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De Praeses spreekt
Dag beste VTK’ers, 

Het nieuwe academiejaar is nu reeds 
enkele weken ver en dat hebben jullie 
al mogen merken. We zitten midden in 
de doopperiode. De eerste cantus zit 
er reeds op, jullie cursussen hebben 
jullie al enkele weken bereikt, nieuwe 
studenten hebben hun eerste examen 
al achter de kiezen, stoere mannen en 
vrouwen zijn geradbraakt na een heer-
lijk survivalweekend en de winnaar 
van het pokertoernooi is ook reeds aan 
het genieten van zijn superprijs! Velen 
onder jullie hebben door al deze activ-
iteiten nog geen tijd gevonden om een 
boek open te doen en voelen reeds de 
drang om toch al eens in gang te schie-
ten voor een aantal vakken. Wacht hier 
echter nog heel even mee, want deze 
week begint onze geoliede machine 
pas echt te draaien! Onze onwijs leu-
ke VTK Openingsfuif komt er immers 
aan! We zetten allemaal samen onze 
agenda, digitaal of op papier, vast op 
dinsdag 21 oktober om 22u. Als su-
perdeluxe headliner komt Murdock de 
pannen van het dak spelen. Feest gega-
randeerd dus! Als nieuwtje dit jaar zor-
gen we ook voor een heus happy hour 
concept! VTK zou VTK niet zijn mochten 
wij daar geen double happy hour van 
maken. Twee uur lang, van 22u tot mid-
dernacht, krijg je het dubbele van wat 
je bestelt! Als dat geen luxe is! Zorg er 
dus zeker voor dat jij en jouw vrienden 
jullie ticket op tijd bemachtigen, want 
anders mis je dé fuif van het semester. 
Om jullie nog net dat ietsje vertrouwder 
te maken met het wat en hoe van VTK 
beschrijf ik nog even eendoordeweek-
se dag in het leven van een gemiddeld 
praesidiumlid. Ten eerste, veel te vroeg 
opstaan om een cursusshift te gaan 
doen. Al een geluk dat ons awesome 

web- en ictteam deze zomer een online 
cursussysteem in elkaar heeft gesto-
ken, dit scheelt heel wat nutteloze tijd 
tijdens de shift. ’s Middags snel iets zo-
eken om te eten of een tête-a-tête doen 
in de Brug. Na de lunch merken dat er 
alweer drie telefoontjes of een 20-tal 
mails zijn binnengekomen en deze dan 
ook met veel enthousiasme beantwoor-
den. 15u: we zouden eens naar de les 
durven gaan. 17u: we doen een kleine 
powernap en gaan daarna naar Julien 
(cfr. De Gouden Saté) zodat we vanaf 
20u à 21u gezellig kunnen bijpraten in 
ons stamcafé met een frisse pint of cola 
in de hand. Sommigen onder ons zijn 
hier ook ’s morgens nog steeds terug te 
vinden, maar over deze verhalen wijd ik 
best niet te veel uit. Bro-code heet dat 
dan... Om het dus kort samen te vat-
ten: een hele dag veel te doen, maar je 
krijgt er zoveel waardering voor terug 
dat we er de volgende dag gewoon te-
rug staan voor jullie! 
De limiet van dit voorwoord wordt nu 
bijna bereikt, maar ik heb voor jullie 
nog dit: Indien jij deel wilt uitmaken 
van de net besproken bende die VTK is, 
stuur dan een mailtje naar vice@vtk.
ugent.be. Onze vice zal voor jou zeker 
nog een plaatsje vinden in ons medew-
erkersteam! Open je mailbox, stuur een 
mailtje en geniet zo mee van tal van 
voordelen en vooral ook de vele vriend-
schappen die je hierbij kweekt. 

Tot op de volgen-
de VTK-activiteit! 

Nederige groeten, 
Max 
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PersPraatjes
De zwarte kleur van deze pagina laat 
het waarschijnlijk al vermoeden: bijna 
werd dit ‘t Civielke onze dood... “Bloed, 
zweet en tranen”, jullie kennen de uit-
drukking wel. Wij hebben ze aan den 
lijve mogen ondervinden! Maar we heb-
ben het overleefd! We mogen jullie nu 
met - al zeggen we het zelf - enige trots 
ons eerste ‘t Civielke voorstellen. Het is 
al laat op de avond wanneer dit voor-
woord geschreven wordt. Buiten is het 
al pikdonker. Zwart dus. We blijven ech-
ter noeste arbeid leveren, speciaal voor 
jullie. Toplectuur mag toch niet ontbre-
ken in een les vol saaie powerpointpre-
sentaties, cursussen en voor diegene 
die echt vervloekt zijn: projecties met 
een overhead projector. Oef! Net op tijd 
schieten we jullie te hulp. Geen dank, 
lieve lezers. Geen dank.

Wie wel oprechte dank mag krijgen zijn 
onze medewerkers! Zonder ons top-
team - onze topschrijvers die kunnen 
kommaneuken als de beste - stonden 
we nergens en zouden we zonder twijfel 
in het duister tasten. Zij leveren jullie 
70 pagina’s interessante, boeiende, hi-
larische, ontroerende, liefdevolle, span-
nende en sexy momenten. Spring maar 
recht en geef hen maar een staande 
ovatie voor al die fantastische vaste ru-
brieken! De rare blikken van medeleer-
lingen en proffen neem je er natuurlijk 
met plezier bij.

Naast onze vaste medewerkers konden 
we ook rekenen op onze lieve VTK-prae-
sidiumleden. Cultuur en Excursie vertelt 
jullie over hun onvergetelijke uitstap-
pen en workshops! En ook de sportie-
velingen onder ons kunnen genieten 
van een relaas over de activiteiten van 
ons allerbeste nummer één sportteam! 
En uiteraard geen ‘t Civielke zonder 

party! “Overpoort voor dum-
mies”, speciaal voor jullie 
geschreven door Feest. 

Er is nog meer spannend nieuws! Een 
nieuw jaar staat namelijk gelijk aan een 
nieuw praesidium. Wie zal jullie stu-
dentenjaar deze keer supermegafan-
tastischongezienleuk maken naast die 
supermegafantastischongezienleuke 
perschicks? (nvdr hoewel het uit voor-
gaande zin misschien niet blijkt, zijn wij 
uiterst bescheiden). In dit ‘t Civielke  
laten we jullie kennis maken met ons 
supercoole nieuwe VTK-praesidium in 
ons VTKvriendenboekje en hoera, zelfs 
de “My Little Bronies” worden niet ver-
geten!

Jullie kunnen waarschijnlijk niet meer 
wachten om deze pagina om te slaan 
en dit hele ‘t Civielke helemaal te ver-
slinden, zonder uiteraard ook maar één 
lettertje over te slaan! We zullen dit 
voorwoord dan ook niet langer rekken. 

Hoewel we soms zwarte momenten heb-
ben gekend, kunnen we jullie meedelen 
dat ons leven - nu het ‘t Civielke ge-
drukt is en klaar ligt voor jullie allemaal 
- terug de volgende kleuren aanneemt:

Veel liefs,
Eva en Valerie
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SLEUTELGATEN
“It’s a real disaster when you lose your life.” 

- Professor De Winne (Materiaalaspecten van wegen) -

“De camera zelf kost niet veel. Je betaalt natuurlijk wel voor dat mooie bakje en 
omdat je je nieuwe iPhone zo mooi kan plooien enzo.”  

-Professor Philips (Beeldverwerking) -

“De prof stelt een supergemakkelijke vraag met twee antwoordmogelijkheden 
en zegt: “Komaan jongens, ik denk dat zeker de helft van het auditorium dit 

juist zal hebben.” 
”Bx en By zijn vuilbakparameters.”

”Om u te behouden voor fouten is het best dat je soms eens nadenkt.”
- Professor De Mulder (Transportverschijnselen) -

“Windows onder de besturingssystemen is zoals katholieke godsdienst: niemand 
vindt het leuk, maar iedereen zit er wel bij.”

- Professor Laermans (Informatiebeveiliging) -

Colofon

‘t Civielke is een tweemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Technische Kring 
vzw. Het wordt sine pecunia verspreid onder de studenten van de Faculteit Inge-
nieurswetenschappen en Architectuur en per post naar de ereleden en ereproffen 
toegezonden. In juli en augustus  verschijnt er geen editie.

Redactie    Eva Roos en Valerie De Naeyer
    VTK Pers ‘t Civielke

Redactieadres     J. Plateaustraat 22, 9000 Gent     
    tel/fax: 09/264 37 26     
    e-mail: pers@vtk.ugent.be, 
    website: http://vtk.ugent.be

Advertenties     VTK PR en Recruitment     
    J. Plateaustraat 22, 9000 Gent    
    e-mail: pr@vtk.ugent.be, recruitment@vtk.ugent.be

Oplage     1500

Druk       NV Drukkerij Verbeke
    Lijnmolenstraat 34-36, 9040 Gent
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BachLaunch
Enkele eerstejaars hebben dit school-
jaar ingezet met een heuse onthaal- 
driedaagse. De ideale gelegenheid om 
al enkele medestudenten te leren ken-
nen, wat wel van pas kwam om de 
eerste lesdagen te overleven. Met z’n 
allen verdwalen in de Plateau is immers 
veel leuker dan in je eentje.

We werden meteen hartelijk ontvangen 
op het domein met een drankje (lees: 
bier), waardoor het ijs al snel werd ge-
broken. Ook onze matchende t-shirts 
die we kregen, zorgden voor een leuk 
groepsgevoel. Interne heeft een uit-
stekende job gedaan met de goed geor-
ganiseerde activiteiten, die ons nog 
meer kansen gaven elkaar goed te ler-
en kennen, en door regelmatig een bab-
beltje te slaan met alle bachlaunchers 
en te checken of iedereen het naar z’n 
zin had.

De eerste avond was al meteen ge- 
slaagd: een lekkere hotdog als avond-
maal en een leerrijke presentatie vol 
VTK-“humor” over het praesidium 
en hun functies door praeses Max.  
Later was er nog een leuke sport- 
activiteit waardoor de teamgeest flink 
bevorderd werd, waarna we op het 
domein zelf nog doorgingen met een 
feestje tot in de vroege uurtjes! 

Doordat het sociale gebeuren nog lang 
doorging die avond, geraakten we na-
dien niet goed uit de veren. Maar eens 
iedereen wakker (en ongeveer nuchter) 
was, ging het er weer vrolijk aan toe. 
De grootste uitdaging van die dag was 
waarschijnlijk alle nieuwe namen en  
gezichten van de dag ervoor te  
herinneren, je kwam dan ook met zoveel 
mensen in contact tijdens de spelletjes. 

Nu, misschien was er wel een nog 
grotere uitdaging: een goede in- 
druk maken bij de proffen. Zij kwamen 
namelijk een woordje uitleg geven over 
het verloop van onze studies en vooral 
van het eerste jaar. We konden zoveel 
vragen stellen als we wilden, ook aan 
de ouderejaars uit het praesidium. Zij 
weten het meestal wel, ze spreken dan 
ook uit ervaring. Daarbij kregen we ook 
handige tips over hoe te studeren voor 
de tests en examens, wat te verwach- 
ten, waarop goed voorbereid te zijn 
etc… Samengevat was het een boeiende 
en leerrijke ervaring, want dat mag ze-
ker ook wel eens tussendoor. 
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BachLaunch
Wat kwam er daarna? Ontspanning! 
Eerst een goedgevuld bord gevolgd 
door een alom bekende en uitzinnige 
cantus. De meesten weten wel hoe dat 
gaat… Maar goed, cantus voorbij, nu 
nog wat verder feesten! Echter konden 
velen geen bier meer zien of ruiken dus 
werd er meer gezellig gebabbeld buit-
en. Bij diepzinnige gesprekken om 3u ’s  
nachts, leer je mensen pas echt ken-
nen. 

Al een geluk hadden we een aange-
naam verblijf zodat iedereen van tijd 
tot tijd kon slapen, de ene al wat langer 
dan de andere, en de ene al wat op een 
normalere plek dan de andere… (ja, 
plankpitter, we hebben het over jou)  
Die woensdagmorgen was het tijd voor 
het laatste ochtendmaal. Wat, zoals de 
dag ervoor, eerder een brunch genoemd 
kon worden. Die dag was het opkuisen 
geblazen. Sommige dingen waren uit-
eraard sneller opgeruimd dan andere… 
Maar de archies en burgies sloegen de 
handen in elkaar, waardoor alles vrij 
snel proper was. Gelukkig kuiste het 
praesidium de grootste vuiligheid zelf 
op, waarvoor dank! ;) 

Wanneer iedereen gepakt en gezakt 
was, konden de bachlaunchers weer 
naar huis toe om een beetje bij te slapen 
en zich op te frissen (kwestie van toon-
baar te zijn in het openbaar) vooraleer 
naar de onthaaldag te gaan.

We zullen dit onthaalweekend zeker 
niet snel vergeten! Of het nu gaat om 
de leuke feestjes en activiteiten of om 
de massa’s nieuwe vrienden die we hier 
maakten, iedereen heeft zo zijn rede-
nen.

