKalender te raadplegen op de VTK-site!

IFT

IFK

Sportieve groeten,
Max, Max, Willem

Lopen



‘t Civielke 37

Keeping you posted
SportsPages

‘t Civielke

We hebben al een tijdje 
geleden afscheid mogen nemen van de 

hoge temperaturen in ons land. Maar dit wilt niet zeggen 
dat het minder leuk wordt. Integendeel! Wie aan winter denkt, denkt 
ook aan sneeuw en wie aan sneeuw denkt, denkt aan skiën en snow-
boarden. Daarom stellen wij met trots de VTK-skireis voor waar we voor 
een democratische prijs van 399€ (basisprijs) een weekje gaan skiën in 
Les Sybelles, St-Sorlin d’Arves van 3 t.e.m. 12 februari 2012. Wat is er al-
lemaal inbegrepen? Heen- en terugrit in autocar, overnachting gedurende 
7 nachten, skipas van 6 dagen voor domein ‘Les Sybelles’ (310km pistes), 
verblijfstaksen en bedlinnen, ontbijtbuffet bij aankomst, 1 fles alcohol 
per appartement en uiteraard gratis vaten! Er zal ook tijdens en na het 
skiën voor randanimatie gezorgd worden zoals jeneverrodel, snow-BBQ, 
gluwein après-ski, thema-feestjes enzovoort. Je krijgt alle vrijheid en je 

beslist zelf waar je heen gaat, hoe laat je opstaat, of je activ-
iteiten wilt meedoen, met wie je op de kamer slaapt,... Het 
aantal personen met wie je op de kamer kan slapen is nog 
niet bekend, maar dat zal binnenkort meegedeeld worden. 
Er zijn nog genoeg plaatsen vrij voor je in te schrijven, dus 
overtuig je al je vrienden maar en bereid je voor op een 
spetterende ski-vakantie!
Meer info op de VTK-site: vtk.ugent.be en daar zoeken naar de skireis activiteit.
Bij vragen, mail gerust naar sport@vtk.ugent.be

VTK Skireis





‘t Civielke 39

Stand-up Professoren
Sleutelgaten

‘t Civielke

Lessen hoeven niet per se slaapverwekkend te zijn. En nergens staat geschreven dat prof-
fen saaie mensen moeten zijn, die op een droge toon hun materiaal vertellen. Het valt 
wel eens voor dat ze echt iets grappigs zeggen. Schrijf het dan op en stuur het door naar  
sleutelgaten@vtk.ugent.be, of zet het op de site. Zo kan iedereen meelachen.

Prof. W. Van Paepegem
Mechanica van Meterialen
• Ge kunt zeggen, das geen uitleg. Maar daar gaat ge het toch mee moeten doen
• (over normaal- en tangentieelspanning) De tau van t van tangentieel, de sigma van s 
van... ja, da trekt er niet op he...

Prof. . Burghelman
Elektrische schakelingen en netwerken
• Veel mensen gebruiken die afkortingen. Ikzelf ben echter stichtend lid van de VTA, de 
vereniging tegen afkortingen

Prof. J. Melkebeek
Gestuurde aandrijftechnieken
• Die BB staat voor het breken van de borstels, niet voor Birgitte Bardeaux
• Ik voel me op de duur zo’n ezel met al die Ia (vector van de ankerstroom)

Prof. H. De Bie
Analyse 3
• (na 5 min is het eindelijk stil) Das toch mooi he, zo’n stil auditorium

Assistent S. Hertelé
Productietechnieken en integrale kwaliteitszorg
•(op zijn slides bij gemakklijke oefeningen) “peace of cake”
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1. De Cock onderzoekt een familiedrama: vader 
 Dewindt is vermoord door exact twee van zijn 

vijf kinderen (An, Bert, Chris, Daan en Ed). Hij weet dat 
de kinderen die onschuldig zijn, niet zullen liegen. Bij de 
ondervraging zegt An dat Chris en Ed onschuldig zijn. 
Chris beweert dat Daan de moord níet op zijn geweten 
heeft, maar Bert blijft volhouden dat zijn broer Daan 
wél schuldig is. Kun jij De Cock vertellen wie het gedaan 
heeft?

3. Johann Dirichlet, bekend van zijn duivenhok- 
 principe, tekent 75 punten in een cirkel met straal 

4,5. Bewijs dat zijn leerling Riemann steeds een cirkel met 
straal 1 kan tekenen die 3 van die punten bevat, hoe erg 
Dirichlet ook zijn best doet om dit te vermijden.

2. Een student heeft ergens 100 lichtschakelaars gevonden, één 
 voor elk lokaal van de universiteit. Elke schakelaar (genummerd 

van 1 tot 100) staat aan: de professoren zijn hard aan het werken. De 
student gaat zijn boekje te buiten en begint de schakelaars om te 
draaien volgens volgend patroon: eerst draait hij ze allemaal eens 
om. Daarna draait hij de schakelaars die een veelvoud zijn van twee 
nog eens om. Daarna zijn alle drievouden aan de beurt, vervolgens 
de viervouden, ... tot en met de honderdvouden. Welke schake-
laars zullen na zijn spelletje uit staan?

Antwoorden op de raadsels kan je 
telkens een paar dagen na de deadline 
terugvinden op: prime.ugent.be/vtk

Thomas heeft een luxe  editie 
van Trivial Persuit gewonnen 
Matthias en Jef mogen elks een film-
ticket komen halen. Proficiat!

De Top 3 
van de 
vorige 
keer!
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4. Jens en Gilles spelen een spelletje: ze hebben 15 potjes met in elk potje een verschillend   
 aantal knikkers variërend van 1 tot 15. Om de beurt kiezen ze een getal n en halen uit en-

kele potjes elk n knikkers. Gilles zou bijvoorbeeld uit 3 potjes elk 5 knikkers kunnen nemen. Géén 
knikkers nemen mag niet. De verliezer is diegene die de laatste knikker moet nemen.

a) Hoeveel beurten zijn er minstens voorbij vooraleer het 
spel gedaan is? 

b) Jens begint. Bestaat er een winnende tactiek voor Jens 
of Gilles? Zo ja, voor wie?

5. PRIME Breinbreker. Er was eens een  
 prinses en die woonde in een heel groot 

kasteel. Het kasteel had 27 kubusvormige ka-
mers, zodanig geplaatst dat het kasteel de vorm 
van een kubus had. Sommige kamers waren 
met elkaar verbonden door een deur of een 
trap. Het kasteel was zodanig gebouwd dat en-
kel aanliggende kamers met elkaar verbonden 
konden zijn, dus enkel als ze een vlak gemeen-
schappelijk hadden. Is het mogelijk dat elke ka-

mer met juist twee andere kamers verbonden was?

PRIME is een erkende studentenvereniging aan de UGent die op een fijne manier 
mensen wil samenbrengen die geïnteresseerd zijn in wiskunde. Sinds haar ontstaan 
in 2008 is deze vereniging er steeds in geslaagd een gevarieerd gamma aan wiskun-
dige en minder wiskundige activiteiten te organiseren. PRIME werkt niet met 
leden: iedereen die interesse heeft, kan deelnemen aan de activiteiten 
en dit bijna altijd gratis.
PRIME is bekend van haar Breinbreker, maar ook van haar 
problem -solvingavonden, spelletjesavonden, wiskundige lezingen, 
 wedstrijden,... ook de PRIME Quiz kent steeds een groot succes. Meer 
 informatie vind je op hun site: http://prime.ugent.be

Zend de oplossingen voor 31 december  naar raadsels@vtk.ugent.be en deel
ook mee in de prijzen! 
Hoe meer uitleg je bij je oplossingen doorstuurt, hoe meer kans je maakt in de top 3 te eindigen. 
Zelfs als je een vraag niet weet, moet je het toch proberen! Als je andere antwoorden goed zijn, 
maak je nog steeds kans.
De antwoorden van de breinbreker worden rechtstreeks naar PRIME gestuurd zodat je ook 
meedingt naar hun prijzen: een jaarabonnement op Wiskunde & Onderwijs of Pythagoras, twee 
wiskunde tijdsschriften.
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Ram
21 maart - 20 april

Drukke periodes! Maak geen omelet 
van al je eieren, het geeft een troe-
bele kijk op de werkelijkheid. Een pintje meer of 
minder maakt nu wèl uit.

Stier
21 april - 21 mei

Er heeft iemand op je staart getrapt 
en dat zal hij geweten hebben! Met 

de winter in het vooruitzicht ben je extra prikkel-
baar. Oorwarmers zijn een must-have voor jou.

Tweelingen
22 mei - 21 juni

Vuurwerk hangt in de lucht! Deze 
maand wordt een knaller van top-

formaat, zelfs op het vlak van de liefde! Feestje 
hier, katertje daar… Probeer je in te houden, ook 
als je sterretjes ziet.

Leeuw
23 juli - 22 augustus

Jij bent een echte roddeltante! Doe 
gerust zo verder, want dit maakt het 
leven spannend. Houd je wel klaar voor enkele 
spetterende ruzies deze maand.

Boogschutter
23 november - 21 december

Je wordt genegeerd deze maand. 
Doe hier iets aan: draag een roze 
pluimen hoed of koop een vuvuzela om de aan-
dacht te trekken. Succes verzekerd!

Weegschaal
23 september - 22 oktober

Jouw universum is perfect in balans. 
Geniet ervan, want beter dan dit zal 

het nooit worden. Probeer recht voor je uit te 
 kijken, dat helpt.