Kort gezegd was de bachlaunch een fan-
tastische driedaagse, met dank aan de 
goede organisatie van interne Gabor en 
Joey en heel het praesidium van VTK! 
En natuurlijk ook aan alle bachlaunch-
ers voor de SFEEEEER! 

Yanna & Jessica
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VTK 
Vrienden- 
boekje
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WELKE RICHTING
GA JIJ STRAKS UIT?

ASWEBO HEEFT
DE JUISTE BAAN

ASWEBO NV, Booiebos 4
9031 Drongen

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

WAT BIEDEN WE?

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

SOLLICITEREN

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

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

DEEL JIJ MET
ONS EEN
PASSIE VOOR
WEGENBOUW?

MEER INFO
WWW.ASWEBO.BE
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...pinda’s kunnen gebruikt worden om dynamiet te maken? De olie uit een pin-
da bevat namelijk glycerol. Die glycerol vormt de basis voor nitroglycerine en 
het is net die stof die dynamiet zijn explosieve kracht geeft. Do not try this at 
‘Algemene Scheikunde’!

...de eerste maaltijd op de maan geroosterde kalkoen was? Neil Armstrong en 
Edwin “Buzz” Aldrin genoten van deze heerlijke aardse lekkernij op een heerlijk 
onaardse manier: uit een zakje.

...je in Alaska pizza’s geleverd kan krijgen met 
het vliegtuig? Bij “Airport Pizza” kan je het hele 
jaar door pizza’s bestellen aan $30. De levering 
is gratis.

...wortelen 0% vetgehalte bevatten?

...chocolade eten je echt gelukkig kan maken? De stoffen in chocolade stimul-
eren namelijk de productie van endorfine, het wondermiddel om het leven roos-
kleurig in te zien. Je brein reageert soortgelijk bij het eten van suikers en  
vetten. Voor honden heeft het eten van chocolade minder leuke gevolgen: ca-
cao – het hoofdbestanddeel van chocolade – is giftig voor honden. 

...het wereldrecord voor ‘meest calorierijke hamburger’ op naam van “Heart 
Attack Grill” (USA) staat? De burger bestaat o.a. uit 4 hamburgers van 250g, 
bacon en kaas. Je maaltijd wordt geserveerd met een milkshake die de hoog-
ste concentratie botervet van de wereld bevat, en ‘Flatliner Fries’ die in puur 
vet gebakken worden. Het lekkernijtje levert je in één klap meer dan 10 000 

kcal op. Om zeker te zijn dat er minstens 1  
hartaanval per jaar veroorzaakt wordt in dit 
restaurant, krijgen klanten die meer dan 
160kg wegen een gratis burger. De slogan van 
het restaurant is dan ook ‘A taste worth dying 
for’.

Omdat burgies bekend staan als ‘allesweters’ kan het geen kwaad om jullie kennis 
nog wat meer uit te breiden met enkele weetjes. Nick zal jullie hierbij een hand-
je helpen! Volgende weetjes kunnen nuttig zijn bij het quizzen, om moeder- en  
vaderlief te ergeren of gewoon omdat je jouw burgie-imago in ere wilt houden. 
Deze keer zal je alles te weten komen over ‘voedsel’. Wist je dat…

Wistjedatjes
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Wistjedatjes
...druiven ontploffen als je ze in de microgolf steekt? Dit komt omdat druiven 
veel vocht bevatten. Als het steeltje nog aan de druif zit wanneer je deze in de 
microgolf steekt, gaat dit vocht verdampen en veroorzaakt het na een tijdje een 
ware ontploffing. Als je de druiven een beetje anders voorbereidt, kan je zelfs 
plasma’s in je microgolfoven creëren!

...citroenen meer suikers bevatten dan aardbeien?

...honing het enige voedingsmiddel is dat alle stoffen bevat om het leven in 
stand te houden? Zo kan je in je potje honing vitamen en mineralen terugvin-
den, maar ook enzymen en uiteraard ook water. De concentratie aan water is 
echter zo laag dat bacteriën er amper kunnen overleven, waar-
door honing zelden slecht wordt. Zo werd er in de konings-
graven in Egypte honing teruggevonden die nog geschikt was 
voor consumptie.  De combinatie van suiker en enzymen zou 
van honing ook een natuurlijk antibioticum maken.

...er meer kippen op de wereld zijn dan mensen? Tegenwoordig lopen er op 
deze aardbol 52 miljard kippen rond; dat is meer dan 7 keer zoveel als het 
aantal mensen op aarde. De kip is dan ook de meest voorkomende vogelsoort.

...Franse ambtenaren in de 14e eeuw een varken openbaar hebben geëxecu-
teerd? Het dier werd ervan beschuldigd een kind opgegeten te hebben.

...een fastfoodhamburger kan bestaan uit het vlees van wel 100 verschillende 
koeien?

...alcohol gemengd met dieetfrisdrank je sneller dronken zal maken dan alco-
hol gemengd met normale frisdrank? Dit is gebleken uit een onderzoek van de 
Northern Kentucky University. De term ‘frisdrank’ werd trouwens voor het eerst 
gebruikt om dranken zonder alcohol aan te duiden.

...Coca-Cola een heuse ‘Hug Me’-au-
tomaat heeft? In Singapore staat de 
bewuste cola-automaat. Je kan uit deze 
automaat een blikje frisse cola bekomen 
elke keer als je de automaat knuffelt.
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Zoek de 7 verschillen
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Advertorials

Ornella Monbaliu - BASF

Dag beste burgies,
Twee maanden geleden trok ik de poort van de Plateau (en vooral ook die van het 
Technologiepark) achter mij dicht. Na vijf leerrijke en plezante jaren in Gent was 
het tijd voor een nieuwe uitdaging. Die vond ik bij BASF, waar ik nu een week aan 
de slag ben als ingenieur inspectie. Die allereerste werkweek werd ik overspoeld 
met informatie, maar dankzij de uitstekende organisatie van de onthaaldagen bleef 
alles overzichtelijk en boeiend. 
Wanneer ik op de omvangrijke site in Antwerpen (3000 werknemers en 600 ha) 
rondloop, heb ik echt het gevoel dat de mogelijkheden hier enorm zijn. Anderzijds 
doet het mij beseffen dat ik nog heel veel bij te leren heb. Gelukkig is er een uitge-
breid en gepersonaliseerd opleidingsplan voorzien voor elke starter, wat ik echt een 
enorm voordeel vind aan BASF. Nog belangrijker in mijn ontwikkeling als ingenieur 
is mijn peter, bij wie ik met al mijn vragen terecht kan. Die bereidheid om je verder 
te helpen is hier echt bij iedereen aanwezig, waardoor ik mij meteen op mijn plaats 
voelde. 
In de vijf edities van ‘t Civielke zal ik jullie langs deze weg op de hoogte houd-
en van wat ik ervaar, bijleer en meemaak in mijn eerste werkjaar. Heb je 
ondertussen prangende vragen voor mij, stel ze dan zeker in een mailtje naar  
ornella.monbaliu@basf.com. Ik help je graag verder in je zoektocht naar je droomjob!
Groetjes,
Ornella

Yumi Vanwonterghem - Yara

Dag m’n beste mede-burgies,
Ondertussen al 2 jaar geleden trok ik de deur van die vertrouwde Plateau achter 
me dicht om deel uit te maken van het ‘echte’ leven. Vaarwel glorieuze studenten- 
tijd! Gewapend met mijn kersverse titel als ir.  in de Chemische Technologie, zette 
ik mijn eerste stappen in de productievestiging van Yara te Sluiskil. En wat voor 
stappen!
Mijn grootste drijfveren om voor Yara te kiezen? Mijn interesse in de chemische 
technologie en haar toepassingen, een uitdagend bedrijf met veel mogelijkheden 
en een geweldig team. Deze beloften werden stuk voor stuk ingelost. 
Zo heb ik eerst een periode mee in ploegdienst gelopen en voldoende tijd gekregen 
om vertrouwd te worden met de processen en installaties. Naast dat dag dagelijks 
“on-the-job” leren, heb ik ook verschillende cursussen voorgeschoteld gekregen om 
o.a. mijn technische kennis aan te scherpen. 
Ondertussen heb ik mijn steentje bij kunnen dragen aan verscheidene  
projecten gaande van eenvoudige modificaties tot een major turnaround.  
Daarnaast heb ik ook al verschillende buitenlandse ervaringen (workshops,  
trainingen, planttests, ect.) achter de rug,  waarvan er één plaatsvond in hartje  
Canada! Zulke ervaringen zijn echt verrijkend! Niet enkel vormen ze een geweldige leer- 
opportuniteit maar ze bieden ook een mogelijkheid om je netwerk uit te bouwen en bovenal...  
een fantastische tijd door te brengen. 
Dit alles maakt Yara, voor mij, een buitengewone werkplaats! Met de recente aankondiging van een 
jobmove voor mezelf per 1 januari naar een andere vestiging, na finalisatie van onze turnaround, is 
jobrotatie voor mij realiteit geworden! Wie weet wat de volgende uitdaging zal zijn… Meer daarover in 
het volgende Civielke!
Ben je ook geïnteresseerd om je carrière in deze omgeving te lanceren en wil je meer over Yara  
weten? Aarzel niet mij te contacteren via Yumi.Vanwonterghem@yara.com. En grijp zeker de kans om 
ons bedrijf beter te leren kennen op de Jobfair! 
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Lien Timmermans - ExxonMobil

Beste Burgie,
Er is voor jullie een belangrijk jaar aangebroken. De meesten zijn het studeren 
grondig beu en hebben nood aan een nieuwe uitdaging. Dit was in ieder het 
geval in mijn laatste jaar als Chemische Technologie student. In het laatste jaar 
worden tal van events en etentjes georganiseerd door bedrijven om jullie te kans 
te geven uit te zoeken welk bedrijf het best bij je past. ExxonMobil sprong er voor 
mij met kop en schouders bovenuit. Exxon organiseert tal van events waaronder 
de “MasterClass” met als doel studenten de kans te geven het bedrijf beter te 
leren kennen.  Na de MasterClass heb ik onmiddellijk online geappliceerd en een 
tweetal gesprekken later kreeg ik een job aangeboden in de Antwerp Polymers 
Plant te Antwerpen (APP). 
1 september 2013 ben ik gestart als procesenginieur te APP waar ik de contact-
persoon ben voor 2 van de 6 productielijnen. Naast de dagdagelijkse opvolging 
van kleinere problemen, werk je eveneens aan een aantal grotere projecten. 
Naast het leren “on-the-job” krijg je voortdurend tal van cursussen voorgescho-
teld om o.a. je presentatie skills bij te schaven en je technische kennis aan te scherpen. Bovendien ben 
ik niet alleen gestart, samen met mij, zijn 5 andere ingenieurs aan hun eerste job begonnen.  Dit alles 
zorgt voor een jonge en dynamische werkomgeving met collega’s die steeds bereid zijn om al je vragen 
te beantwoorden.
Als afsluiter wil ik graag nog even terugkomen op het jobrotatieconcept, waarmee 
je regelmatig een nieuwe uitdaging krijgt. Dit is een fantastische manier om het  

bedrijf grondig te leren kennen, en wat het natuurlijk ook erg aangenaam maakt is dat 
je steeds met een nieuwe groep mensen mag samenwerken! Wie weet wat de volgende  
uitdaging zal zijn...

Wow, wat vliegt de tijd snel! Amper een jaar geleden mocht ik nog met hoedjes 
gooien op de officiële proclamatie, klaar om mijn 5 jaren theorie eindelijk eens 
om te zetten in de praktijk. Ik moet eerlijk toegeven, het was toch een beetje met 
gemengde gevoelens. Als student heb je nu eenmaal bepaalde ‘’vrijheden’. 
Maar na een dik jaar bij Denys kan ik jullie verzekeren, ik heb het studentenleven 
nog geen moment gemist. In de plaats van saaie theorielessen zit ik nu elke dag 
met beide voeten midden in de praktijk en zie ik vanuit mijn bureau het resultaat 
van mijn werk langzaam maar zeker groeien. Ik ben momenteel werfleider bij 
de bouw van het nieuw forensisch psychiatrisch centrum te Antwerpen op linker- 
oever. Een complex en uitdagend project door de mix van strenge beveiligings- 
eisen en hoge comforteisen. Net die uitdaging die ik zocht. Gelukkig sta je er 
als kersverse ingenieur niet alleen voor en vormt de werfleiding een goed team. 
Ook van andere projecten worden ervaringen gedeeld en besproken, een must 
voor een bedrijf wiens projecten elk jaar groter worden! Maar ook op vlak van  
technologische innovatie kan je als beginnend ingenieur bij Denys het verschil 
maken. Zo maak ik deel uit van de werkgroep die BIM uitrolt binnen Denys. 
Buiten mijn afdeling (Gebouwen en Burgerlijke Bouwkunde) heb ik ook al eens mogen proeven van de 
tunnels in het midden van Antwerpen, van de sidebooms (moet je zeker eens googlen) van de pijp- 
leidingen en van de passie voor authenticiteit van de afdeling restauratie en renovatie. Een reisje 
naar de waterzuiveringsprojecten in Afrika was helaas niet inbegrepen bij de introducties, maar de  
spectaculaire verhalen van collega’s spreken boekdelen. 
Net zoals studeren uiteraard meer is dan enkel les volgen, is werken bij een bedrijf ook veel meer 
dan projecten uitvoeren. Grijp als laatstejaars dan ook zeker je kans om op de ontelbare recruitment- 
activiteiten of jobfairs de bedrijven en hun werknemers beter te leren kennen. Ondanks de grootte 
en het internationale karakter van Denys hangt hier een zeer gemoedelijke en persoonlijke sfeer 
wat het werken écht aangenaam maakt! Als je meer wil weten, stuur me gerust een mailtje naar  
matti.desmet@denys.com of surf eens naar www.denys.com.

Matti Desmet - Denys
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Tom Piccin - Accenture

Afgestudeerd als ingenieur in Werktuigkunde-Elektrotechniek in 2012, had ik 
niet echt een idee hoe mijn eerste job ervaring eruit moest zien. Zeker was 
dat ik mogelijkheden, actie en vooral veel variatie zocht.
Toen ik in September 2012 bij Accenture startte, had ik een duidelijk idee 
waar ik aan begon. Tijdens het recruitment proces werd  me een duidelijk 
beeld geschetst van het bedrijf en mijn mogelijke rol. Eigenlijk heb ik pas 
doorheen de interviews besloten dat dit een consulting bedrijf was waarvoor 
ik wou werken. Ik werd hartelijk ontvangen en uitvoerig ingelicht op de New 
Joiner Orientation sessies en twee dagen later startte ik op ‘mijn project’.
Vandaag weet ik perfect waarmee ik bezig ben. Op dit moment ben ik 4 
weken in Frankrijk, waar ik de finale testfase op een groot project voor een 
overheidsinstantie coördineer, als team lead van een internationaal team. 
Ik bepaal de gedetailleerde planning, volg de uitvoering van taken op en 
rapporteer rechtstreeks aan het management, zowel intern als dat van mijn 
klant. Zelf in code duiken, databases queryen, logfiles parsen en visualiseren 
in excel en debuggen, heeft mij het vertrouwen van mijn team gewonnen. 
Doordat ik mijn beperkte IT voorkennis heb uitgebreid met wat ik on-the-
job en op een boot camp van 4 weken in Chicago geleerd heb, vorm ik een effectieve brug tussen  
development en business teams.
Mijn job vereist dat mijn kritische geest mijn grootste asset is: mijn mening wordt gevraagd en gewaar-
deerd in het project team en de organisatie en ik krijg alle kansen aangereikt om de leiding te nemen. 
Af en toe naar het buitenland kunnen, zorgt voor afwisseling en verrijking.
Eigenlijk heb ik nog steeds geen idee waar ik uiteindelijk heen ga. De opportuniteiten en afwisseling 
waar ik naar op zoek was… Accenture serves them to me on a plate. Elke dag wordt ik klaargestoomd 
om meer te kunnen, beter, met meer verantwoordelijkheden en meer om rekening mee te houden. Tot 
dusver is dit een geweldig avontuur geweest en zowel ik als Accenture willen dat het verder duurt.
Om meer over Accenture te weten te komen, contacteer me via  tompiccin@accenture.com of bezoek  
www.experience.accenture.be.
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Sport does the job
Dag sportfanaten,

Sport zette het jaar direct goed in met 
enkele avontuurlijke activiteiten. We 
lieten twee exclusieve groepjes bur-
gies en archies proeven van twee min-
der klassieke sporten: wakeboarden en 
polsstokspringen. Aangezien de Over-
poort al duur genoeg is voor ons stu-
dentenbudget werden beide activiteiten 
uiteraard grondig gesponsord door VTK! 

Dat het wakeboarden een awesome ac-
tiviteit is, werd ons door oud sport Joa-
chim, Thibault en Augustijn ingefluis-
terd en dus door nieuw sport opnieuw 
georganiseerd. De stoerste beachboys 
en surfchicks van onze faculteit gingen 
voor een spo(r)tgoedkope prijs kijken of 
hun boardskills ook golden op het wa-
ter. Er was veel ervaring aanwezig in de 
ploeg en dus skipten velen de initiatie 
van waterskieën of kneeboarden en gin-
gen direct over naar het wakeboarden. 
De start verliep bij sommigen wat stroef 
aangezien je van stilstand naar volle 
snelheid wordt getrokken. En dat is niet 
evident. Maar voor het eerste uur om 
was, werd daarmee afgerekend en gin-
gen sommigen zelfs al over de jumps! 
Het is een sport waar je uiteindelijk vrij 
snel mee weg bent en je uiteindelijk de 
nodige portie adrenaline bezorgt. De ac-
tiviteit werd afgerond met sport die snel 
even de trein reserveerde bij de NMBS 
zodat we niet zouden hoeven te wach-
ten in het station van Knokke. Voor ons 
komt de trein uiteraard wel stipt op tijd, 
dus konden we vlot onze avond vervol-
gen in het Gentse.

Het polsstokspringen vervolgens werd 
begeleid door de Belgisch kampioen 
Kevin Rans. Bij velen is hij alleen be-

kend van de avonden achter 
de bar in de “Porter House” of 
van het televisieprogramma 

“De grote sprong”. Maar Kevin is wel 
degelijk een sportman van topniveau, 
hij verdedigde zelfs onze driekleur op 
de Olympische Spelen in Peking! Pols-
stokspringen is echter niet een zo van-
zelfsprekende sport. Echte beoefenaars 
van deze spectaculaire sport hebben 
ongeveer 3 jaar nodig om een sprong 
tot in de puntjes volledig te  beheersen. 
Alle deelnemers merkten dan ook direct 
dat je een goed geoefende atleet moest 
zijn om deze sport deftig te beoefenen. 
We begonnen met oefeningen aan de 
rekstok, waarbij je bijvoorbeeld vanuit 
hangstand je benen zo hoog mogelijk 
naar boven moest zwieren zonder hier-
bij de armen te plooien. De buikspieren 
werden dus eens grondig op de proef 
gesteld! Hierna werd het wachten be-
loond en begonnen we met het springen 
zelf. Dit is niet zo gemakkelijk als het 
lijkt op tv, want de meesten sprongen 
hoger zonder dan met een stok. Na en-
kele laatste tips van Kevin begon het er 
toch aardig op te trekken. Uiteindelijk 
behaalden de meesten een zeer degelijk 
niveau voor 2u initiatie. Op het einde 
lieten enkele van onze grootste sportie-
velingen de elastiek zelfs onaangeroerd 
op 2m80. Het was dus vast en zeker 
een geslaagde activiteit die misschien 
snel een tweede editie zal krijgen!

Een weekje na die andere kick-off op 
het Sint-Pietersplein was iedereen goed 
opgewarmd voor onze eigenste sport 
kick-off! Net zoals de voorbije jaren 
begon deze dag met enkele hardleer-
se parkeerders weg te slepen, zo is de 
begroting van stad Gent ook weer in 
evenwicht. Erna kon je er bijvoorbeeld  
terecht voor een toertje op onze ro-
deostier, de ene bleek daar al beter in 
te zijn dan de andere. Jarne Liagre en 
Anna Yarantseva mochten een cinema-
ticket in ontvangst nemen, zij konden 
het langst de bewegingen van de stier 
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Sport does the job trotseren. Naar het schijnt hadden ze de 
nacht ervoor nog veel geoefend! Uiter-
aard kon je er ook gewoon de hele dag 
lekker chillen, alles van bier tot muziek 
door de Red Bull DJ’s, was verzorgd. We 
willen ook nog eens alle beerpongers 
bedanken om het bierrecord van oud 
sport met verve te verbreken!

Ondertussen zijn we al enkele weken 
bezig met sporters ronselen en begint 
dit stilaan zijn vruchten af te werpen. 
Zowel de oefenmatch basket, veld- als 
minivoetbal zijn reeds achter de rug. 
Enkel de try-outs voor het volleybal 
scheiden ons nog van het scherpstellen 
van al onze ploegen voor het IFT en IFK!
Voor diegenen die nog niet weten wat 
het IFT precies is: dit is het interfacul-

tair tornooi dat tevens het sporthoogte-
punt van het eerste semester betekent! 
Op deze dag wordt er in welgeteld zes 
sporten tussen de kringen onderling ge-
streden. Dit brengt dan ook het nodige 
aantal supporters en vooral sfeer met 
zich mee! En dit gaat niet onopgemerkt 
voorbij aan de spelers op het veld die 
aan het strijden zijn om ons wit en groen 
nog eens goed op de kaart te zetten! 
Vorig jaar grepen we jammergenoeg 
naast de trofee in het eindklassement. 
Dus we zijn enorm gemotiveerd om be-
ter te doen en die IFK-beker binnen te 
halen. Kom dus zeker eens supporteren 
voor uw medeburgie, -archie! Jullie zul-
len dan vast en zeker ook voorzien wor-
den van het nodige smeersel voor jullie 
kelen #VTKstyle

Wakeboarden

Polsstok

springen
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Pasta met gehaktballen

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

Voor vier personen

-   4 takjes verse rozemarijn
-   12 Jacobs cream crackers, of als je deze niet kan vinden, paneermeel
-   2 volle theelepels dijonmosterd
-   500g varkens- of rundergehakt, of een mengsel van beide
-   1 volle eetlepel gedroogde oregano 
-   1 groot ei, liefst vrije uitloop of biologisch
-   zeezout en zwarte peper uit de molen
-   olijfolie
-   een bos verse basilicum
-   1 middelgrote ui
-   2 tenen knoflook
-   een halve, verse, rode, Spaanse peper
-   2 blikken tomatenstukjes van 400g
-   2 eetlepels balsamicoazijn
-   400g gedroogde spaghetti of penne
-   stuk Parmezaanse kaas

Sos Eva
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De gehaktballen maken

Pluk de rozemarijnnaaldjes van de takjes en hak ze fijn. Stop de crackers in een 
theedoek, stamp ze fijn en breek de grootste stukjes klein met je handen. Doe de 
kruimels met de mosterd, het gehakt, de gehakte rozemarijn en de oregano in een 
kom. Breek het ei erbij en strooi er wat zout en peper op. 
Kneed alles nu met goed gewassen handen door elkaar. Verdeel het mengsel in 
vier grote ballen. Maak je handen nat en verdeel elke bal weer in zes kleine  
balletjes zodat je er uiteindelijk 24 hebt. 
Besprenkel ze met olijfolie en hussel ze voorzichtig zodat ze mooi ingevet zijn. Leg 
ze op een bord, dek ze af en zet ze in de koelkast tot je ze nodig hebt.

De pasta, gehaktballen en saus koken

Pluk de basilicumblaadjes van de steeltjes en houd de kleinste apart voor later. Pel 
de ui en tenen knoflook en hak ze fijn. Snijd de Spaanse peper in dunne ringetjes. 
Zet een grote pan gezouten water op het vuur. 
Zet dan een grote koekenpan met twee flinke scheuten olijfolie op een matig vuur. 
Roerbak de uien ongeveer zeven minuten in de koekenpan tot ze zacht en goud-
bruin zijn. Voeg dan de knoflook en peper toe en zodra ze beginnen te verkleuren 
ook de grotere basilicumblaadjes. Doe de tomaten en de balsamicoazijn erbij. 
Breng het mengsel aan de kook en voeg naar smaak zout en peper toe. Zet on-
dertussen een andere koekenpan met een scheut olie op het vuur en doe daar je 
gehaktballetjes in. Roerbak ze acht tot tien minuten tot ze goudbruin zijn (contro-
leer of ze gaar zijn door er eentje open te breken – er mag geen roze vlees meer te 
zien zijn). Schep de gehaktballetjes in de saus, laat ze meepruttelen tot de pasta 
klaar is en haal de pan van het vuur. Kook in de tussentijd de pasta gaar in het 
kokende water volgens de aanwijzingen op de verpakking.