Waterman
21 januari - 19 februari

Zware tijden liggen voor en achter 
je, maar jij blijft door het leven 

huppelen. Ooit zal je zo wel eens tegen de lamp 
lopen. Vergeet dan niet: pijn is gewoon fijn met 
een ‘p’.

Kreeft
22 juni - 22 juli

Genante momenten alom. Probeer 
ze in je eigen voordeel te doen uit-
draaien want er hangt al een reukje aan jouw 
naam. Extra tip: drie is niet altijd beter dan twee!

Maagd
23 augustus - 22 september

Ergens in een duistere verte wacht 
een belangrijk persoon op jou. Hij zal 

je weten te vertellen wat je best wel en niet uit-
spookt deze maand. Wees alert voor indringers!

Schorpioen
23 oktober - 22 november

Een simpele flirt kan grote gevolgen 
hebben. Ben je benieuwd naar wat 
deze gevolgen zijn, haast je dan zo snel mogelijk 
richting Overpoort.

Steenbok
22 december - 20 januari

De sterren beschermen jou, deze 
maand zal jou niets overkomen. 

Grijp deze kans om die brede gozer je gedacht 
te zeggen. Je trein heeft helaas wel nog steeds 
 vertraging.

Vissen
20 februari - 20 maart

Je bent een klein, geil visje in een 
zee van blauw! Dat komt goed uit 
want deze maand vind jij jouw ware. Pas wel op 
voor andere Vissen in je vaarwater.
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Het is zover! De volgende Twilight-film, Breaking Dawn part 1, is te zien in de bios coop. Na 
het lezen van dit artikel ga je kunnen zeggen dat je niet hoeft te gaan  kijken omdat je toch 
al alles van de Twilight Saga afweet.

Boek 1: Twilight
Bella Swan is een stil meisje dat 
naar Forks verhuist om bij haar 
vader te gaan wonen. Op school 
valt haar oog op een prachtige 
jongen waar alle meis jes achter 
lopen. Enter Edward Cullen, 
vampier. Naast zijn speciale 
vampiereigenschappen (super 
snel, extreem sterk, zeer knap, 
glinstert in de zon…) heeft hij 
nog een soort superkracht. Hij 
kan gedachten lezen.  Enkel Bel-
la’s hoofd blijkt ondoordring-
baar te zijn, dus hij raakt gefas-
cineerd. Daarbij komt nog dat 
haar bloed om een of  andere 
rede extreem potent is voor 
hem. Hij moet er dus alles aan 
doen om haar niet op te eten. 
Een paar voorvallen waaronder 
een auto- ongeluk en een bijna 
verkrachting later zijn Edward 
en Bella dol op elkaar. Zij is er 
natuurlijk ook al achter geko-
men dat hij een vampier is en 
heeft zijn familie ontmoet enzo. 
Leuk weetje: tijdens hun eerste 
kus viel Bella flauw omdat ze 
compleet vergeten was adem 
te halen. Om het verhaal wat 
spannend te maken komt er een 
zwervende vampiersbende op 

bezoek. James, de leider, v indt 
het wel leuk om Bella te pro-
beren vermoorden. Ze vlucht. 
Jammer genoeg trapt ze toch 
in een val van de moordlustige 
vampier en moet ze weer gered 
worden. Edward komt net te 
laat, de slechte vampier heeft 
haar gebeten en de conversie 
naar vampier is begonnen. Toch 
kan Edward haar nog redden 
door het gif uit haar bloed te 
zuigen. Ze zijn weer allemaal 
gelukkig.

Boek 2: New Moon
Bella wordt op haar eigen ver-
jaardagsfeest aangevallen door 
Jasper, Edwards broer, nadat 
ze zich sneed aan inpakpapier. 
Edward is er het hart van in. Hij 
dumpt haar dan ook en verlaat 
Forks met zijn volledige familie. 
Bella is ontroostbaar, eigenlijk 
een heel boek lang. Ze ontdekt 
wel dat als ze gevaarlijke dingen 
doet, ze Edwards stem kan ho-
ren. Belangrijk detail voor het 
einde van het boek. Ondertus-
sen wordt ze dikke vriendjes 
met Jacob Black. Die blijkt 
ineens een weerwolf te zijn en 
een gezworen aartsvijand van 
vampiers. Op een dag is Jacob 
er niet en gaat Bella alleen 
cliffdiven om Edward te horen. 
Ze verdrinkt bijna, maar wordt 
nog net op tijd gered door haar 
weerwolf. Edward hoort over dit 
voorval, maar weet niet dat ze 
het overleefd heeft. Hij besluit 
zelfmoord te plegen. Dat is niet 

zo gemakkelijk voor een vampi-
er, hij moet de opper-vampiers 
(de Volturi) provoceren. Na een 
bloedstollende achtervolging 
van Bella kan ze hem in Italië 
 vinden, praten ze alles uit met 
die Volturi een gaan ze onge-
schonden terug naar huis. Ze 
hebben wel moeten beloven 
dat Bella een vampier moet 
worden. Bella wil niets liever, 
maar Edward wil haar enkel 
veranderen als ze met hem 
 trouwt.

Boek 3: Eclipse
Edward en Bella zijn weer on-
afscheidelijk tot grote ergernis 
van Jacob die eigenlijk smoor 
erliefd is. Maar Bella mag Jacob 
niet meer zien van Edward. Bella 
waagt toch enkele ontsnapping-
spogingen naar Jacob tot grote 
ergernis van Edward. Ondertus-
sen zit er blijkbaar een leger 
van jonge vampiers achter Bella 
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aan. Zij zijn gecreëerd door Vic-
toria, de “mate” van James, die 
slechte vampier uit boek 1. De 
Cullens zijn zwaar in de mind-
erheid en moeten een alliantie 
aangaan met de weerwolven. 
Tijdens het grote gevecht gaan 
Edward en Bella ergens uit de 
weg kamperen. Bella zegt dan 
trouwens eindelijk ja op de 
huwelijksvraag van Edward. Hi-
erdoor stort Jacob emotioneel 
een beetje in. Bella moet hem 
gaan troosten en kust hem, 
driehoeksrelatie compleet. Vic-
toria spoort hen toch op in hun 
tentje en valt Edward en Bella 
aan. Maar alle goede karakters 
winnen zonder een schram-
metje op te lopen. Bella moet 
wel nog alles gaan uitpraten 
met Jacob wat voor pijnlijke sit-
uaties zorgt. Ze geeft toe dat ze 
ook verliefd is op hem, maar ze 
kiest toch Edward. Jacob loopt 
weg.

Boek 4: Breaking Dawn
Alles begint bij het sprookjeshu-
welijk. Het paar vertrekt dan op 
huwelijksreis naar een privé ei-
land van de Cullens. Daar heb-
ben ze dan voor de eerste keer 
seks. Dat was meteen raak en 
Bella blijkt zwanger te zijn van 
een vampier. Ze komen direct 
naar huis, want Bella is er niet zo 

goed aan toe. De baby hongert 
haar immers uit van binnenin. 
Ze blijft koppig en wil koste 
wat het kost het kind houden. 
Ook Jacob probeert haar om te 
praten. Ondertussen zijn er een 
hoop problemen in zijn roedel 
omdat de andere wolven Bella 
willen doden. Jacob begint hi-
erop zijn eigen groep en wordt 
alfa. Als de baby geboren wordt 
laat Bella zowat het leven. Maar 
Edward kan nog net op tijd 
genoeg gif in haar pompen om 

haar in een vampier te verand-
eren. De baby wordt Renesmee 
genoemd en Jacob “imprint” op 
haar. Dat is een vreemd wolf-
fenomeen waardoor hij, om het 
simpel te zeggen, in haar zijn 
zielsverwant vindt. Er komen 
ook weer een hoop problemen 
met de Volturi, omdat vampier 
kinderen eigenlijk verboden zijn 
en ze dreigen iedereen te ko-
men uitmoorden. Maar, dat is 
voor de laatste film denk ik.

For dummies
Twilight

‘t Civielke
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Een lange tijd geleden, in een 
universum hier heel ver van-
daan…

<epische muziek> <scroll> Het 
zijn duistere tijden voor de inge-
nieurs. De Tormentie Torus blijkt 
moeilijker te verslaan dan ge-
dacht en ingenieur na ingenieur 
valt in de strijd tegen het VEK. 
Mario Skywalker, onder tussen 
commilito geworden, heeft 
zijn training bij Obi Wan Spee 
afgerond. Deze vergezelt hem 
op missie naar campus Sterre. 
Daar zal hij onderwezen worden 
door dezelfde meester die Spee 
destijds opgeleid heeft.

De tocht zal lang zijn. Vele ge-
varen zullen het pad van Mario 
en Spee kruisen. Na de grotten 
van de Citadel, een bolwerk vol 
viezigheid met een bizar look-
geurtje, doorploegd te hebben
bereikt het gezelschap cam-
pus Sterre…</scroll> </epische 
muziek>

Muren zo groen als de zee, to-
rens die de hemel lijken open 
te scheuren en bij dit alles 
modde rige grasvelden, zo wijd 
je kunt kijken. Het aanzicht van 
de Sterre wekte een gevoel van 
ontzag op bij de ingenieurs. 
“Wie is de meester die wij zoe..” 
Met een kordaat handgebaar 
laat Spee Mario zwijgen. “Ik 

voel iets, we zijn niet alleen…” 
Een zwarte schim glijdt over 
de grond, Spee draait zich om, 
 grijpt naar zijn wapen, maar 
voelt hoe een plotse kracht 
hem tegen de wand van één 
van de torens werpt. “Zo zo, 
waarde collega, u bent hier ook 
aanwezig?”