De gehaktballen serveren

Laat de pasta uitlekken in een vergiet en bewaar een beetje van het kookvocht. 
Doe de pasta terug in de pan. Schep de helft van de tomatensaus door de pasta en 
roer er een klein scheutje van het kookvocht door om de pasta een beetje losser te 
maken. Serveer het gerecht in een grote schaal of in aparte kommen met de rest 
van de saus en de gehaktballetjes erop. 
Bestrooi de pasta met de apart gehouden basilicumblaadjes en rasp er  
Parmezaanse kaas over.
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Oh my Oreo-taart

Voor de cake
-   280g patisseriebloem
-   70g ongezoet cacaopoeder
-   240g kristalsuiker
-   24g bakpoeder
-   160g gesmolten en afgekoelde boter
-   4 eieren
-   250ml melk
-   19-tal Oreo’s, als bodem
-   12-tal Oreo’s, voor in het beslag

Voor het glazuur
-   250g roomkaas (Philadelphia)
-   115g boter op kamertemperatuur
-   400g poedersuiker
-   8-tal Oreo’s

Werkwijze

Knip een cirkel in bakpapier uit die net iets kleiner is dan de bodem van een 
springvorm met +/- 23cm doorsnede. Vet de bodem en zijkanten van de spring-
vorm in met boter en leg het vel bakpapier op de bodem.
Verwarm de oven voor op 180°C. 
Leg de bodem vol met de Oreo’s. Indien dit niet volledig uitkomt, gebruik je wat 
meer of minder Oreo’s. Verkruimel de Oreo’s voor in het beslag tot grove stukken. 
Zet opzij.
Zeef alle droge ingrediënten in een grote kom en meng ze onder elkaar.
Maak een kuiltje in het midden en voeg alle natte ingrediënten toe aan de droge 
ingrediënten. Meng tot alles homogeen is en voeg als laatste de verkruimelde 
Oreo’s toe.
Vul de springvorm met het beslag. Zet de cake in de oven gedurende 45 minuten, 
of tot een satéstokje of breinaald er proper uitkomt.
Laat de cake in de vorm volledig op een rooster afkoelen. Maak ondertussen het 
glazuur.
Klop de boter romig en zacht. Voeg de roomkaas toe en roer tot een zacht meng-
sel.
Voeg de poedersuiker toe en meng tot een zacht glazuur.
Verkruimel de acht Oreo’s en lepel ze erdoor. Indien de cake nog niet volledig af-
gekoeld is, kan je een stuk huishoudfolie over het glazuur leggen. Zo voorkom je 
dat het glazuur uitdroogt en de poedersuiker kristalliseert.
Ontvorm de cake, het vel bakpapier aan de onderkant hoef je niet te verwijderen. 
Snijd de cake horizontaal middendoor en breng het glazuur aan op de onderste 
helft van de cake. Leg de bovenste helft erop en druk overal goed aan. 
Ter decoratie kan je een theelepel glazuur op het midden van de cake leggen en 
decoreren met een Oreokoekje.
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Overpoort for dummies

Een nachtje uitgaan in de Overpoort: 
voor sommigen nieuw, spannend, een 
nacht voor magie. Voor anderen routine,  
zoete routine. Herinneringen worden er 
iedere nacht gemaakt. Nieuwe liefdes, 
onenightstands, vriendschappen, ple- 
zier, zatte verhalen, … Te veel om op te 
noemen. 
Maar hoe zit de Overpoort nu eigenlijk 
in elkaar? Hoe weet je nu als nieuwe-
ling waar je het beste uit je nacht kan  
halen? Om deze reden schrijf ik, onder 
lichte dwang van de Pers-chickies, deze 
handleiding. 

Waar VTK je heen wil krijgen is de  
Porter House: een gezellig café in 
een toffe ierse stijl, het stamcafé van 
Chemica, Geologica, Acantha, de  
Eramussers en uiteraard VTK. Hier 
kan je iedere maandag pintelieren 
of uit de bol gaan op onze goliardes.   
Prijs/kwaliteit is dit dan ook de topper 
voor al onze leden. Wij geven bonne-
tjes, je krijgt 6 pinten voor 10 euro en 
kan er genieten van massa’s gratis va-
ten.

Naast onze goliardes geven wij met 
onze kring ook feestjes in de Twitch. 
Deze zomer kreeg de Twitch een up-
date met betonnen stoelen en tafels, 
een nieuwe vloer en nieuw gespoten 
muren. Niet te missen activiteiten zijn 
Cocktailfuiven, Duvelfeestjes en het net  
gepasseerde 3-to-be-free.

Af en toe geven we daar ook wel eens 
een cantus. Een cantus in de Twitch?? 
Jep, enkel VTK mag dat nog doen. En 
daar zijn we heel blij mee, want, zelfs 
al doen we het stiekem veel liever in 
de Salamander, Pottie en Rita hun 
café is soms iets té volgeboekt om nog 
een plekje te vinden om in te cantus-
sen. Als we daar toch een cantus geven 
raad ik iedereen aan zeker af te komen.  

Porter House

Twitch

Salamander

Wat is een praesidium zonder Feest? Niets uiteraard! In deze editie leidt Feest 
jullie rond doorheen your favorite place in Ghent... OVERPOORT! Jullie weten al 
waar naartoe vanavond voor jullie volgende zotte feestje. Let’s party!
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Overpoort for dummies Misschien zet Pottie zich wel bij!  
“RESPECT VOOR DE CANTUS!”, “Op 
da schum”, “Da strikske ging azo!” en 
“Je vrije versie was gene plus, zijn je 
ouders misschien broer of zus?” Zijn 
slechts enkelen van zijn legendarische 
uitspraken.

Na een topcantus kan je met  
maten shotjes zuipen in de Père  
Total (of simpelweg de Père). Een boef-
kick bevredigen bij Julien, Skyline, ’t 
Hamburgerke of Snack Tosi of net 
zoals veel sportpraesessen de voorbije 
jaren kan je chickies gaan versieren in 
de Coulissen waar ze vaak zeer ge- 
willig met hun kontjes staan de shaken. 

Wil je niet feesten maar een super- 
gezellige nacht met maten of een  
speciaal iemand beleven? Dan is het 
gekende café The Backdoor of het 
nieuwe Rock Circus de aangewezen 
plek. Beide cafés worden uitgebaat 
door dezelfde eigenaar en deze spaart 
duidelijk kost noch moeite om de bes-

te rock bars van Gent te hebben. Zit 
op een houten kruk en geniet van de  
honderden posters, en muziek van The 
Doors, The Beatles, David Bowie, enzo-
voort. De sfeer wordt afgemaakt door 
oude rodeos, de motor op de balk in The 
Backdoor en de 32 taps in Rock Circus.

SAAAAAAAI!!! Dacht je dit bij vorige 
paragraaf? Ga dan naar de Point  
Final/L’étage/KlubXIII voor de  
zatste snobfeestjes. Hemdjes en lange 
broeken vaak verplicht. 

Wat je stijl ook is, in de Overpoort vind 
je steeds het ideale café voor een nacht 
om nooit meer te vergeten. De Over-
poort is één van de redenen waarom de 
studententijd de beste tijd van je leven 
is en waarom die van Brussel de trein 
nemen naar Gent.

Halewijn

De Coulissen

Rock Circus

Point Final



Gratis voor leden en vrienden van AIG, VBIG, KVIV. 
Gratis voor IVPV alumni en studenten&personeel van de  
Faculteiten Ingenieurswetenschappen en Architectuur en Bio-
Ingenieurswetenschappen. 

Performance management 
Van motivatie naar resultaten en terug!
Coupure Links 653, Gent, Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen 
Woensdag 19 november 2014 om 19u30 

gevolgd door mooie receptie met hapjes, cava en streekbieren

Update @ Campus
2014

Alumni 
Ingenieurs 

Gent

Lesgever
Prof. Geert Scheipers
Antwerp Management School

ism

Reserveer uw  plaats via http://aig.ugent.be
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Dankzij Timen word je steeds op de hoogte gehouden van alle nieuwigheden in 
de wereld van Games! Uren fun gegarandeerd na het lezen van dit artikel. Let the 
gaming begin!

Rocksmith / Rocksmith 2014 edition

Genre: muziek
Platforms: Xbox 360, Playstation 3, PC/Mac, 
Vanaf 7 november ook voor Playstation 4 en Xbox 1
Website: rocksmith.ubi.com

Guitar Hero met een echte 
gitaar of basgitaar, dat 
is de beste omschrijving 
van de muziekgame Rock-
smith. Net zoals in Guitar 
Hero, geeft de game op 
een intuïtieve wijze aan 
waar je je vingers moet 
zetten en wanneer je de 
noten moet aanslaan. 
Alleen zijn het bij Rock-
smith geen knoppen, 
maar snaren en frets. 
Je krijgt ook een score 
die aangeeft hoe goed 
je de nummers speelt.
Als je een gitaar aan je 
console hebt aangesloten 
door middel van een ‘real 

tone cable’, kan je begin-
nen, of je nu al jaren gi-
taar speelt of er nog nooit 
een hebt vastgenomen. 
Rocksmith past immers 
dynamisch de moeilijk-
heid van de nummers 
aan door te beginnen met 
slechts enkele noten en 
dan geleidelijk aan nieu-
we noten en riffs op te 
geven. Er zijn ook ver-
schillende tutorials die je 
alle gitaartechnieken aan-
leren, die je dan weer al 
gamend kan inoefenen
door het spelen van 
minigames in de zoge-
naamde “Guitarcade”.  

Je kan bijvoorbeeld zom-
bies afknallen door de 
juiste akkoorden te spelen 
of een straatgevecht aan-
gaan door de juiste toon-
ladders te spelen. Maar 
ook voor geoefende gita-
risten is Rocksmith een 
aanrader. De game staat 
vol goeie rocknummers, 
waarvan je verschillende 
gitaarpartijen kan spe-
len. En bovendien wordt 
voor jou automatisch de 
juiste sound ingesteld. 
Er zijn nog een paar an-
dere spelmodi, zoals het 
maken van je eigen sound 
door het combineren van 

Games
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verschillende gitaren, ef-
fectenpedalen en ver-
sterkers, of het jammen in 
een band, die zich dyna-
misch aanpast aan jouw 
gitaarspel. Wanneer je als 
gitarist eens iets anders 
wil doen, kan je over-

schakelen naar ‘emulated 
bass’. Dit zorgt ervoor dat 
je gitaar gaat klinken als 
een basgitaar, waardoor 
je van alle nummers ook 
de baslijnen kan leren.
Het verschil tussen Rock-
smith en Rocksmith 2014 

edition is vooral de an-
dere nummers, maar de 
2014 editie bevat ook 
meer spelmodi en heeft 
duidelijkere menu’s en in-
terfaces. Het spel is een 
aanrader voor iedereen 
die wat met muziek be-
zig is, al moet je natuurlijk 
wel een elektrische gitaar 
hebben. Als je er twee 
hebt en ook twee real 
tone cables, kan je trou-
wens ook met twee perso-
nen jammen in de multi-
player. Voor een volledige 
lijst van de nummers die 
op de games staan kan 
je terecht op de web-
site rocksmith.ubi.com.

South Park: The Stick of Truth

Genre: RPG
Platforms: Xbox 360, Playstation 3, PC
Website: southpark.ubi.com

Ben je een grote fan van 
de hilarische serie South 
Park? Dan is “South Park: 
The Stick of Truth” zeker 
iets voor jou! De game 
is eigenlijk één lange af-
levering van de serie, 
waar jij een rol in kan 
spelen als ‘The New Kid’. 
The New Kid is net ver-
huisd naar South Park en 
wordt betrokken in een 
epische fantasy oorlog 
om de almachtige Stick 
of Truth. Dit begint al snel 
uit de hand te lopen waar-

door ze in conflict komen 
met aliens, Nazi zombies 
en gnomes, die heel het 
dorp dreigen te vernie-
tigen. De game is voor 
een groot deel ontwikkeld 
door de makers van South 
Park: Trey Parker en Matt 
Stone. Ze hebben het 
script geschreven, hielpen 
bij het design en spra-
ken, net zoals in de serie, 
de stemmen van heel wat 
personages in.
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Zoals in de meeste RPG’s, 
kan je in het begin kiezen 
tussen verschillende 
klassen. In dit geval kan 
je kiezen tussen Figh-
ter, Thief, Mage en Jew 
(die zich specialiseert in 
Jew-jitsu). The New Kid 
kan experience points ver-
dienen om een hoger level 

te bereiken en zo nieuwe 
vaardigheden vrij te spe-
len. Magie wordt weerge-
geven door de mogelijk-
heid van je personage’s 
tot het laten van ‘farts’. 
Je kan dan verschillende 
farts uitvoeren met elk 
hun eigen effect. Zo heb je 
bijvoorbeeld de Nagasaki 

of de Sneaky Squeaker. 
Je kan ook RPG-gewijs je 
personage helemaal per-
sonaliseren, maar dan op 
de meest absurde wijze, 
of de meest hilarische 
wapens looten, zoals de 
legendarische Anal Probe 
vanuit de allereerste 
South Park aflevering. 
Je hebt het wel al begre-
pen: met “South Park: The 
Stick of Truth” kan je niet 
alleen vele uren game-
plezier beleven, maar ook 
je lachspieren zullen in-
tensief getraind worden. 
Een aanrader voor RPG en 
South Park liefhebbers. 
En denk eraan: never fart 
on anyone’s balls!

Pizza Hut Delivery Heuvelpoort en
Palinghuizen:

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

15,95€ voor 2 medium pizza’s bij levering aan huis
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Best Summer Course

Het zou mijn eerste course worden, dus 
ik wist niet goed wat te verwachten. De 
maanden voorafgaand aan de course 
werd er al allerlei info doorgemaild en 
een facebookgroep aangemaakt om zo 
al kennis te maken met de verschillen-
de participants. Ik wou niets liever dan 
te vertrekken op course, al die mensen 
beter te leren kennen en de tien meest 
fantastische dagen van mijn leven te 
beleven.

Vol verwachting, stapte ik uiteindeli-
jk op het vliegtuig richting Wenen. Ik 
maakte al kennis maakte met de eerste 
participant, een meisje uit Leuven. 
Uiteindelijk werden we op de luchthav-
en opgewacht door één van onze Main 
Organizers en nog drie andere partic-
ipants, twee Italianen en een Zweed. 
In de loop van de eerste dag kwamen 
alle participants toe en werd iedereen 
aan elkaar voorgesteld. Spanje, Polen, 
Griekenland, Hongarije, Rusland, Den-
emarken… 25 verschillende nationalite-

iten waren aanwezig tijdens 
onze course! 

We verbleven in een hostel, dit ‘hostel’ 
functioneerde voordien als de psychi-
atrische afdeling van een ziekenhuis. 
Wat wel passend was, want elke par-
ticipant was lichtjes gestoord en mega 
awesome! 

Ons schema zat propvol! Met maar 
één enkele namiddag vrije tijd op tien 
dagen begonnen we aan de vermoe-
iende maar oh zo leuke course! Het 
thema van de course was: ‘IT-sports – 
It’s on the field!’. Dit was voor mij een 
droomthema, een mix van sport en IT. 
Hoe worden deze twee vakgebieden ge-
combineerd? Superinteressant! 

We hebben verschillende lessen gehad 
over het opnemen en analyseren van 
metingen tijdens het beoefenen van 
een bepaalde sport (voetbal, golf en at-
letiek). 
We konden zo zien op welke mani-
er sportprestaties verbeterd konden 
worden en zien waar de zwakke schakels 
in het terrein lagen enz. Ook hebben we 
zelf mogen sporten en deze resultaten 
analyseren. 

Na lang twijfelen besliste ik dan toch om een motivatiebrief te schrijven om op 
summer course te gaan met BEST. Ik zette alles op alles voor mijn brief en ap-
pliqueerde voor twee courses. In april kreeg ik het verlossende nieuws: Ik mocht 
op Summer course naar Wenen! 
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Best Summer Course
Een bezoek aan het raceteam van de 
Technische Universiteit van Wenen en 
een lezing van iemand van het Oost-
enrijks Olympisch Comité mochten ook 
zeker niet ontbreken.  
De lessen waren natuurlijk niet het eni-
ge op deze course! We hebben een fan-
tastische weekendtrip gedaan naar de 
bergen. We klommen twee dagen in-
tensief in de bergen. Het was voor mij 
de eerste keer dat ik in de bergen trok, 
en na dit weekend zeker niet de laat-
ste keer! De eerste dag klommen we 
heel de dag, langsheen een canyon de 
berg op wat heel erg vermoeiend was. 
’s Avonds sliepen we met z’n allen in 
een berghut, allemaal lekker knus op 
één grote matras. De volgende dag was 
minder vermoeiend en daalden we de 
berg af. Het was een super leuke ervar-
ing en de ideale manier om de partici-
pants beter te leren kennen, al waren 
de spierpijntjes bij iedereen nadien toch 
minder welkom.

Naast de weekendtrip hebben we met 
onze groep Wenen onveilig gemaakt. 
In de namiddagen hadden we meestal 
niet-academische activiteiten. Waar-
onder de city rally, waarbij we de stad 
verkenden. Ook brachten we een bezo-
ekje aan de United Nations, het stadhu-
is van Wenen en Schönbrunn, een pa-
leis iets buiten het centrum van Wenen.

Maar de activiteiten ‘s avonds waren 
natuurlijk legendary. Het begon de 
eerste avond al met een openingsfeest 
waar je iedereen leerde kennen. Maar 
dat was natuurlijk niet het enige. Een 
fantastische international evening, wa-
arop iedereen van zijn eigen land een 
traditioneel drankje en hapje presen-
teerde. Een cantus die lichtjes afweek 
van de traditionele cantussen hier in 
Belgie. Een fantastische pubcrawl waar-
bij we de straten van Wenen onveilig 
maakten door van pub naar pub te trek-
ken en ondertussen verschillende leuke 
opdrachten moesten uitvoeren. En last 
but not least, een fantastische afscheid-
sparty met diner en ‘diploma’ uitreiking.

Wenen: ‘IT-Sports’
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Buiten de gewone activiteiten liep er een 
wedstrijd waarbij we allerlei achieve-
ments moesten bereiken. Deze achieve-
ments waren allerlei opdrachten die 
varieerden tussen minder gestoord en 
knettergek (zwemmen in een ijskoude 
fontein, vijf minuten praten tegen een 
fontein, jodelen in de metro…). Diegene 
die het meeste punten verzamelde won 
deze coole wedstrijd! Je raadt het noo-
it, maar ik heb die wedstrijd gewonnen, 
Dat was één van de leukste momenten 
uit mijn leven!

De Summer course in Vienna was in een 
woord gewoon fantastisch! NOG beter 
dan ik ooit had kunnen dromen. Na tien 
dagen les volgen, Wenen verkennen, 
feesten en hechte vriendschapsband-
en opbouwen kwam deze course tot 
een einde. Hetgeen waar ik van ver-
steld stond, is dat je een goede band 
opbouwt met iedereen op zo een korte 
tijd. Hierdoor was het afscheid na tien 
dagen hartverscheurend. Verschillende 
mensen hebben wat traantjes moet-
en wegpinken. Ik heb er dus een heel 
pak vrienden bij over heel Europa, en 
kan niet wachten ze terug te zien. Mijn 
komende vakanties zullen volgeboekt 
staan met BEST-reünies!

Als je twijfelt om deel te nemen aan een 
BEST-course, gewoon doen! Je leert 
nieuwe mensen kennen en  je krijgt les 
over zeer interessante thema’s, bov-
endien voor een hele lage prijs. Ik zie 
geen reden waarom niet op course te 
gaan met BEST, ik kan al niet wachten 
tot de volgende course! Europe, here I 
come! :D



kbc.be/beleggerskoers

Doe mee
aan de KBC- 

Beleggerskoers 
en maak kans op 

een trip naar
New York.

Beleggen
zonder  

weggeblazen
te worden?
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Op stap met Cultuur 

De actieve VTK’ers heb-
ben ongetwijfeld reeds 
gemerkt dat de cul-
tuur- en excursieposten 
verbroederd zijn.  Op 
deze manier proberen 
we nieuw leven in het 
VTK-programma te bla-
zen. Zo komen er dit jaar 
heel wat nieuwe activitei-
ten aan te pas. De graffiti-
cursus, survivalweekend, 
stadswandeling en paal-
dansles waren hier alvast 
enkele voorbeelden van. 
We vullen dit excentrieke 
lijstje de komende weken 
aan met een exclusieve 
whisky degustatie en en-
kele unieke avondcursus-
sen. 

Niet getreurd als deze ac-
tiviteiten net iets te gek 
voor je lijken. De jaarlijk-
se activiteiten van cultuur 
en excursie blijven nog 
steeds onveranderd. Zo is 
ons beruchte pokertoer-
nooi nog (maar net ach-
ter de rug) en staat de 
quiz reeds voor de deur. 
Wil jij hiervoor nog een 
tafeltje bemachtigen? 
Race dan naar je compu-
ter en reserveer de laat-
ste plekjes!  

Survivalweekend
Dertig dappere burgies 
waagden zich vorige 
week aan een weekend 
vol duizelingwekkende 
hoogteparcours. We trok-
ken met z’n allen naar 
Durbuy, hét survivalpa-
radijs aan de andere kant 
van de taalgrens! Na een 
lange rit op de terugweg 
en een warm bad om 
weer bij positieven te ko-
men konden we ons met 
trots de ‘Bear Grylls’ van 
het Hoge België noemen. 
Aan allen die meegingen: 
een dikke merci voor het 
leuke weekend. Aan de-
gene die niet meegingen: 
tot volgend jaar!

Parkpop 
Jaarlijks organiseert VTK 
een gratis openluchtfesti-
val in het citadelpark. Je 
kan er genieten van een 
heel arsenaal burgies met 
muzikaal talent in de vin-
gers. Als kers op de taart 
wordt onze line-up, zoals 

elk jaar, aangevuld met 
twee bekende groepen 
om U tegen te zeggen. 
Wie dit jaar het zeil van 
de tent zal spelen houden 
we nog even geheim. 

Free podium
Door de groeiende be-
kendheid van Parkpop 
kunnen we helaas niet 
elke burgieband een 
plaatsje op de line-up 
geven. Om toch van 
elke burgieband te kun-
nen genieten organiseert 
VTK een free podium in 
Sioux op 6 november. 
Alle bands met burgies 
achter de snaren of micro 
mogen de pannen van 
het dak spelen! Voor de 
verborgen talenten die 
niet in een groepje zit-
ten wordt er later op de 
avond een jamsessie op 
poten gezet. 

Wil je het gat in je cultuur opvullen? Dan heeft VTK genoeg mogelijkheden voor
jou in petto! Cultuur en Excursie neemt je wekelijks mee op talrijke culturele,
avontuurlijke, muzikale en spannende activiteiten. Hou alvast een gaatje vrij in
je agenda!
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Op stap met Cultuur  en Excursie...
Voorstellen voor groep-
jes of andere vormen 
van performance mogen 
doorgestuurd worden 
naar cultuur@vtk.ugent.
be. Ben je niet geboren 
met muzikaal talent en 
geniet je liever van de 
optredens aan de ande-
re kant van de monitors? 
Kom dan zeker eens een 
kijkje nemen en juich 
mee je favoriete bands 
aan. Neem je agenda en 
noteer: 6 november te 
Sioux!

Pokeravond
Aaah, de pokeravond… 
Een echte klassieker in 
het cultuur-gamma. Wat 
begint als een gezellig 
spelletje poker wordt al 
gauw een doodserieuze 
strijd. Honderzestig bran-
dend ogen, 5 pokerkaar-
ten en een enorme prijs 

verhoogden de druk met 
de minuut. Bedankt aan 
alle deelnemers voor de 
superleuke avond.

Quiz
We sluiten deze korte sa-
menvatting af met een 
klassieker van formaat. 
De VTKwis gaat zoals elk 
jaar door in de Kring. Is 
jouw brein in het dage-
lijkse leven net even ge-
niaal als in de aula? Kom 
het dan zeker bewijzen 
op 23 oktober!

Tijd voor iets nieuws
Zoals beloofd komt cul-
tuur en excursie dit jaar 
met heel wat nieuwe ac-
tiviteiten op de proppen. 
Buiten de grotere acti-
viteiten zoals het survi-
valweekend probeerden 
we ook heel wat kleine 
workshops te organise-
ren. Hierbij zochten we 
voornamelijk naar acti-
viteiten die je eens in je 
leven moet gedaan heb-
ben. De graffiti- en paal-
danscursus waren hier 
reeds een mooi voorbeeld 
van. Ook de komende 
whiskydegustatie valt 
mooi onder deze noemer. 
Het komende jaar voor 
iedereen wat wils dus! 

Graffiti 
workshop
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IAESTE 

Back then I didn’t realize that I was go-
ing to have the time of my life. After 
a wrecking 15 hours flight, I finally ar-
rived in Incheon National airport. After 
exiting the terminal, I saw two persons 
holding a paper with my name on it. 
IAESTE Korea came to pick me up as 
agreed upon! Most of my doubts melted 
away, they were so well prepared! 

After a short introduction - we got along 
immediately - we went on our way.  We 
departed for ACE Lab at Hanyang Uni-
versity, the place I was supposed to 
work at for the coming two months. 
Taking the subway, which was super 
cheap and reliable, it took us about one 
hour to arrive. At Hanyang station a fu-
ture colleague of mine was awaiting my 
arrival. 

I said goodbye to the IAESTE members 
and went with my colleague to the of-
fice. There all my colleagues came to 
greet me. I was so relieved that they 
were so friendly! They all spoke Eng-
lish surprisingly well considering that it 
is not common in Korea.  Then I met 
my boss: he was a great guy with a 
sense of humor. He immediately called 
me names because Belgium had beaten 
South-Korea in the world championship.

After chatting a bit with my colleagues, 
one of them took me to the place where 
I was going to stay during the trainee-
ship. It was a Goshiwon. You can com-
pare it with a student room but it’s a lot 
smaller! 

Accommodation is quite expensive in 
Korea so I did not have a lot of options. 
But in the end, I started to really like my 
cozy small room. Now everything was 
set to start with the real experience.

My internship project concerned vehicle 
control and path planning for autono-
mous cars. I’m going to be completely 
honest and tell you that I didn’t like my 
project. The objectives were extremely 
vague and I was often briefed late and 
incomplete. I loved my colleagues but I 
wished they would’ve been more con-
cerned about my work.

But let us move on to the fun part! 
Apart from my project everything was 
absolutely AWE-SOME. For me living in 
Korea was great. The food is good, if 
you like spicy that is, and the people 
are in general very friendly and help-
ful. I stayed in the capital Seoul and I 
could not imagine a safer place to live. 
There is also so much to do! You could 
spend several weeks there without see-
ing everything.

I had to keep in mind that Korean cul-
ture is completely different from what 
I’m used to and I ended up in some fun-
ny situations sometimes. Luckily most 
Koreans don’t mind because you are a 
foreigner and laugh once you do some 
un-Korean thing.