Een ijzige wind zoals die al-
leen op cruciale plotwendin-
gen voorkomt blaast doorheen 
de campus. Darth Schepper 
draait zich om en doorboort 
 Mario met haar wiskundige 
blik. “Maakt u zich geen zor-
gen over uw  vriend. Ik heb 
louter enkele elemen taire 
matrixbewer kingen op hem 
losgelaten. Misschien nog een 
Fourier transformatie om het 
af te maken. Hoe het ook zij, 
zonder Maple of een  goede 18 
borden van auditorium A, zal 
hij er niet door geraken.” Bij 
het horen van deze complexe 
transformatie, werpt Mario al 
zijn ingenieurskennis in de strijd 
en roept “Jij bent Darth Schep-
per!” waarop Darth Schep-
per meteen pareert door een 
nieuw assenstelsel te kiezen 
waardoor de aanval mist. “Al-
lemaal heel technisch en juist 
geformuleerd, maar niemand 
is ermee gebaat.. U bent vast 
een ingenieur? (*) Welnu oem-
pa loempa der wetenschap, 

eens zien hoe u omgaat met 
onderstaande transformatie”. 
Waarop Mario zich door tijd en 
ruimte voelt reizen en op een 
onbekende plaats terecht komt.

Na een onbekende tijd bewus-
teloos geweest te zijn, ont-
waakt Mario met hevige hoofd-
pijn. Luid kreunend recht hij zijn 
rug en kijkt in de ogen van een 
bizar ogend figuur. “Voor kop-
pijn cola light, jij moet drink-
en.” Verbaasd gaapt Mario de 
kleine gedaante voor zich aan. 
Een gevoel van ongelofelijke 
wijsheid overweldigt hem. Dit 
is de meester die hij zocht. “Ja 
jonge ingenieur, mij gevonden, 
jij hebt. Vele antwoorden die 
jij zoekt, ik zal geven.” Meester 
Coisa vertelt Mario over de 
strijd. Hoe VEK de wereldleiders 
overtuigde minder subsidies 
aan echte wetenschappen toe 
te kennen, hoe Darth  Schepper 
in ruil voor extra subsidies haar 
wiskundekennis ten dienste 
van het VEK stelde en hoe de 
Tormentie Torus ervoor zorgt 
dat Maple zelden doet wat je 
wilt dat het doet. “Maar niet 
perfect, de Torus is. Jouw lot 
hem vernietigen, is het.” En zo 
vervolledigt Meester Coisa de 
training van Mario.

Trifavier Vereickt

Science Wars
Episode    II

‘t Civielke 49(*) Bewijs zelf als oefening.
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Een laag grafeen van één atoom dik kan 
gebruikt worden als een soort onzichtbaar-
heidsmantel.

Het denken aan alcohol ver-
hoogt de agressie – zelfs 
zonder één druppel te drink-
en.

Een tekort aan gieren is een pro-
bleem voor de Parsi die in Bombay 
wonen. Zij laten volgens traditie 
hun doden op ‘towers of silence’ 
liggen om te worden opgepeuzeld 
door de gieren.

Bonobomoeders schudden 
met hun hoofd om nee te zeg-
gen wanneer hun kinderen 
spelen met hun eten. Elektrische stimulatie van 

de pariëtale kwab heeft be-
wezen de wiskundige vaar-
digheid te verbeteren.

UK lap dancers ver-
dienen gemiddeld £232 
(€ 260) per shift en 
 rapporteren dat ze veel 
voldoening halen uit 
hun job.

Plastic zakken zijn beter voor het 
milieu dan papieren zakken. Het 
vraagt veel meer energie om pa-
pieren zakken te produceren. Het 
kost ook meer energie om papier 
te recycleren het pakt dan nog 
eens meer plaats in op een stortp-
laats.  Onder de grond is de vuilnis 
meestal volledig afgesloten van 
de lucht en dan breken papier en 
plastic even traag af.

In Engelse goktenten in de 18e 
eeuw werd er vaak iemand 
gehuurd enkel en alleen om 
de dobbelstenen in te slikken 
in het geval van een politieraid. 
Er is niet geweten of dit traditioneel 
een mannelijke of vrouwelijke rol was.

“Tim while Kyle had had had 
had had had had had had had 
had a better effect on the po-
lice man” – is een volledig legi-
tieme Engelse zin. De uitdaging 
is echter om de juiste punctua-
tie in de zin te brengen zodat 
hij begrijpbaar wordt.

De jongste ouders in de of-
ficiële geschiedenis waren 
acht en negen jaar oud en 
woonden in China in 1910.

In de meeste reclame-
spotjes is tijd op een 
uurwerk of een klok 
10:10.
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Iedereen kent ongetwijfeld wel de 
populaire cocktailbar de Limonada, 
gelegen in dat kleine steegje dat het 
plein van Klokke Roeland verbindt 
met de Bennesteeg, dat op zijn 
beurt de Marjoleinstraat met de 
Veldstraat verbindt. Het is in de 
Bennesteeg waar het eerste moord
verhaal zich situeert. Nu is het 
een klein, schattig straatje vol met 
restaurantjes en kleine winkeltjes, 
maar vroeger was het daadwerke
lijk een straat van plezier en ver
tier. Tot op de dag dat er plotsklaps 
een einde kwam hieraan…

Begin jaren zesti: de Bennesteeg 
staat bekend voor zijn bordeeltjes. 
Op een ochtend komen twee 
RTT-arbeiders uit hun gebouw in 
diezelfde straat. Ze passeren voor 
een bordeeltje waar de deur open-
staat. Zeer abnormaal, zeer onge-
woon. Ze gaan binnen en opeens 
roept de ene naar zijne maat dat hij 
moet komen kijken: daar ligt een 

jonge vrouw, de keel overgesneden, 
badend in het bloed. Ze halen hun 
collega’s en na een tijdje
lopen in het gebouw twintig RTT-
mensen rond. Opeens roept iemand 
de anderen: op de eerste verdieping 
ligt nog een tweede hoertje, ook 
de keel overgesneden. Zou er nog 
 iemand liggen? En ze doorzoeken 
het gebouw van de kelder tot de 
zolder. Pas na één uur krijgt  iemand 
het lumineuze idee om de flikken 
te bellen. Die vinden echter alleen 
maar voetsporen en vingerafdruk-
ken terug van de arbeiders: de 
moord raakt niet opgelost.

Aldus het verhaal, ware het niet dat 
een paar jaar geleden een commis-
saris op rust, dhr Roger de Pauw 
me vertelde dat hij betrokken was 
geweest bij het onderzoek van die 
ene moord. Hij herinnerde zich 
nog dat die meisjes niet de keel 
overgesneden waren, ze waren 
eerder ‘gefileerd’, allemaal dunne 

schellekes vlees van hun lichaam 
gesneden. En dus werden alle 
beenhouwers van de stad naar 
het  commissariaat gevorderd met 
hun messen, en om hun vinger-
afdrukken te zetten. Maar de moor-
denaar zat er niet tussen.

Daar waar de moord gebeurde is nu 
het restaurant ’t Bennesteegske, ze 
hebben daar trouwens lekkere filet 
pur, saignant…

Voor al diegenen die dachten 
dat Gent enkel een stad van 
bier, plezier en vertier is, 
moeten wij hen echter te-
leurstellen. 

Net zoals elke andere groot-
stad wikkelt Gent zich in een 
gewelddadig en bloederig 
verleden. Slechts enkelen 
onder ons kennen haar du-
istere kantjes... Zodoende 
werd het hoog tijd  –Hallo-
ween is immers net achter 

de rug–  om eens een tikje 
van de sluier op te lichten, 
en aan te tonen dat zelfs een 
stad als Gent de locatie kan 
zijn van enkele barbaarse en 
beruchte moorden… Maar 
vrees niet; deze vonden een 
generatie geleden plaats. 
Doch een gewaarschuwd 
man is er uiteraard twee 
waard. 

In deze editie doen we twee 
waargebeurde moordzaken 

uit te doeken en sluiten we 
af met een legende die elke 
Gentenaar zou moeten ken-
nen. Bovendien loop je met 
deze verhalen een grote kans 
om ongemeend indruk te 
maken op je vrienden of je 
liefje wanneer je hen weg-
wijs maakt in deze oude 
stede. Sidder en huiver vrien-
den,

Yumi en Eva

‘t Civielke52

Student in Gent
Moordzaken

Moord in de Bennesteeg



‘t Civielke 53

Titel

‘t Civielke

Zegge en schrijve 1957, de Jan 
Breydelstraat te Gent, aan het Gra-
vensteen. Ne jonge gast van 17 jaar 
vindt dat hij te weinig zakgeld  krijgt 
van zijn ouders. Op de dag des 
Heren –voor de ongelovige dus een 
zondag– heeft hij zijn ouders thuis 
opgewacht na de mis. Eerst komt 
moeder thuis, want vader is nog 
ne dreupel gaan drinken. Hij heeft 
moeder naar de kelder geroepen en 
heeft haar de kop ingeslagen. Even 
later komt vader thuis en die onder-
gaat hetzelfde lot.

De jongeman zoekt en vindt wat 
geld en wil ermee naar zijn liefke 
gaan die “werkt” in de Bennesteeg, 
’t is te zeggen, ze is een meisje 
van plezier aldaar. Alvorens zich 

daarginds te begeven zet hij zijn 
zusje, die gedurende de gepleegde 
feiten boven aan het spelen was, af 
bij een buurvrouw. Het gevonden 
geld verbrast hij voor een groot 
deel in voornoemde straat. Maar ’s 
avonds begint hij te panikeren. Hij 
wil vluchten naar Frankrijk en belt 
een taxi. Ter hoogte van Kortrijk 
moet Georges Pollet, de taxichauf-
feur, tanken. In het tankstation 
hoort hij op een klein transistorra-
diootje dat er een dubbele moord is 
gepleegd in Gent, waarbij de dader 
nog steeds voortvluchtig is: ne jonge 
gast met een groene duffelcoat en 
een bril. Georges zijne frank valt 
nog niet, maar eenmaal terug achter 
het stuur kijkt hij in de spiegel en 
de schrik slaat hem om het hart: de 

moordenaar, en misschien nog ge-
wapend. De chauffeur rijdt verder, 
het is ondertussen al donker. Hij 
nadert de grens in Menen en krijgt 
het lumineuse idee om de lichten 
van de auto te doven. De douaniers 
krijgen argwaan en doen de auto 
stoppen. Zo hebben ze de moorde-
naar kunnen oppakken.

De moordenaar heeft zijn straf 
ondertussen uitgezeten en werkt 
nu als advocaat in de buurt van 
 Hasselt, onder een andere naam. 
Zijn zus heeft haar familienaam 
laten  veranderen De moordenaar 
heette namelijk Oswald Spruyt. Zij 
heeft haar naam dus veranderd… in 
prei of ajuin, dat weet ik niet meer.

Het Geeraard de Duivelsteen is één 
van de oudste adellijke verblijven 
binnen de stad. In de 13de eeuw werd 
dit steentje opgetrokken in opdracht 
van ridder Gheeraert Villain, bij
genaamd ‘den Duivel’. Het verhaal 
gaat dat hij zijn demonische identi
teit te danken heeft aan zijn wreed
heid. Bovendien had hij een gebruind 
gezicht.  Geeraard had zijn oog laten 
vallen op het lief van zijn zoon. De 
vader, die niet van enige leepheid 
gespeend was, had een moorddadig 
scenario uitgewerkt om zich van 
zijn zoon te ontdoen en er met diens 
 madam vanonder te muizen. 

Nu had Geraard zijn zoon wijs-
gemaakt dat hij zich bij de hele zaak 
had neergelegd en –sportief als hij 
was– zou hij op de nacht voor de hu-
welijksdag de stad verlaten opdat de 
plechtigheid ‘in alle peis ende vree’ 
zou kunnen plaatsvinden.

Aan de vooravond van zijn vertrek 
had hij echter twee schippers op zijn 
kant gekregen en hij had hen de op-
dracht gegeven zich in de toren van 
zijn steen te verschransen om aldaar 
zijn belager op te wachten. Hij zou 
zijn zoon met een excuus naar boven 
sturen om te vragen of alles in orde 
was en daar aangekomen moesten 
zijn twee handlangers hem over-
meesteren, wurgen en vervolgens 
netjes de Schelde in keilen... 
Toen Geraard 's nachts vertrekkens-
klaar was, vroeg hij aan zijn zoon om 
vlug nog even naar de toren te lopen 
om daar aan de schippers te vragen of 
alles in orde was. Goedgezind trok de 
zoon naar binnen om de wens van zijn 
vader in te willigen. Toen hij halver-
wege de trap was, begon hij te aarzel-
en. De wreedheid van zijn vader in-
dachtig vertrouwde hij het zaakje niet 
helemaal. Hij besloot zich te verstop-
pen en de kat uit de boom te kijken. 

Geraard bleef geduldig in zijn boot 
wachten. Maar toen zijn zoon al meer 
dan een half uur weg was en hij nog 
steeds geen teken van leven van zijn 
schippers had gekregen, besloot hij 
zich met de zaak te moeien.  Dapper 
baande hij zich een weg naar de toren 
en daar aangekomen vroeg hij aan 
zijn handlangers of alles in orde was. 
In het duister van de nacht vergisten 
de schippers zich en dachten dat de 
zoon eindelijk gearriveerd was. Ze 
grepen Geraard vast, wurgden hem 
en keilden hem het water in... De 
 volgende dag ging de bruiloft door 
zoals gepland en niemand wist pre-
cies waar Geraard nu gebleven was.

‘t Civielke 53

Student in GentDubbele moord in de 
Jan Breydelstraat
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Dag VTK!
Het is nu al 2 jaar geleden dat ik de deuren van de Plateau achter mij sloot en “ir.” 
voor mijn naam mocht zetten. Na een eerste werkervaring bij de spoorwegen in al-
gemene projectleiding voelde ik de kriebel om dichter te staan bij wat ik gestudeerd 
had: de bouw! Grofweg heb je dan 3 mogelijkheden: werken bij een bouwheer, stud-
iebureau of aannemer. Ik koos voor een dynamische job bij een ambitieuze aannemer 
uit het Gentse: Denys. Ik werk in de afdeling Speciale technieken bij Renovatie en 
Restau ratie. Dat zijn voornamelijk funderingstechnieken waarbij telkens een ‘custom’ 
oplossing gevonden moet worden voor een probleem. Je gebruikt dus een beetje 
theorie die na de studies is blijven hangen, denkt hoe rendabel de werkwijze kan zijn, 

…  en een vleugje creativiteit kan soms ook geen kwaad (zo ben je de concurrent misschien slimmer af). 
Ik ben hier nu sinds 1 augustus en heb al veel mogen doen. Zo heb ik een werfje geleid waar micropalen 
de fundering moesten verbeteren in een chemische fabriek (helm, veiligheidsschoenen en -bril, fluojas: 
check!), becijferde ik meerdere aanbestedingen voor rioolrenovaties en buig ik me dagelijks over vraagstuk-
ken met jetgrouting, grondankers, etc…  . Ook werden werfbezoeken georganiseerd voor alle nieuwelingen 
zodat je de diverse disciplines van de firma leert kennen. Op die manier proefde ik dus zowel al van de actie 
op het terrein als van het rekenwerk  in ons moderne nieuwe gebouw. Benieuwd wat me nog te wachten 
staat! Binnenkort ook een teambuilding activiteit van Young Denys.
@Laatstejaars: Succes met de thesis, geniet nog van het studentenleven en neem de tijd om je af te vragen 
welke soort job bij je past! Kijk alvast op www.denys.com.
Magali Parisis

In juni 2010 studeerde ik af als burgerlijk ingenieur elektrotechniek en besloot 
mijn professionele carrière te starten bij Accenture als consultant.
Consultant, omdat deze functie mij de mogelijkheid gaf om snel veel  bij te leren 
in een gevarieerde en uitdagende omgeving. 
Eens de keuze voor consulting gemaakt was kon ik bij Accenture nog heel wat 
richtingen uit. Mijn keuze viel op systeemintegratie, gezien de sterke link met de  
technische aspecten die tijdens mijn studies aan bod kwamen: : bv. hoe zetten 
we een IT systeem op? Maar ook het businessaspect is hier cruciaal: bv. welke 
business processen ondersteunen we en hoe doen we dit optimaal rekening 
houdend met de noden van de klant?
Concreet hebben we tijdens een integratieproject eerst gesprekken met de sys-

teem  gebruikers om te begrijpen wat ze nodig hebben en wat ze precies verwachten. Vervolgens bekijken 
we hoe het systeem moet opgezet worden en nadien testen we natuurlijk ook of alles optimaal loopt . 
Tenslotte begeleiden we de gebruikers wanneer ze het systeem in de praktijk  gebruiken, zodat de systeem-
integratie efficiënt en optimaal gebeurt.
Eén van de grootste troeven bij Accenture is dat je onmiddellijk heel wat kansen en vertrouwen krijgt waar-
door je snel kan groeien in hetgeen je doet. 
Naast de “on-the-job” ervaring heb ik ook verscheidene opleidingen mogen volgen. Dit impliceerde onder 
andere training gedurende een week in Parijs en 2 weken in Chicago. Super interessant!
Mocht je vragen hebben, aarzel niet om me te contacteren (c.van.helleputte@accenture.com). Verdere 
informatie vind je ook op www.experience.accenture.be.

Christophe Van Helleputte - Accenture

Magali Parisis - Denys
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De verscheidenheid maar ook de impact die je bij Bain & Company kan heb-
ben, worden best getoond aan de hand van 3 van mijn leukste projecten bij 
Bain:
1) Volledige bedrijfstransformatie | 18 maanden | in Duitsland en VS | 
team van 6 tot 15 | in huishoudtoestellen
Mijn eerste project als Associate Consultant bij Bain was het langste, maar 
ook het meest veelzijdige. Een investeringsfonds had gevraagd te helpen met 
de volledige verandering van een van de bedrijven die ze hadden gekocht: we 
hebben er werkelijk op alle mogelijke aspecten van het bedrijf gewerkt. 