“July 30th, Brussels airport. I’m about to board the plane. First stop, Helsinki and 
then… Seoul, South-Korea. Am I nervous? Yes! No doubt,  but I can’t go back 
now…”  My last thoughts when I was about to leave Belgium for my IAESTE in-
ternship.  
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IAESTE 
I spent most of my free time hang-
ing out with other IAESTE trainees 
and members. We went for dinner and 
drinks (most of the time both) several 
times a week. We had a great time and 
established friendships for a lifetime. I 
still miss them every day and I hope to 
see them again soon. It is so nice to 
make foreign friends! You have places 
to stay all around the world and you 
broaden your mind.  My English also 
improved a lot.

IAESTE Korea also did an amazing job in 
organizing events. Almost every week-
end we could participate in trips to oth-
er cities. We visited some temples and 
monuments during the day and went 
out to party during the night. Trust me, 
Koreans know how to party. Korea is a 
beautiful country and I’m sure I will go 
back there someday. 

I’m not lying when I tell you that I did 
not regret it for a second that I went 
on this internship. This has been by far 
the greatest experience of my life and 
even convinced me to go on an intern-
ship again next year. If you are reading 
this and are still not sure if you want 
go or not. JUST-DO-IT! It is normal to 
be scared but IAESTE provides you with 
the opportunity to jump into the un-
known guided by them. You will leave 
your destination as a better person.
And in the end… The hardest part 
is saying goodbye to everyone and 
everything…

Michiel Dhadamus
Mechanical engineering graduate, 
KULeuven, Belgium

South-Korea
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Dit jaar trekken we niet 
direct naar de bioscoop, 
maar blijven we lekker 
thuis om een film te zien. 
Dus geen pas verschenen 
films in dit artikel, maar 
films die al jaren uit zijn 
op DVD/Blu-ray en die je 
zeker en vast gezien moet 
hebben, ook al was je 
misschien nog niet gebo-
ren bij de oorspronkelijke 
release. Als leidraad heb ik 
de IMDb top 250 gebruikt. 
Voor diegenen die IMDb 
niet kennen, het acroniem 
staat voor “International 
Movie Database” en hun 
website (www.imdb.com) 
huist één van de grootste 
online databases over films 
en series. De films in hun 
Top 250 worden gerang-
schikt volgens een speciale 
formule waarbij er min-
stens 25.000 stemmen van 
regelmatige gebruikers 
moeten zijn, waardoor de 
rankschikking zo objectief 
mogelijk zou zijn. Ditmaal 
keren we terug naar de 
jaren ’90 om drie films te 
bespreken uit de top tien 
van de IMDb top 250.

THE SHAWSHANK 
REDEMPTION 

1994
IMDB-SCORE: 9.2

Fear can hold 
you prisoner. 
Hope can set 

you free.

In 1947 wordt boekhouder 
Andy Dufresne (Tim Rob-
bins) beschuldigd van de 
moord op zijn vrouw en 
haar minnaar. Hij houdt 
vol dat hij onschuldig is, 
maar krijgt toch tweemaal 
levenslang in de strenge 
gevangenis Shawshank. 
Hij raakt bevriend met de 
zwarte medegevangene El-
lis Boyd Redding (Morgan 
Freeman), die voor iede-
reen spullen kan regel-
en en de bijnaam ‘Red’ 
heeft. Het leven is zwaar 
in Shawshank, maar er zijn 
nog twee dingen die Andy 
op de been houden: hoop 
en een poster van Rita 
Hayworth.

The Shawshank Redemp-
tion staat al jaren op 
nummer één in de IMDb 
Top 250. Ook al is de keu-

ze soms moeilijk om een 
nummer één te kiezen, 
ik zou geen enkele reden 
kunnen verzinnen waarom 
deze film niet op nummer 
één zou mogen staan. Het 
verhaal van Andy Dufresne 
en zijn medegevange-
nen is zo meeslepend dat 
je alleen maar sympathie 
voor hen kunt opbrengen. 
Meestal staat of valt een 
film met zijn verhaal en in 
dit geval kan je zeker en 
vast zeggen dat The Shaw-
shank Redemption er staat 
met een ijzersterk scena-
rio waarin de hoofdperso-
nages empathisch vertolkt 
worden door Tim Robbins 
en Morgan Freeman.

PULP FICTION 
1994

IMDB-SCORE 9.0

You won’t 
know the 
facts until 

you’ve seen 
the fiction.

Het verhaal van Pulp Fic-
tion bestaat uit vijf indi-
viduele verhaallijnen die 

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

Burgies@TheMovies
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gaandeweg in elkaar 
vloeien. Jules (Samuel 
L. Jackson) en Vincent 
(John Travolta) werken 
voor de machtige misd-
adiger Marsellus Wallace 
(Ving Rhames) en moet-
en voor hun baas een ge-
heimzinnig koffertje ter-
ughalen. Vincent stemt 
toe om op de vrouw van 
Wallace, Mia (Uma Thur-
man) te passen wan-
neer Mr. Wallace uit de 
stad is, maar hij komt 
in de problemen tijdens 
het avondje gezelschap 
houden. Ondertussen is 
Wallace verwikkeld in een 
deal met de bokser Butch 
(Bruce Willis), die Wallace 
belazert en er met z’n 
geld vandoor gaat, maar 
dat verloopt ook niet vol-
gens plan.

Aangezien deze film gere-
gisseerd werd door Quen-
tin Tarantino, kan je een 
unieke filmstijl verwa-
chten en dit is zeker niet 
anders voor Pulp Fiction. 
Het verhaal verloopt niet 
volledig chronologisch, 
maar dit moet je zeker als 
een pluspunt zien voor de 
film. De film heeft al een 
echte cultstatus bereikt 
door een aantal specifieke 
scènes en de vele quotes 
die doorheen de film ge-
bruikt worden. Zeker de 
memorabele quotes van 
Samuel L. Jackson bli-
jven heel lang in je hoofd 
hangen.  Een leuk weetje 
is dat Quentin Tarantino 
zelf een rol speelt in zijn 
eigen film.

FIGHT CLUB 
(1999)

IMDB-SCORE: 8.9

Mischief. 
Mayhem. 

Soap.

Een man (Edward Nor-
ton) die voor een ver-
zekeringsmaatschappij 
stad en land afreist als 
schade-expert, lijdt aan 
chronische slapeloosheid. 
Hij krijgt van een arts 
echter geen medicatie, 
maar een snerende op-
merking: “Ga maar eens 
kijken bij een praatgroep 
voor terminaal zieken, 
dan zal je zien wat pijn 
écht inhoudt.’’ De man 
neemt het serieus en be-
zoekt een praatgroep, 
waar men aanneemt dat 
hij ook terminaal ziek is. 
Hij vindt er een uitlaatklep 
en bezoekt vervolgens 
ook andere praatgroepen. 
Bij één van die bezoeken 
treft hij de mysterieuze 
Marla Singer (Helena 
Bonham Carter) die ook 
verschillende praatgroe-
pen bezoekt. Als hij op 
een dag thuiskomt van 
een vlucht, blijkt er een 
explosie in zijn apparte-
ment te zijn geweest. Hij 
belt naar Tyler Durden 
(Brad Pitt), een extrav-

agante man die hij net 
daarvoor in het vlieg-
tuig ontmoet heeft. Ty-
ler neemt op en ze gaan 
samen een biertje drin-
ken. Tyler blijkt er nogal 
eigenzinnige ideeën op na 
te houden. Samen orga-
niseren ze ondergrondse 
“fight clubs” als nieuwe 
therapie om hun manne-
lijke agressie te kana-
liseren. Het concept slaat 
aan en breidt zich uit in 
elke stad, maar ook rich-
ting totale verdoemenis.

Het minste wat je kan 
zeggen over deze film is 
dat hij raar is, maar dat 
maakt hem net  zo leuk.  
Je krijgt nooit echt vat op 
het verhaal, maar daar-
door is hij totaal onvoor-
spelbaar en kan hij je 
overspoelen met gekke 
en onverwachte situaties. 
Het geniale dubbelspel 
tussen het extravagante 
karakter van Brad Pitt en 
het meer bedeesde per-
sonage van Edward Nor-
ton geeft je nog een extra 
reden om deze film nog 
eens te bekijken. 

Burgies@TheMovies
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Trouwe lezers van ’t Civielke zullen zich 
wel de rubriek herinneren die gaat over 
coole gadgets en nutteloze accessoires. 
In deze editie gaan we de muzikale tour 
op en bespreken we gadgets die jouw 
muziekbelevenissen net dat tikkeltje 
meer geven, of je nu fan bent van Rock, 
Techno, D&B of Heavy Metal.
Alle gadgets hier vind je trouwens ter-
ug op www.thinkgeek.com, de site waar 
ook presentator, wetenschapper en held 
Lieven Scheire zijn inspiratie haalde 
voor het leerrijke progamma genaamd 
“Scheire en de Schepping”.

Not too picky 

Iedereen die zich ooit aan het serieuze 
gitaarwerk heeft gewaagd, zal het bea-
men: zonder guitar pick kom je niet ver. 
Het verband tussen de guitar pick en 
de kwaliteit van de daarmee geprodu-
ceerde muziek werd dan ook eenduidig 
aangetoond in The Pick Of Destiny, een 
accurate documentaire over het ont-
staan van de wereldberoemde rockband 
Tenacious D. 

Velen zullen echter ook ondervonden 
hebben hoe gemakkelijk een plectrum 
verloren gaat en dat je best wel be-
lachelijk veel kan betalen voor een on-
nozel plastic schijfje.

Uitgaande van deze laatste veronder-
stelling hebben doe-het-zelvers met 
een zekere rock interesse de DIY 
(Do It Yourself) Guitar Pick Punch  
ontwikkeld die de meest onbenullige  
plastic prullen of verlopen bankkaarten 
in een handomdraai omtovert in die fel-
begeerde picks. 

Vanaf $24.99 kan ook jij de meest cus-
tom guitar picks maken, waar en wan-
neer je wilt!

Rock that body

Een gitaar heeft men niet altijd bij de 
hand. Rockers die desondanks willen 
meejammen wanneer er een vet num-

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

Gadgets
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mer speelt, zijn daarbij beperkt tot hun 
standaard luchtgitaar die echter niets 
meer voortbrengt dan het jammerlijke 
gekrijs van de persoon in kwestie. Zou 
het echter niet leuk zijn moest er een 
alternatief bestaan voor de imaginaire 
gitaar?

Maak dan kennis met de Electronic 
Rock Guitar Shirt, het t-shirt dat niet 
alleen een coole gitaarprint heeft, maar 
ook muziek maakt! Bij het shirt hoort 
er immers een mini-versterker die jouw 
aanrakingen registreert en live de cor-
responderende noten produceert. Geen 
voorgesampelde rommel dus, enkel wat 
jij effectief speelt, komt naar voren. Alle 
major chords zijn mogelijk en er is ook 
een variant voor fanatieke drummers 
(met 9 verschillende drumkits en een 
tot 3 minuten loop mogelijk), beiden 
voor  $29.99. Bassisten vallen, zoals 
gewoonlijk, uit de boot. 

Please  don’t  stop  
the music

Misschien ben je geen fan van rockmuz-
iek en vind je bijgevolg dit artikel maar 
stom. Loop echter nog niet weg! Ook 
voor diegenen die liever elektronische 
schijfjes beluisteren is er goed nieuws: 
de Equalizer Case voor de iPhone 5 
(en later misschien ook 6). 

Zoals je wel kan raden is het met deze 
cover onmiddellijk feest eens je de mu-
ziek start. Allen zullen stikjaloers zijn 
van jouw ogenschijnlijk hypermodern 
accessoire. Dit is het echter niet, want 
de equalizer houdt helaas geen reke-
ning met de specifieke frequenties van 
de muziek die op dat moment effectief 
afgespeeld worden (enkel het volume). 
Het goede nieuws is dat hij hierdoor 
slechts $14.99 kost en veel mensen dat 
toch niet zullen doorhebben. Bovendien 
heeft de cover zijn eigen batterijen en 
een aan/uit-knop, dus je moet geen kost-
bare muziekuurtjes inruilen voor jouw 
lichtshow.

Gadgets
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De vakantie lijkt ondertussen al een tijd-
je geleden, dus dit is het ideale mo-
ment om weg te dromen en te denken 
aan wat je kan doen tijdens de weinige 
vakantiedagen van het eerste semes-
ter. 11 november valt dit jaar op een 
dinsdag en is hierdoor dus het ideale 
excuus om de 10e een extra vakantie-
dagje te nemen (als de UGent ons geen 
vakantiedagen geeft, moeten we ze zelf 
maar nemen). Deze vier dagen zijn per-
fect om even uit de sleur van de lessen 
te breken. Een dichtbijvakantie met de 
trein of auto is ideaal, zo verlies je geen 
kostbare tijd op het vliegtuig en in de 
luchthaven. 