Mijn “workstreams” waren onder andere: sales verhoging in de VS, vermindering van inventaris, ver-
betering van productieplanning met een concreet test-project op 2 productielijnen, verbeteren van de 
winstmarge over alle landen heen, … Het gaf me de gelegenheid om een bedrijf en zijn werknemers van 
alle kanten te leren kennen – met een goede mix van strategisch denken en echte operationele verbe-
teringen.
2) Groeistrategie | 3 maanden | in België | team van 4 | in koekjes
Helemaal anders van aard: een strategische oefening waarbij we voor een Belgisch familiebedrijf samen 
met het bestuur een 5-jarige strategie opzetten. Het interessantste aan dit project waren de veelvuldige 
discussies met het bestuur waarbij we onze analytische resultaten samenlegden met hun ervaring en sa-
men tot een nieuwe strategie kwamen, die ze nu ook echt uitvoeren.
3)Eigen passie| 3 maanden full-time, 6 maanden naast job | in België | team van 8 | muziekfestival
Bain gaf me 3 maanden tijd om een eigen project te ontwikkelen, terwijl ik verder werd betaald. Als 
enthousiaste amateurmuzikant, koos ik voor het oprichten van een muziekfestival in Brussel. Samen 
met enkele familieleden en vrienden heb ik een 1-daags gratis festival opgericht waarbij op openbare 
plaatsen jazz, klassieke, en wereldmuziekconcerten georganiseerd worden. Een unieke ervaring, die we 
bovendien de komende maanden opnieuw zullen  herhalen!

Eva Sturtewagen - Bain & Company

Anneleen De Clercq - Procter & Gamble
Het is ondertussen 5 maanden geleden dat ik in de Plateau afstudeerde als Burger-
lijk Ingenieur Computerwetenschappen. Ik heb er toen voor gekozen om niet in de 
ICT-sector verder te gaan. Tijdens mijn laatste jaar besloot ik na een bedrijfspresen-
tatie van Procter&Gamble deel te nemen aan de Business Masterclass. Dit is een 
driedaags event waarin je een voorproefje krijgt van één van de 3 P&G carrière-
paden die je kunt inslaan: Commercieel (Marketing, Sales of Finance), Logistiek 
(Supply Chain en Purchasing) of Technisch (Manufacturing en Engineering). Ik ap-
pliceerde voor het commerciële traject, een voor mij toen nog onbekende richting. 
Tijdens de Masterclass ontdekte ik aan de hand van workshops en case studies dat 
marketeer bij P&G een job was waarin ik me echt goed zou voelen. Durf dus zeker 
buiten je vakgebied te denken en misschien ontdek je zo ook een niet-technische 

job die bij je past!
Tot nu toe heb ik nog geen enkel ogenblik getwijfeld aan deze keuze en geniet ik met volle teugen van 
mijn eerste functie als Assistant Brand Manager in Rotterdam. De job biedt me veel verantwoordelijkheid 
en afwisseling, de mogelijkheid om elke dag bij te leren, door te groeien binnen het bedrijf, creatief bezig 
te zijn en steeds mijn grenzen te verleggen. Zaken die ik initieel zocht in een ICT-job, maar die ik uit-
eindelijk terug vond in een commerciële functie bij P&G.
 Dit jaar vindt de Business Masterclass plaats in Brussel, van 2 tot 4 december. Indien je te laat bent om 
te appliceren, kan je uiteraard ook vrij solliciteren bij P&G. Meer informatie vind je op jobs-pg.com. Veel 
succes!
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Nausikaä Dewinter  - Philips
Het is ondertussen bijna anderhalf jaar geleden dat ik voor het laatst op de school-
banken zat. Gelukkig wist ik toen al wat er mij daarna te wachten stond: een job bij 
Philips TV in Brugge. 
Onlangs begon ik aan mijn tweede werkjaar, meteen ook mijn tweede project. We 
werken hier immers met projectcycli van iets minder dan een jaar. Deze beginnen 
met het selecteren en opbrengen van de componenten waaruit de tv’s worden 
opgebouwd en eindigen met massaproductie. Als PQ (picture quality) designer ben 
ik nu verantwoordelijk voor een pakket beeldverbeteringsalgoritmes. In tegenstel-
ling tot het vorige project, waar ik– wat aarzelend in het begin – slechts voor eentje 

verantwoordelijk was. Zo heb ik dus ondertussen een heel gevarieerd pakket aan taken. 
Het ene algoritme komt via een leverancier. Dat betekent vooral duidelijk specificeren wat je verwacht, 
nauw opvolgen wat je dan werkelijk ontvangt en voortdurend bijschaven. Maar ook: werken met een 
derde partij, wiens belangen daarom niet altijd de jouwe zijn, en vaak met mensen aan de andere kant van 
de wereld, met een sterk variërende beheersing van het Engels. 
Van de andere algoritmes bepaal ik de werking zelf. Het implementeren en opbrengen gebeurt dan in 
samenwerking met onze eigen softwareafdeling, wat weer een heel andere manier van samenwerken 
is. En eens het project zijn einde nadert, komt er dan wat coördinerend werk bij, om de laatste bugs en 
systeemgerelateerde problemen eruit te krijgen.
Al bij al zorgt dit voor heel gevarieerde dagen en een blijvende uitdaging. Voeg dit samen met de heel 
flexibele manier waar ik op gezette tijdstippen en in onderling overleg mijn jobinhoud kan omgooien en 
dan begrijp je meteen waarom ik nog altijd met heel veel plezier bij Philips Brugge werk.

Dag ingenieurs-in-spe(e),
Toen ik een jaar geleden de advertorials in ‘t Civielke las, kon ik mij hoegenaamd 
niet voorstellen hoe het zou zijn om te gaan werken. Maar zie mij nu, ondertussen 
ben al 3 maand aan het werk bij EskoArtwork en de tijd is voorbij gevlogen. 
Eskowadde? Onze naam klinkt waarschijnlijk niet zo bekend, maar EskoArtwork is 
marktleider op het gebied van software- en hardwareoplossingen voor het ont-
werp en de productie van verpakkingen. Ons hoofdkwartier ligt in Gent, op 20min 
fietsen van de Plateau, en hier ligt ook het grootste software development center 
van ons bedrijf, maar we hebben afdelingen over de hele wereld. 
Misschien vraag je je nu af hoe EskoArtwork een meerwaarde kan bieden. Dat 
komt omdat meer en meer bedrijven inzien dat de verpakking van hun product de 

laatste mogelijkheid is om een klant te overtuigen om het te kopen. Ze willen dan ook dat hun verpakkingen 
er exact uitzien zoals ze in gedachten hadden en dat de productie ervan zo flexibel en efficiënt mogelijk is. 
En dan zijn wij er met de oplossing. Wij maken state-of-the-art software om verpakkingen te ontwerpen, 
om ze klaar te maken voor druk en om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk automatisch gebeurt. 
Maar wat doe ik dan precies? Eigenlijk kan je mijn job omschrijven als detective en probleem-oplosser. 
Onze software is voor onze klanten cruciaal voor hun productie, dus elke probleem dat voor een paar uur 
stilstand zorgt, kost handenvol geld. In het kort gezegd ga ik op zoek naar de oorzaken van zulke problemen 
en stel ik manieren voor om ze in de toekomst te vermijden. Elke dag ziet er dus anders uit, maar ik heb me 
nog geen minuut verveeld.
Veel succes in de blok allemaal!

Clara Verstraeten - EskoArtwork



De grootste en meest voordelige

studentenboekhandel

van het land !

Al uw boeken en cursussen in voorraad
en

steeds tegen de scherpste prijzen58

Advertorials
Philip Puimege  - ExxonMobil
Mijn verhaal bij ExxonMobil is exact 1 jaar geleden gestart. Als burgerlijk in genieur 
chemische technologie in wording werd mijn interesse in ExxonMobil al snel 
gewekt toen ik te horen kreeg dat men ook dit jaar de “Sneak Preview” organi-
seerde: een uitgebreid bezoek aan de raffinaderijen van Rotterdam en Antwerpen 
stonden op het programma. Daarnaast werd mijn economische kennis  verruimd 
door het bezoek aan het hoofdkwartier voor EMEA in Machelen. Dit alles doorspe-
kt met het betere “case-werk”, presentaties van topmanagement, maar even eens 
veel plezier, maakten deze 3 dagen tot een onvergetelijke onderdompeling in Exx-
onMobil! Vanaf dat moment kwam alles in een stroomversnelling. Alvorens ik het 

goed en wel besefte stond ik, op mijn paasbest uitgedost, aan de grote poort van de Antwerpse raffinaderij 
voor mijn eerste interview. Na het doorstaan van een spervuur aan vragen van mijn toekomstige supervisor 
werd me reeds de volgende dag het goede nieuws gemeld. Enkele weken later had ik mijn contract op zak. 
Na het indienen van mijn  thesis en een deugddoende 2-maand-durende vakantie ben ik sinds 1 september 
aan het werk als inspectie-ingenieur voor de off-site facilities op de Antwerpse raffinaderij. Opstellen van 
onderhoudsprogramma’s voor het tankenpark is de rode draad doorheen mijn job. Vreemd denkt u nu… U 
studeerde toch Chemische technologie? Dit is niet vreemd binnen de ExxonMobil-filosofie. Een doorgewin-
terd jobrotatie-systeem garandeert je elke 2-3 jaar een nieuwe uitdaging, gaande van  engineering, business 
analyst, trading van aardolie, coördindatie van de logistiek, etc…! Wat me in mijn prille carrière enorm 
opvalt, is de  verantwoordelijkheid die je onmiddellijk wordt toevertrouwd. Geen maanden meelopen en 
kopieerwerk uitvoeren. Neen, in het diepe leer je het snelst zwemmen; “learning on the job” is het sleutel-
woord. Natuurlijk ben je steeds omringd door een team van ervaren personen waarbij je altijd terecht kan 
met al je vragen. Ik sta nog in de startblokken van mijn carrière, maar ik kijk  alvast enorm uit naar wat mijn 
(en misschien ook jouw?) toekomst bij ExxonMobil zal brengen…
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Vooral A
Kadhafi

Jouw grootste kracht is dat je alles in het belachelijke kan 
trekken. Je schaamt je niet om extravagant uit de hoek te 
komen. Daardoor onderschatten je vijanden je, want eigen-
lijk ben je een lepe vogel. Een slecht puntje is dat je door je 
onmiddellijke omgeving steeds geprezen wilt worden voor 
je bizarre uitspattingen. Als je ijdelheid niet gevoed wordt 
kan je last hebben van moodswings zoals een vrouw in de 
overgang.