Amsterdam is niet alleen een stad voor 
liefhebbers van coffeeshops en de Wal-
len, er is zoveel meer te doen. Slen-
teren langs de mooie grachten, lekker 
eten (ja, ook in Nederland kennen ze 
iets anders dan kroketten uit de muur) 
en een groot aanbod aan vintagewin-
kels om uren in te verdwalen. Een be-
zoek aan het beroemde Anne Frankhuis 
is ook de moeite waard, maar dat vin-
den de vele andere toeristen natuurlijk 
ook. Op sommige momenten is het wel 
uren aanschuiven om binnen te kun-
nen, daarom is het best om ’s avonds 
zo’n twee uur voor sluitingstijd in de rij 
te gaan staan. Let er wel op dat je zeker 
anderhalf uur binnen kan zijn, dit heb je 
zeker nodig om alles te zien. 

Een ander leuk museum om te bezo-
eken als toekomstig ingenieur is het 
wetenschapsmuseum NEMO. Het is 
voornamelijk op kinderen gericht, maar 
ook wij kunnen er uren in rondlopen. De 
soms ingewikkelde fysische, chemische 
en biologische fenomenen worden ge-
makkelijk uitgelegd aan de hand van 
proefjes en leuke opstellingen. Labo-ex-
perimenten die je zelf mag uitvoeren, 
vervelen nooit, hoe oud je ook bent. Om 
je op en top toerist te voelen, moet je 
naar het Museumplein waar de bekende 
IAMSTERDAM-letters staan. Ook wel 
leuk om de vele Aziaten te observeren 
die de vreemdste poses aannemen bij 
de letters! 

Ieder ‘t Civielke neemt Maïlys jullie mee op citytrip. Voor dit eerste ‘t Civielke blij-
ven we nog dicht bij huis en leidt ze jullie rond in de hoofdstad van ons buurland 
Nederland: Amsterdam! Nog geen grote taalperikelen dus. Boek alvast een wee-
kendje Amsterdam en droom in de tussentijd weg bij dit artikel! Daar gaat ie - 
zoals de Nederlanders zouden zeggen!

TravelTime
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Natuurlijk kan je de recent vernieuwde 
musea bezoeken, met het Rijksmuse-
um op kop. Geen zin in een bezoek aan 
het museum, dan kan je het bekend-
ste schilderij ‘De Nachtwacht’ ook gaan 
bekijken op het Rembrandtplein. Daar 
kan je de standbeeldversie van het 
schilderij bezichtigen en ertussen lopen 
om zo deel uit te maken van het decor.

Ook om je haar te laten knippen of 
een tattoo of piercing te laten zetten 
is Amsterdam the place to be. Kapsa-
lons en tattooshops zijn er op elke hoek 
te vinden. Eten en slapen in deze stad 
met prachtige grachten is wel behoor-
lijk prijzig voor de gemiddelde student. 
Hostels zijn een goede manier om te 
besparen op je vakantiebudget. De 
meeste hostels hebben ook privéka-
mers zodat je je toch iets luxueuzer 
op vakantie kan voelen. Hier ontbijten 
is meestal niet aangeraden wanneer je 
iets anders wil dan een sandwich met 
kaas of toast met confituur. Gelukkig 
zijn er in de stad genoeg koffiehuizen 
te vinden waar je heerlijk kan ontbijten 
tegen redelijke prijzen. Dineren kan wel 
duur uitvallen wanneer je niet oplet. 
Zoek dus best op voorhand op ‘tripad-
visor’ of andere sites naar aanbevolen 
restaurants. Het is natuurlijk veel voor-
deliger om te gaan lunchen. Restau-
rants en eetcafés hebben vaak speciale 
menu’s voor over de middag. 

Vooral in de zakenbuurt is het goedkoop 
en lekker lunchen. Bij droog weer is het 
natuurlijk nog voordeliger om inko-
pen te doen in een van de vele Albert 
Heijns die de stad rijk is en een picknick 
samen te stellen uit de grote keuze aan 
slaatjes, broodjes, sushi... Van deze 
lunch kan je dan genieten met zicht op 
de grachten of in het mooie Vondelpark.

Amsterdam is een relatief kleine stad 
waar je alles te voet kan verkennen. 
Maar je kan ook zoals de locals doen 
en je overal al fietsend verplaatsen. 
Net zoals wij studenten vaak denken 
in Gent, heeft in Amsterdam de fietser 
overal voorrang. En de fiets parkeren, 
kan ook echt overal. Fietsen in de regen 
is natuurlijk niet de leukste manier om 
een stad te verkennen, maar gelukkig 
zijn er ook nog de tram en de metro om 
droog te reizen. 

TravelTime
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Wat is FRiS?

Aan onze faculteit zijn er vele beslissingsorganen. De facul-
teitsraad is het hoogste orgaan aan de FEA (Faculty of En-
gineering and Architecture). Alle belangrijke beslissingen 
worden daar genomen. Daarnaast zijn er een hele hoop spe-
cifieke facultaire commissies, zoals bv. de Bouwcommissie, de Commissie Interna-
tionalisering enz. Tenslotte heeft iedere opleiding zijn eigen Opleidingscommissie 
(OC). Ze bespreekt de opbouw van de opleidingen, de vakinhoud, wijst proffen 
aan de vakken toe, examen- en lessenroosters enz.
Een overzicht van alle raden en commissies vind je op:
http://www.ugent.be/ea/nl/faculteit/raden

In de meeste van deze raden en commissies zitten enkele studentenvertegen-
woordigers (stuvers). FRiS (Facultaire Raad voor IngenieursStudenten) brengt al 
deze vertegenwoordigers samen in één studentenraad. Niet alleen stuvers, maar 
alle studenten zijn welkom op FRiS-vergaderingen om hun mening te vertellen. Op 
die manier probeert FRiS de link te zijn tussen de student en de faculteit.

Word stuver!

Zoals hoger vermeld, worden er in de OC’s o.a. de examenroosters vastgelegd. 
Dit is zeker belangrijk voor de masterrichtingen waar de examenroosters niet op 
voorhand vastliggen. Heeft jouw klas al een stuver in de OC? Je kan de lijst te-
rugvinden op de Minervastek van de studentenvertegenwoordigers aan de FEA. Of 
wil je zelf stuver worden? Stuur dan een mail naar fris@vtk.ugent.be

Dit zijn uw stuvers in de faculteitsraad...

FRiS

Thomas: voorzitter van FRiS
1ste Master Bouwkunde

Ernst: VTK-FRiS
2de Master Bouwkunde



61

FRiS
Johannes: 1ste opvolger FR

Karen: Industrieel Ingenieur, 
Campus Schoonmeersen

Pieter: Industrieel Ingenieur 
Campus Kortrijk

Matthias: Master Materiaalkunde

Vincent: 2de Bachelor Werktuig-
kunde-Elektrotechniek

Jasper: 2de Master Werktuig-
kunde-Elektrotechniek

Arnout: Master Werktuig-
kunde-Elektrotechniek

  Gil: 1ste Master 
Werktuigkunde-Elektrotechniek

Brigitte: 2de Master Chemische 
Technologie

Astrid: 3de Bachelor Bouwkunde
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Beats for burgies

BBC Radio 1’s Live 
Lounge

Live Lounge is een radioprogramma op 
de Britse BBC Radio 1. In het program-
ma komt telkens een andere gastartiest 
een live sessie spelen, die bestaat uit 
een aantal eigen nummers en meestal 
ook een cover. De reden dat dit pro-
gramma plots tussen Beats For Burgies 
zit, is niet opdat jullie nu massaal naar 
de BBC Radio 1 zouden gaan luisteren 
(al mag en kan je dat zeker doen via de 
live stream), maar waarom dan wel?
De Live Lounge bestaat al meer dan 
10 jaar, en door het toenemend succes 
speelt er nu dagelijks een andere arti-
est. Hierdoor is er ondertussen al een 
gigantisch archief ontstaan van sterke 
live sets en vooral geniale covers. Vele 
artiesten kiezen voor hun Live Lounge 
cover een nummer van een totaal an-
der genre dan hun eigen genre, wat de 
creatiefste kanten van deze muzikanten 
naar boven haalt en vaak resulteert in 
knappe muzikale prestaties.

Enkele opvallende passages 
in de Live Lounge zijn: Arctic 
Monkeys – On A Mission (Katy 

B Cover), Ben Howard – Call Me May-
be (Carly Rae Jepsen Cover), London 
Grammar – Wrecking Ball (Miley Cyrus 
Cover). Maar als je iets verder gaat 
zoeken, kan je nog honderden andere 
covers vinden. Denk maar aan een pop/
rock/dance band en de kans dat ze al 
een Live Lounge sessie hebben gespeeld 
is zeer groot. Nog enkele artiesten die 
dat al deden zijn: Gorillaz, Queens Of 
The Stone Age, Kings Of Leon, Pendu-
lum, Chase And Status, Ellie Goulding, 
Ed Sheeran of zelfs Miley Cyrus... The 
list goes on and on!

Ga dus gewoon naar YouTube en zoek 
wat covers op van je favoriete artiesten. 
BBC Radio 1 heeft een afspeellijst (ge-
naamd Radio 1’s Live Lounge) waar 
alvast meer dan 100 sessies opstaan, 
maar zelfs die lijst bevat nog niet al-
les. Een volledige lijst vind je op http://
en.wikipedia.org/wiki/List_of_Live_
Lounge_cover_versions, waarvan je de 
nummers op YouTube kan opzoeken. Op 
de officiële Live Lounge website http://
www.bbc.co.uk/events/rnc5d4 kan je 
dan weer terugvinden wie er binnenkort 
zal komen spelen. Voor wie er maar niet 
genoeg van kan krijgen, wordt er jaarli-
jks een verzamelalbum uitgebracht met 
daarop de beste Live Lounge nummers 

Timen houdt jullie vanaf nu op de hoogte van de allervetste schijven, leukste 
meezingers en allernieuwste hypes in muziekland! Zet de volumeknop maar al 
op maximum en brul luidkeels met ons mee!
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Beats for burgies van het afgelopen jaar. Veel luisterplez-
ier!

Ben Howard

Ben Howard is door de meesten wel 
gekend. De Britse zanger-gitarist was 
immers al regelmatig te horen op de ra-
dio met The Fear en Keep Your Head Up. 
Op zijn eerste album Every Kingdom 
staan trouwens nog veel meer goe-
ie nummers. Ook Ben heeft al enkele 
sessies gespeeld in de BBC Radio 1 Live 
Lounge. Zo heeft hij al Call Me Maybe 
van Carly Jay Repsen, Figure 8 van El-
lie Goulding en Hideway van Kiesza 
volledig op zijn eigen manier gebracht 
(YouTuben die handel!). In 2013 won hij 
twee BRIT awards voor British Break-
through Act en British Solo Male Artist.

Ben Howard heeft een unieke sound, 
die hij verkrijgt door vaak op zijn gi-
taar te spelen in ongewone open stem-
mingen. Op Every Kingdom vertaalt dit 
zich – door het gebruik van akoestische 
gitaren - in lichte, zomerse nummers. 
Toen hij in de herfst van 2012 de Burgh 
Island EP uitbracht, bewees hij dat hij 
door deze stemming te gebruiken op el-
ektrische gitaren ook meer donkere en 
melancholische nummers kon maken, 
een voorbode voor zijn nieuwe album 
dat sinds 20 oktober in de rekken ligt: I 
Forget Where We Were. Vanaf septem-
ber werden er enkele nummers van dit 
album op zijn YouTube kanaal gezet en 
op 23 oktober speelde hij het album van 
begin tot eind volledig live op BBC radio 
1. Het belooft een topalbum te worden! 

Ben Howard gebruikt nog indrukwek-
kende gitaartechnieken: zo legt hij voor 
sommige nummers zijn gitaar op zijn 
schoot om zijn klankkast als percussie 
instrument te gebruiken. De drummer 
van zijn band kan ook soms niet goed 
kiezen welk instrument hij wil spelen, 
en speelt daarom maar gewoon basgi-
taar en drums tegelijk. Wil je dat zelf al-
lemaal eens live zien, dan heb je geluk: 
Ben komt op 17 december (de woens-
dag van de inhaalweek) naar Vorst Na-
tionaal. De perfecte manier om de blok 
in te zetten!
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Dag Mayté, wat is Tadabon  
eigenlijk?

Tadabon is een concept waarbij we 
samenwerken met diverse winkels en 
cadeaubonnen verkopen via een web-
site. Zo werken we samen met Wasbar, 
Tasty World, De Frietketel... Het zijn niet 
alleen bonnen met een bepaald bedrag 
die kunnen aangekocht worden, maar 
ook creatievere bons zoals bijvoorbeeld 
een uitgebreid ontbijt, een 2-pack bo-
xershorts...

Hoe is Tadabon ontstaan?

We waren begonnen met een facebook-
pagina waar winkels iets konden ver-
kopen en daaruit is de idee gegroeid 
om een website te maken met diverse 
geschenkbonnen. Het is leuk om iets te 
kopen vanuit je luie zetel. 

Je doet dit samen met je vriend. 
Wie heeft welke taak?
 
Ik houd me vooral bezig met de orga-
nisatie zoals mensen opvolgen en aan-
sturen. Mijn vriend bekommert zich om 
de ICT. 
Ook brainstormen we met ie-
mand die marketing heeft gevolgd.  
Daarnaast zijn er nog vier salesmensen 

om de winkels te overtuigen en vier 
bloggers waarvan er twee zich bezig 
houden met de sociale media en de an-
dere twee met de gewone media.