Vooral B
Mengistu

In de lagere school was ‘huisdierendag’ een hoogdag 
voor jou. Je liet de muizen vrij in de meisjeswc, ex-
perimenteerde met inkt in het aquarium en kneep de 
katjes in het donker. Later specialiseerde je je in het 
afsnoepen van lunchgeld van eerstejaartjes. Jij hebt 

het onmiskenbaar in je om een meedogenloze dicta-
tor te worden. Onze tip: probeer eens een geweten 
te kweken.

Vooral C
Mobutu

Over jou wordt er gezegd dat je een autodidact bent, een ver-
woed lezer, liefhebber van klassieke muziek en van sport, voor-
namelijk voetbal. Je bent bijzonder intelligent en gevat en je 
voelt je thuis in elk midden. Pas op voor je grootste zwakte: je 
enorme ego. Wanneer je blijft beweren dat alles wat je ziet van 
jou is en dat je magische krachten hebt, ga je het zelf nog begin-
nen geloven ook. Een feit is wel dat vele vrouwen daar nog voor 
vallen ook.

Vooral D
Ben Ali

Jij bent misschien wel de meest te duchten te-
genstander. Behendig als een slang drijf je je 
zinnetje door zonder de aandacht teveel op je 
te trekken. Jij houdt tenminste nog de illusie in 
leven dat je handelingen legitiem zijn.  Je bent 
de meest bescheiden persoon in dit lijstje. Dit 
zal je leven redden!

‘t Civielke 59

Quiz
De uitslag
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Mens sana...
Picturesk Studentlife

‘t Civielke



‘t Civielke60

Mens sana...
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Gadgets
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Bag o’ ROCK
Ben je het ook beu om elke dag in het verplichte strakke uniform te 
gaan werken en wil je liever eens lekker de rebel uithangen? Met 
deze elektronische gitaar schoudertas kan je perfect alle dress codes 
omzeilen! Steek je lunch en laptop in deze fantastische schoudertas 
en als je er zin in hebt, kan je onder de middag eens lekker jammen 
op de elektronische gitaar met 
ingebouwde mini versterker. 
Elke knop op deze gitaar is een 
akkoord, dus je kan gemak-
kelijk vele songs spelen zonder 
echte gitaarskills te hebben.

Mechanical Kitty 
Coin Bank

Kitties zijn sluwe poesjes. Ze weten dat nerds geld heb-
ben én dat nerds van kitties houden (getuige de vele 
kittie cartoons in ’t Civielke, manna, site, …). Bovendien 
hebben ze ook ontdekt dat nerds van spulletjes uit Japan 
houden. Dus ze hebben een evil masterplan opgezet: de 
kitties verbergen zich in een Japans doosje. Wanneer 
een nerd een munt legt op het vis voeder kommetje, zal 
de kittie uit het doosje tevoorschijn komen, het muntje 
stiekem wegnemen, terug in het doosje verdwijnen, 
miauwen en het geld stilletjes tellen. Natuurlijk kan de 
nerd hier niet aan weerstaan en zal munt na munt op 
het doosje leggen om te zien hoe de kittie eruit komt en 
het muntje weggrist. Win for the kitties!

Joystick-IT 
iPad 
Arcade Stick
Breng je tablet games tot een ho-
ger niveau met de Joystick-IT tablet 
Arcade Stick. Dit geeft je een echte 
fysische joystick voor een hogere 
precisie in touchscreen gebaseerde 
games. Je moet gewoon de joystick 
op het scherm zetten en deze naar 
beneden duwen, geen draden of 
batterijen nodig. Deze joystick werkt 
op duizend verschillende game 
apps. Elke game dat een of andere 
controle pad heeft op het scherm 
is perfect voor de Joystick-IT. Deze 
lichtgewicht, vaste aluminium con-
structie zorgt voor preciezere be-
wegingen en snellere responsietijd 
voor een verbeterde game ervaring. 
Wanneer je klaar bent, moet je de 
Joystick-IT gewoon van het scherm 
nemen.
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Women, do it yourself!
The Love Engineers
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Softporno
Wij, en dan spreek ik toch voor een groot me-
rendeel van de vrouwen, hebben het liever iets 
subtieler op vlak van seksuele opwinding. Geluk-
kig zijn niet alle pornofilms gefocust op enorme 
borsten en penissen, maar zijn er ook softere 
versies die nog iets meer aan de verbeelding 
 overlaten.

Voorbeeld hiervan zijn de alombekende en –
geroemde Emmanuellefilms, die hun oorsprong 
vinden in de jaren ’70, wanneer toevallig ook 
kleurentelevisie commercieel begon te worden.

Het hoofdpersonage, je raadt het al, is Emmanu-
elle, de echtgenote van een Franse diplomaat die 
een seksuele ontdekkingsreis doormaakt en zich 
daarbij helemaal niet aan de monogamie van het 
huwelijk houdt. Een ‘echt’ verhaal met veel ero-
tische scènes is het concept waar men door de 
jaren heen (enig opzoekwerk leert ons dat tussen 
1974 en 2006 meer dan dertig films gemaakt zijn) 
trouw aan gebleven is. De erotiek is daarnaast 
niet zoals in de gemiddelde pornofilm overstemd 
door fake, veel te luid gekreun en zaadlozingen 
die van walvissen zouden kunnen zijn. Boven-
dien is er voor ieder wat wils: van lesbische vrij-

partijen over mastur-
batie tot gang bang 
en dit op een meestal 
smaakvolle manier.

De actrice achter 
 Emmanuelle is al even 
boeiend. Sylvia  Kristel, 
een Nederlandse, brak 
door met een reclame-
spotje voor tampons 
en heeft een zoon met 
niemand minder 

dan Hugo Claus. La Kristel gaf het vaandel tegen 
de jaren ´80 door aan jongere collega’s. Je hoeft 
dus niet bang te zijn om een eerder bejaarde 
dame aan het werk te zien.

Eigenlijk is de eerste Emmanuelle film gebaseerd 
op het boek Emmanuelle en laat verhalen nu net 
zijn waar vrouwen nog meer opgewonden van 
worden dan films…

Erotische verhalen
Als je het graag simpel en braaf wil houden dan 
raden wij je erotische literatuur aan. In tegen-
stelling tot mannen zijn vrouwen zeer creatief. 
Vrouwen fantaseren gemakkelijk een volledige 
film bij wat ze lezen. Mannen daarentegen ge-
raken snel geprikkeld door beelden waardoor 
pornofilms voor hen wel perfect werken.

Er is een hele waaier aan erotische boeken. Het 
ene al wat beter dan het andere. Onze tip: Aqua
Erotica. Het is een verzameling van seksueel ge-
tinte kortverhalen waarin water centraal staat. 
Denk bij water aan een douche, een zwembad, 
regen,… Eén eigenschap maakt dit boek gewoon 
geniaal: het is compleet waterproof. Zowel de 
pagina’s als de inkt. Het is dus perfecte literatuur 
voor in het bad! Volgens onze betrouwbare bron 
– het internet – is het boek niet bestand tegen 
bier maar wel tegen urine. Laat het ons zeker 
weten als je andere substanties heb uitgetest op 
dit boek!

Ben je Mr. Perfect nog niet tegengekomen na onze tips in het vorige ’t Civielke? Wees dan 
niet getreurd, wij leggen met plezier uit hoe vrouwen zichzelf kunnen ‘verwennen’. Wij 
vrouwen zijn nu eenmaal iets complexer dan mannen en hebben dus wel wat meer nodig 
dan de ordinaire porno. Wij geven enkele voorbeelden die jou in extase zullen brengen.
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Zijn erotische boeken en films te soft voor jou? 
Wil je liever iets uitdagend en een echte sensuele
aanraking ervaren? Dan is er maar 1 oplossing: de 
erotische massage!

Erotische massages worden vooral gericht op 
de erogene zones van het lichaam om seksuele 
lust op te wekken. Deze zones kunnen van per-
soon tot persoon verschillen. De meest bekende 
zones zijn de geslachtsorganen, de onderbuik, de 
binnen kant van de dijen en de tepels. Vergeet 
vooral ook niet de oorlellen en de hals. Een zacht 
kusje of tedere streling op deze gevoelige plek 
kan een vrouw naar de zevende hemel brengen!

Er zijn verschillende soorten erotische  massages. 
Een happy end houdt in dat de masseur de klant 
op het einde masturbeert. Bij een body-to-
body-massage worden de lichamen tegen elkaar 
aangewreven. Maar wil je echt het neusje van de 
zalm dan moet je gaan voor de tantra “In heaven”
massage. Bij ontvangst zal je eerst een glaasje 
champagne drinken met de masseur om al een 
beetje in de stemming te komen. Daarna word 
je sensueel door de masseur gewassen onder 
de douche. Om je masseur nog beter te leren 
 kennen kan je samen met hem in de jacuzzi 
 zitten, zodat je helemaal ontspannen bent voor 
de massage. Het massageritueel bestaat uit een 
Indische gezichtsmassage, een intense energe-
tische massage en streling met veren, borsteltjes, 
handschoenen en zijden stoffen. Het hoogtepunt 

wordt bereikt met een full body massage 
met honing. Het kostenplaatje: 380 

euro voor 4 uur pure verwennerij!