Daarnaast heb je nog een fulltime 
job, is dit te combineren?

Er kruipt natuurlijk veel werk in het run-
nen van je eigen bedrijfje, maar op dit 
moment valt het goed te combineren.

Zou jij je in de toekomst graag en-
kel op je eigen onderneming focus-
sen? Wat is met andere woorden je 
grote Tadabondroom?

Het zou fantastisch zijn me volledig te 
kunnen focussen op Tadabon. Het doel 
is eerst Vlaanderen te veroveren en dan 
dromen we stiekem van de wereld.

Wat komt er allemaal kijken bij het 
oprichten van een eigen onderne-
ming?

In de eerste plaats een goede boek-
houder! (Lacht) Ons bedrijfje is een 
eenmanszaak. Je moet uiteraard ook 
een goed businessplan hebben. 

Mayté Eelen, 28 jaar, was ooit een burgie aan de Ugent net als wij, afgestudeerd 
als Burgerlijke Ingenieur in de Bedrijfskunde. Na enkele jaren werken als Contin-
uous improvement manager bij een Gents verpakkingsbedrijf voor farmaceutica 
besloot ze samen met haar vriend, een fysicus, om een eigen bedrijfje op te  
richten... Tadabon!

Interview
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Wat is het verschil tussen een één-
manszaak en een bvba?

Er zijn twee grote verschillen. Voor het 
oprichten van een bvba moet je naar 
de notaris gaan terwijl je voor een een-
manszaak enkel een zelfstandigennum-
mer moet aanvragen. Het andere ver-
schil is dat er bij een bvba een aparte 
entiteit geldt voor de belastingen en dat 
er bij een eenmanszaak weinig impact 
is op de belastingen an sich.

Heb je tips voor burgies die hun ei-
gen onderneming willen opstarten?

Allereerst is het belangrijk om je idee 
goed uit te werken en dat idee dan te 
toetsen door er met zoveel mogelijk 
verschillende mensen over te praten. 
Zo krijgt je idee ook meer vorm en zie 
je welk effect het heeft op de mensen. 
Reageert het overgrote deel positief dan 
kan je de sprong wagen. De volgende 
stap is dan meer inzicht verwerven in 
sales en marketing. Daarvoor kan je jou 
verdiepen in allerhande boeken. Het is 
belangrijk goed na te denken over je 
idee en wie je doelgroep is.

Hoe is het om als vrouwelijke bur-
gie afgestudeerd te zijn?

Zeer goed. Mannen en vrouwen worden 
niet echt verschillend behandeld. Waar 
het om draait is de persoon en zijn 
kwaliteiten. 
Wat is het voordeel van een eigen 
onderneming?

Je kan volledig je eigen ding doen. Er 
is misschien een risico aan verbonden 
maar je doet alles zoals je zelf wilt. 
Je hebt zoveel vrijheid en je kan alles 
zelf beslissen. Bovendien is wat ik doe 
enorm breed: mensen aanwerven, win-
kels aanspreken... Het is ook erg cre-
atief. Kortom, het is enorm veelzijdig 
en ik vind het fantastisch dat ik dit kan 
doen.

Dankjewel Mayté voor het inter-
view!

Willen jullie zelf ook kans maken op 
een Tadabon? Surf dan zeker naar 
www.tadabon.be. Kies tussen een 
bon van Piet Moodshop, Zoot Gent 
en Frituur de Frietketel en geef als 
code “VTK” in! Succes!!

Interview Tadabon
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Bucketlist

Leer een nieuwe sport of werk aan je conditie. VTK Sport kan je hier op alle 
mogelijke manieren in verder helpen. Zij organiseren regelmatig initiaties 
van sporten die ook voor hen nog nieuw zijn zoals Lacrosse. Om aan je 
conditie te werken kan je bijvoorbeeld elke maandagavond mee gaan lopen 
rond de Watersportbaan. 

Ben jij niet zo’n sportief type en zit je je liever gezellig op café? Dan is de 
Overpoort Challenge vast iets voor jou. De bedoeling is om elk café in de 
Overpoort te bezoeken en daar minstens één alcoholische drank te nutti-
gen. 

Ga rechtstreeks van de Père Total naar je practicum en behaal minimum 
een 16. Het is reeds bewezen dat dit mogelijk is.

Maak een Youtubefilmpje en krijg meer dan 10 000 views. Indien mogelijk 
eentje waarbij je zegt dat de VEK een homokring is. 

Een taart in iemand zijn gezicht gooien. Bij voorkeur iemand die je niet kan 
uitstaan. 

Verkleed je als tuinkabouter en ga in een willekeurige voortuin staan. Een 
kruiwagen bij de hand hebben is hier een absolute must.

Een dag met iemand van leven ruilen. Hoewel dit als ingenieur misschien 
eerder in je nadeel kan uitdraaien.

Na een onenightstand wakker worden en de walk of shame doen in je mar-
ginale kleren van de avond ervoor. 

De studententijd is de beste tijd van je leven. Genieten is dus de boodschap! Om 
ervoor te zorgen dat jouw studentijd niet in één oogopslag voorbij gaat, kan je 
een bucketlist aanmaken. Dit is een lijst met activiteiten die je gedaan wil hebben 
voor een bepaalde periode. Hieronder vind je enkele ideeën die je op weg kunnen 
helpen naar een legendarische studententijd om nooit meer te vergeten. 
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Bucketlist
Een koe omver duwen. Dat je gemakkelijk een koe omver kan duwen wan-
neer die rechtop slaapt, blijkt een fabel te zijn. Het zou echter wel mogelijk 
zijn indien je samenwerkt met een groepje van minimum vier personen. De 
echte dierenliefhebbers kunnen opteren voor een workshop koeknuffelen. 
Voor slechts €40 kan je een volledige dag vullen met het knuffelen van 
koeien. 

Binnenlopen in een café en vragen welk jaar het is. Daarna bij het naar 
buiten lopen “Yes, het is gelukt!” roepen.

Nu je al enkele ideeën hebt gekregen, is het tijd om een eigen bucketlist 
op te stellen. Hang je lijst boven je bed zodat je deze zeker niet uit het 
oog verliest. Stuur je eigen bucketlist door naar pers@vtk.ugent.be met 
een bewijs van minstens 1 puntje dat je reeds hebt afgewerkt en win een 
mooie prijs. 
Veel succes!
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Ram: 21 maart - 20 april
Het wordt tijd dat je de wereld nog eens laat zien wie de leider 
van de dierenriem is! Neem je vrienden op sleeptouw en trek 
met z’n allen naar de openingsfuif. 
Geluksdag:  Maandag. Eindelijk terug goliarde! Jammer dat 
er ook dinsdag weer les is...
Geluksdrank: Whisky on the rocks 

Stier: 21 april - 21 mei
Gun jezelf wat slaap, beste Stier! Na al dat feesten van de 
voorbije weken is het tijd voor een wat rustigere activiteit. 
Laat dat bierbowlen maar eens links liggen en ga quizzen met 
je beste vrienden.
Geluksdag: Zaterdag = uitslapen. Yes!
Geluksdrank: Red bull

Tweeling: 22 mei - 21 juni
De sterren staan volledig in jouw teken. Geluk en liefde staan 
jou te wachten. Kijk goed uit naar de liefde van je leven, hij/zij 
is dichterbij dan je denkt. Als je denkt hem/haar al gevonden 
te hebben is het tijd om hem/haar dat nog eens duidelijk te 
maken.
Geluksdag: Vrijdag
Geluksdrank: Cocktails

Kreeft: 22 juni - 22 juli
Wanneer stond je laatst op de weegschaal, Kreeft? Het nieu-
we academiejaar begint door te wegen, of je nu wilt of niet: 
sporten en gezond eten zul je moeten doen om die overtollige 
kilootjes eraf te krijgen.
Geluksdag: Maandag, lopen rond de watersportbaan (19u)
Geluksdrank: Coca Cola Zero/Light

Leeuw: 23 juli - 23 augustus
Het volgende kotfeestje is bij jou te doen. Loop maar vlug naar 
de winkel om een bak bier koud te zetten, want je gaat je gas-
ten toch geen dorst laten lijden?
Geluksdag: Donderdag
Geluksdrank: Cara Pils

Maagd: 24 augustus - 22 september
Laat je niet te gemakkelijk verleiden, niet elke jongen of meis-
je die je probeert te versieren meent het serieus met jou! Aan 
jou om de juiste eruit te halen.
Geluksdag: Zondag
Geluksdrank: Martini rosato

Horoscoop
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Weegschaal: 23 september - 22 oktober
Met dank aan de volle maan staat jouw sterrenbeeld volledig 
in de schijnwerpers. Samen met de Ram kan je in staat zijn 
grootse dingen te verwezenlijken. Heb geen schrik de stap te 
zetten waar je al zo lang op wacht. Het geluk staat geheel aan 
je zijde.
Geluksdag:  Maandag t.e.m zondag
Geluksdrank: Gold Strike 

Schorpioen: 23 oktober - 21 november
Is na al dat feesten je weekgeld alweer op ? Geen nood, zoek 
een studentenjob om in het weekend wat bij te verdienen, zo 
heb je steeds genoeg geld om met je vrienden te gaan feesten.
Geluksdag: Donderdag 
Geluksdrank: Kriek

Boogschutter: 22 november - 21 december
Maak eens wat tijd voor je vrienden. Het duurt nog wel even 
alvorens de examens er zijn, leg die boeken dus maar opzij 
en spreek af met je vrienden. Ga eens naar de goliarde op 
maandag bijvoorbeeld, fun gegarandeerd!
Geluksdag: Woensdag
Geluksdrank: Tequila

Steenbok: 22 december - 20 januari
Neem niet teveel hooi op je vork. Alhoewel Steenbokken sterk 
en dapper zijn, kan de boog niet altijd gespannen staan. Ont-
span je eens met vrienden of kijk een serietje.
Geluksdag: Zondag
Geluksdrank: Jenever

Waterman: 21 januari - 19 februari
Vergeet niet om zorg te dragen voor je gezondheid, beste Wa-
terman. Al dat feesten is goed en wel, maar als je zo doorgaat 
ga je nog moeten passen voor de openingsfuif. Geef jezelf een 
paar daagjes rust zodat je helemaal klaar bent voor dé fuif van 
het eerste semester!
Geluksdag: Dinsdag
Geluksdrank: Wodka-Red Bull

Vissen: 20 februari - 20 maart 
Heeft je lief zijn/haar kuren weer ? Trek het je niet aan, hij/zij 
doet het niet met kwaad opzet. Laat hem/haar weten hoeveel 
je van hem/haar houdt en hij/zij zal snel terug de oude zijn.
Geluksdag: Dinsdag, tijd voor wat quality time.
Geluksdrank: Sex On The Beach

Horoscoop
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Dankwoord
We zijn al aan onze allerlaatste pagina 
gekomen... Ooooh, stiekem toch wel 
een droevig moment. Ons allereerste ‘t 
Civielke zit er dus al volledig op! Of voor 
zij die de wereld liever achterstevoren 
zien, begint het lezen misschien nog 
maar pas. Hoe dan ook, zonder de hulp 
van onze fantastische medewerkers die 
stuk voor stuk de Nobelprijs voor de lit-
eratuur verdienen was er geen ‘t Civiel-
ke geweest! 
DANKJULLIEWEL ALLEMAAL! 

Eerst en vooral willen we onze nieuwe 
en vooral fantastische praeses, Max, 
bedanken voor zijn prachtige voor-
woord. De praeses is de max!

Ons kersverse praesidium mogen we 
ook niet vergeten voor het creatief 
beantwoorden van alle - soms nog re-
delijk lastige - vragen.

Dankjewel aan Andreas voor zijn aller-
leukste gadgets!

Timothy om onze culturele achtergrond 
uit te breiden met must see movies.

Jessica voor haar reconstructie van de 
supercoole Bach Launch met onze nieu-
we eerstejaars.

Jeroen voor zijn magische astrologische 
talenten en inzichten.

Mayte voor haar interview over Ta-
dabon, dat ons wat meer heeft geleerd 
over het opstarten van een eigen on-
derneming.

Timen voor zijn onfeilbare kennis over 
games en muziek.

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

Nick om onze kennis uit te breiden met 
zijn intelligente wistjedatjes.

Ons super Cultuurteam met hun artikel 
over hun voorbije uitstappen.

Ernst voor zijn artikel over Fris.

Hanne voor haar supertoffe reisverslag 
over Vienna.

Eva om ons een heerlijk hoofdgerecht 
en nagerecht te leren koken.

Feest voor hun topartikel over de Over-
poort. Nu weten we altijd waarheen!

Michiel voor zijn IAESTE-stageverslag 
over Zuid-Korea.

Stefanie voor haar bucketlist zodat jul-
lie je zeker niet zouden vervelen tijdens 
jullie studententijd.

Dankjewel Christophe voor het helpen 
met de nietjesmachine!

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