Wie het niet ziet 
zitten te betalen 

voor deze ero-
tische dien-
sten, kan 

natuurlijk ook altijd op zoek gaan naar een vrij-
willig mannelijk/vrouwelijk slachtoffer. Voor een 
burgiemeisje kan dit geen al te groot probleem 
vormen. Lukt dit -tegen alle verwachtingen in- 
niet dan kan je nog steeds al je lusten botvieren 
met een andere goede vriend.

De vibrator
Groot, klein, dik, dun, lang, kort, breed, smal,… 
Net zoals mannen is hij er in alle soorten en 
 maten: de vibrator!

Wat kleur en uitstraling betreft 
heeft hij wel een streepje voor op 
zijn ietwat minder fleurige tegen-
hanger. Of heb je ooit al een paarse 
mol aangetroffen in de broek van 
een mannelijk wezen? Zijn niet vi-
brerende variant dateert reeds uit 
de oudheid, maar hoewel de vibra-
tor al sinds het jaar 1900 voor de 
bestrijding van psychische klachten 
gebruikt wordt, verwierf hij pas 
echt de roem die hem toebehoort 
tijdens de flowerpower.

Het bekendste modelletje is wellicht de Tarzan, 
die met zijn drie ‘uitsteeksels’ en ongewone 
bochten vrouwen naar ongekende hoogtes zou 
moeten brengen. Deze hoort volgens ons eerder 
thuis in de hardcore-afdeling. Op een upperdare 
avond maak je kennis met enkele lieflijkere tril-
machientjes, zoals een vibrator ter grote van een 
vinger of een groen kikkertje. Stip dus alvast de 
VTK Ladies Night aan in jouw agenda!

Erotische massage

The Love Engineers
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Hoewel er bij ons weten nie-
mand betaalt voor porno, is het 
toch een enorme business met 
een jaarlijkse omzet van enkele 
miljarden. Een van de redenen 
hiervoor is dat er om een por-
nofilm te draaien weinig meer 
nodig is dan twee goedgescha-
pen mensen, meestal doch niet 
noodzakelijk van verschillende 
geslachten, een plek waar ze iet-
wat comfortabel hun  gangetje 
kunnen gaan en eventueel wat 
extra plastic voor de actrices. Ze 
hebben dus geen Hollywood-
budgets voor scriptschrijvers, 
locaties en special effects, 
hoewel dat laatste geen slecht 
idee zou zijn. Zeker het scenario 
is onbelangrijk, twintig minuten 
in de film heeft niemand nog 
een idee waarom al die vunzige 
dingen eigenlijk aan het gebeu-
ren zijn. Dit heeft het rare effect 
dat sommige pornosites er wel 
heel aparte seksideeën op na-
houden. Om dit toe te lichten 
zijn the love engineers zonder 
enig gevoel voor zelfbehoud op 
onderzoek uitgetrokken. Wat 
hebben wij eigenlijk niet over 
voor onze lieftallige Persies?

Big sausage pizza

Het pizzaverhaal is niet nieuw: 
jongen levert pizza aan meisje, 
meisje heeft zin in iets meer 
dan pizza, jongen doet alles 
voor een grote fooi, meisje en 
jongen amuseren zich kostelijk. 
Deze site heeft het verhaal ech-
ter tot nieuwe laagtes getild. 
Alles begint nog wel gewoon: 
de pizzabezorger klopt aan bij 
een villa die verbazend veel 
lijkt op degene uit de vorige 
afleve ring. Een schaarsgeklede 
vrouw met een zekere gelijke-
nis met een bekende pornoster 
doet open en nodigt de man 
uit om even binnen te wachten 
terwijl ze het geld gaat halen. 
Zoals altijd heeft ze weinig 
problemen met de aanwezige 
cameraploeg. Het gaat immers 
om een trainingsvideo, pizza’s 
bezorgen is nu eenmaal niet 
eenvoudig! De bezorger nestelt 
zich in een zetel en maakt dan 
gebruik van zijn speciale pizza-
doos die een gat erin heeft waar 

een fallusvormig voorwerp in 
past. Een bedrijfskundige zou 
het een lean concept noemen. 
 Wanneer de vrouw de doos 
opent varieert haar reactie van 
geschokt tot blij, maar zoals je 
wel kunt raden wilt ze uitein-
delijk zijn big sausage proeven. 
Een half uurtje en enkele onge-
paste mopjes over extra kaas-
saus later vertrekt de bezorger 
met weeral een trainingsvideo 
van hoge kwaliteit en een tevre-
den klant. Het is nooit duidelijk 
of die laatste eigenlijk wel de 
rekening betaald heeft voor die 
lekkere pizza.

Het droevige aan deze site is 
dat ze zichzelf voordoen als een 
reality porn site. Dat  betekent 
dat het zogezegd echte vrou-
wen met siliconenborsten zijn, 
die zo bloedgeil worden van 
een penis in hun pizza dat ze 
het niet erg vinden om meteen 
een pornovideo te maken voor 
het pizza bedrijf. Terwijl als je 
dit echt probeert het resul-
taat  eerder is dat de vrouw het 
uitgilt om je daarna met een 
keuken mes het huis uit te  jagen. 
De klacht die daarop  volgt 
resul teert in een ve roordeling 
tot een gevangenis straf van 
drie jaar en een geldboete van 
100.000 euro wegens openbare 
zedenschennis en poging tot 
verkrachting. Alé, dat hebben 
we tenminste toch van horen 
zeggen.

The Love Engineers
Pizzaman
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Howard Stern 
is een Amerikaanse radio host. 
Het format van zijn program-
ma is even eenvoudig als ge-
niaal: ze zoeken een (zo goed 
als altijd zeer) aantrekkelijke 
celebrity en plaatsen haar op 
een zogenaamde ‘sybian‘. Voor 
leken is dit toestel het best te 
beschrijven als een bijzonder 
krachtige vibrator. Het is eigen-
lijk een grote zwarte doos met 
een afstandsbediende motor in. 
Bovenop is er een koppelstukje 
voorzien waar allerlei types 
stimulerende vormen op kun-
nen worden gezet, van gewoon 
een geribbeld plakje rubber met 
een kleine verdikking op tot de 
meest exotische fallusreplica’s.

Voorgenoemde  aantrekkelijke 
celeb neemt vervolgens plaats 
op de sybian, waarna een 
medewerker van de show de 
afstandsbediening voor zijn rek-
ening neemt en de gelukkige 
dame zonder uitzondering na 
enkele minuten tot een zeer in-
tens orgasme brengt.

De meeste mannen zouden al 
uitgebreid kunnen genieten van 
vertrouwde tv-stemmen die nu 
hijgen en kreunen zoals ze nog 
nooit in het openbaar deden. 
Maar ook de moeilijker op te 
winden kerels onder ons kun-
nen hun hart volledig ophalen. 
Al de bovenstaande hande-
lingen worden namelijk vrij pro-
fessioneel belicht (veel beter 
dan gemiddelde films in het 
genre) en zorgvuldig gefilmd…

Of je nu voor suggestieve ero-
tiek of iets hardere vrouwe-
lijke masturbatievideo’s of zelfs 
voor uitgebreide lesbische 
actie bent, de Howard Stern 
Show geeft voor ieder wat wils. 
De beroemdheden die langs-
komen variëren namelijk van 
‘respectabele dames’ zoals 
Heidi Cortez, Adrianne Curry en  

Carmen Electra

die hun (veelal wel diep gede-
colleteerd) jurkje aanhouden 
tot dames die het bij hun slipje 
houden en zelfs porno sterren 
die zonder schroom volledig 
naakt plaatsnemen en hun 
geplezierde intieme delen in 
close-up laten filmen.

Wat de show vrij uniek maakt, 
is dat ze geen goedkope sce-
nario’s gebruikt vol oeroude 
en afgezaagde clichés en one-
liners. De bedoeling is gewoon 
om aantrekkelijke vrouwen te 
laten plaatsnemen op wat velen 

onder hun achteraf een open-
baring noemen. Men geniet van 
het geluid van en het uitzicht op 
de dames die op zeer deskun-
dige wijze tot hun hoogtepunt 
worden gebracht. Bovendien 
zijn de dames altijd heel eerlijk 
als hun gevraagd wordt “Did it 
happen?”. Ze zitten dus, in te-
genstelling tot menig andere 
deelneemsters aan natuurdocu-
mentaires, niet voortdurend te 
gillen hoe ongelooflijk hard ze 
wel aan het klaarkomen zijn ter-
wijl hun veelal zeer bescheiden 
acteerkunsten de verveling 
op hun gezicht niet kunnen 
verbergen. Hun antwoord op 
 Howard’s telkens gestelde vraag 
is daarentegen eerder verlegen 
en vooral aan hun gezicht en 
knikkende knieën af te leiden. 
Of ze schudden gewoon hun 
hoofd, zodat ze nog even kun-
nen verder genieten van de 
blijkbaar zeer indrukwekkende 
machine tussen hun benen, tot-
dat hun moment dan effectief 
gekomen is.

Als je dus graag eens iets an-
ders wil zien dan de klassieke 
afschuwelijk slecht geacteerde 
tot na een tijd zelfs wans-
makelijke pornoscènes, dan 
loont het echt eens de moeite 
om  ‘Howard Stern Sybian’ te 
googlen. Na enkele episodes 
zal je zelfs verlangend zitten 
 wachten tot Howard weer zijn 
signature “More Juice” zal vra-
gen, waarna de dames altijd 
nog extra uit hun dak gaan…

The Howard Stern Show
The Love Engineers
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Hot dit seizoen zijn de blouses. Niet alleen 
om stijlvol te verschijnen op je werk, maar 

ook in je vrije tijd, bij het uitgaan, … Allerlei 
rushes, versieringen of leuke prints sieren de 

leukste blouses.

Ins and outs in Tinseltown
Fashion

Binnenkort is het weer zo ver, 
H&M lanceert opnieuw zijn de-

signer-on-budget collectie. Nog 
altijd spijt dat je die Jimmy Choo’s 

dan toch niet gekocht hebt? Begin 
dan zeker goed na te denken of je 

Versace niet in je kast wilt hebben. 
Donatella ontwierp verschillende out-

fits, zowel voor vrouwen als mannen. 
Of de collectie voor mannen zal te be-

wonderen zijn in de wandelgangen van 
de Plateau betwijfel ik sterk.

Definitely out zijn 
de hooded sweat-
ers, beter gekend 
als “hoodies”. Ab-
soluut off limits 
voor elke zichzelf 
respecterende 
fashionista.

Out is het tussen Nicole Scherzinger en 
Lewis Hamilton. Na een relatie van vier jaar 

en mogelijke geruchten van een verloving is 
het toch voorbij. Te drukke werkschema’s 

liggen aan de basis hiervan.

Wat zeker ook niet in je herfstcollectie mag 
ontbreken is de kokerrok. Gecombineerd 

met een palto, stijlvol topje en pumps is 
de kokerrok hét item om dit seizoen stijlvol 

voor de dag te komen.

Hot as ever, deze week werd Josh Duhamel verkozen als dé hunk van de 
week. Het feit dat hij zijn carrière begon als model, spreekt boekdelen. Als 

acteur is hij dan ook één van de knapste en altijd in topvorm. De echte fans 
kennen hem van de films “Win a date with Tad Hamilton”, “Las Vegas”, “Trans-

formers”, “Life as we know it”, … Genoeg films om een hele filmavond in het teken    
                                     van Josh Duhamel te organiseren dus!

‘t Civielke

Hunk 
of the 
Week

Versace Women

Versace Men

Blouse
Hoodie

Kokerrok

Nicole Lewis
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Gelieve mijn onderstaande re-
actie op de column van Heleen 
Mathijsen te publiceren in het 
volgende Civielke,
mvg Hugo, 
hugomathijsen@gmail.com

Zoals zovelen onder jullie was 
ik stomverbaasd toen ik mijn 
pennenvrucht Ivanhoe een 
opmerkelijke verschijning zag 
maken in de laatst verschenen 
editie van ’t Civielke.  Het was 
niemand minder dan Siska 
Schoeters (je weet wel, die 
schreeuwerige tinke van  Studio 
Brussel) die me smalend een 
exemplaar onder de neus had 
geduwd met de vraag of ik 
 Ivanhoe nu ook in burgerlijke 
middens wou introduceren. 
Toen ik de tekst in kwestie 
doornam, ontwaarde ik niet al-
leen mijn geliefd personage en 
zijn middeleeuwse leefwereld, 
maar ook flarden van de soms 
moeizame communicatie die zo 
kenmerkend zijn voor mijn ge-
harnaste protagonist. Het hoeft 
geen verder betoog dat deze 
Heleen zich in de hoedanigheid 
van populaire VTK-columniste 
heeft bezondigd aan plunder-
ingen van Groot- Londense om-
vang. 
Mensen vroegen mij of ik kwaad 
of vereerd was. Geen van beide 
om eerlijk te zijn...

Jammer dat Hugo 
 Matthysen helemaal anders 
wordt geschreven en dat de 
echte Hugo compleet uit de 
lucht kwam vallen. Maar 
wel een mooie poging!

Hey! Dat neutrino-ding is al lang 
achterhaald! Ze hadden een 
rekenfout gemaakt, omdat ze 
de relativiteitstheorie even uit 
het oog verloren waren
Jeroen

Volgens onze natuurkunde-
bron is daar allemaal niks 
van aan, nah!

Ik ben onlangs mijn horloge 
verloren in de plateau, mocht 
je het ergens gezien hebben 
mag je me altijd contacteren op 
beno645@hotmail.com.
Het is een horloge van het merk 
Rado met een metalen pols-
bandje. De vinder krijgt een (se-
rieuze) beloning!
Benoit

Heel tof Civielke. Ik ben er de 
hele week zoet mee geweest. 
Geen enkele les verveeld!
(ik heb een beetje diselctie, dus 
het duurde een beetje langer)
Jordy

Ik wil een review van Twilight: 
Breaking Dawn! Dat zou Mega 
Geil zijn!
Jeffrey (die van Interne van 
vorig jaar)

U vraagt wij draaien!

Kei leuk eerste Civielke! Ik heb 
me ermee geamuseerd.
Lieselot

Baha, ge hebt PMS kleuren op 
uw cover gebruikt.
Thomas

Ik wil meer knappe mannen!
Margot

Wij ook :)

Hoera, we hebben het 
Praesidium kamp zwaar ge-
owned op het IFT!!!
Max

Patje is Adje!!!!! ZALIG
Michiel

Wow, zo’n Hello Kitty toaster is 
wel nog zot. Alleen mag er echt 
geen Hello Kitty op mijn brood 
staan.
Tom

Darth Vader zal ook wel 
bestaan.

Zo’n schattig hondje bij het 
dankwoord.
Pieter

Laat je horen
Babbelbox

‘t Civielke

Wil je zelf iets kwijt?
Eén adres: babbelbox@vtk.ugent.be
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Heel erg bedankt!!!
Dankwoord

‘t Civielke

Ook deze keer willen we 
graag al onze schitterende 
medewerkers bedanken 
voor hun onvermoeibare 
medewerking.

Wout, een enorm leerzaam 
tekstje waardoor we ons nooit 
meer zullen vergissen tussen 
galabalgangers!

BEST en IAESTE om weer een 
kleurrijk verslag te geven van 
jullie verre omslommeringen. 
We krijgen er zelf echt zin van!

Sherman, voor het gigantisch 
sympathieke interview. Het was 
zeer gezellig.

Geoffrey, voor alweer een zalig 
en beetje markant tekstje. Het 
Halloweengevoel was er.

FRiS, erg bedankt voor de kant 
en klare pdf. Dat bespaart ons 
weer een hoop werk.

Eigenlijk moeten we dan 
 Thomas, ex-Pers, ook extra 
bedanken, want hij heeft zijn 
IAESTE-artikel ook volledig 
gelat-out afgegeven. Moge dit 
een vriendelijke hint zijn voor 
alle anderen! Neenee, we lay-
outen heel graag.

Augustijn, schacht 13, jouw 
doopverslag mag er zijn. Hope-
lijk hebben er weer een hele 
boel schachtjes zin gekregen.

Ook Benoit willen we bedanken 
om de toestemming te geven 
om zijn flatterende foto te 
 pu bliceren.

Trifavier Vereickt, alweer een 
bloedstollende episode.

Ornella en Laurien hebben voor 
ieder weer de sterren ontrafeld, 
zodat niemand verrassingen op 
zijn pad zal tegen komen.

Yumi en Eva hebben ons ook 
weer in de Halloweenstemming 
gebracht door ons over het 
moordlustige Gent te vertellen. 
Met natuurlijk de hulp van hun 
trouwe gids Xavier.

En Eva, om ons weer een paar 
smakelijke receptjes voor te 
schotelen. Het water loopt ons 
al in de mond.

Heleen heeft deze keer weer 
een schitterende imitatie 
van een bekende columnist 
neergezet. Ik denk dat we zelfs 
zonder titel al konden raden wie 
je nadeed.

Anke, ook nu zullen we geen 
flater slaan als we onze kleer-
kast openen. Gadgets zullen 
ook voor de gepaste accesoires 
zorgen.

Jeffrey, voor het geweldige 
 Twilight idee!!

PRIME, onze hersenen zullen 
weer kraken. Maar we gaan de 
uitdaging graag aan!

Recruitment en PR, onze haren 
zijn weer half uitgetrokken door 
de deadlines, maar het resulta-
at is er uit leindelijk toch altijd.

Sacha heeft ons weer volledig 
ondersteboven geblazen met 
zijn prachtige foto’s.

Onze Love Engineers: Caro, 
Willeke, Bob en Jef. We hebben 
weer veel bijgeleerd en zijn zeer 
nieuwsgierig geworden naar 
meer.

Pieter, onze Vice, om enthou-
siast te zijn over het achter-
grondthema van deze dank-
pagina

Anoniempje, de Kama  Sutra kent 
weer iets minder  geheimen.

Max V. heeft zijn verjaardags-
cadeau ter onzer beschikking 
gesteld. Sorry voor het oppor-
tunistisch geschenk. Max heeft 
het trouwens zelf voor ons uit-
geplozen!

Willem, om zo last minute toch 
nog een Sporttekstje te leveren. 
Het was op het nippertje, maar 
daar kon jij niets aan doen.

En last but not least: onze fan-
tastische kommaneukers. On-
vermoeibaar zwoegden ze om 
elk fout woordje uit de teksten 
te halen. Altijd heel toffe avon-
den (niet sarcastisch!). Caro, 
Menno, Birgit, Willeke, Yan-
nick, Jef, Jasmien, Yves, en Ge-
nia. Enorm bedankt voor jullie 
harde en snelle werk!






