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De Praeses spreekt
Dag trouwe VTK’ers,
Op het moment dat jullie dit lezen hebben we
al 3 fantastische weken achter de rug waarin
we getrakteerd werden op een casinonight,
enkele goliardes, een sessie wakeboarden en
nog veel meer. Ook is de fantastische periode
genaamd de Doop nu jammer genoeg voorbij.
Na
vele
ongelofelijke
avonturen
mogen we weer tientallen enthousiastelingen verwelkomen in de kern van
onze kring. Voor diegenen die dit jaar
niet konden deelnemen, niet getreurd:
jullie krijgen volgend jaar opnieuw de kans.
Door bovenstaande passage zou je wel al
eens kunnen denken dat we al over het
hoogtepunt van het studentenjaar heen zijn,
maar niets is minder waard. Dinsdag vindt
onze openingsfuif plaats en daarna gaan we
ook nog naar London. Zelf kijk ik heel hard uit
naar het galabal dat dit jaar op 17 november
plaatsvindt. Het zou zonde zijn moesten we
niet van ons lustrumjaar (ja we bestaan 95
jaar) gebruik maken om dit jaar nog meer geld
uit te geven om jullie een spetterende avond
te bezorgen.

die van Supply Chain & Management.
Als jullie hierbij willen zijn, vergeet je dan
zeker niet in te schrijven op onze website.
Dit voorwoord loopt bijna op zijn einde,
dus ik ga nog even de tijd nemen om mijn
praesidium te bedanken. Dit zijn 35
studenten die op vrijwillige basis elke
week uren in VTK steken, allemaal om
jullie studentenleven leuker, goedkoper, cooler, sneller, harder, memorabeler te maken. Spreek hen zeker eens aan
op activiteiten of in Delta, ze bijten niet.
Tot slot wil ik nog eens meegeven
dat jullie ons altijd kunnen contacteren als jullie zelf mee willen helpen
om bij te dragen aan onze fantastische
kring. We zoeken altijd vrijwillers om
mee te helpen om een uurtje te tappen,
zo-wel in delta als op feestjes, om activiteiten op de bouwen en nog veel meer. Als je
hier zin in hebt, stuur dan een mailtje naar
vice@vtk.ugent.be.
Tot in Delta!
Alexander

Ook voor de ouderejaars die al bezig zijn
met hun toekomstige carriere hebben
we heel watin petto. De Orientation Day,
waarbij
jullie
kennis
konden
maken met topbedrijven uit verschillende sectoren is ondertussen al
voorbij maar deze week volgen nog de
Sector Day Construction & Dredging en
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De Praeses spreekt

Pers zevert
Dag VTKameraden!

Hier is het dan, ons eerste ‘t Civielke!
Jullie eerste ‘t Civielke! Eindelijk is het
voorbij zeg, die stomme vakantie die voor
sommigen onder ons gelukkig nog
opgevuld werden door die verlepte
herexamens! We hebben afgezien he?
Zo zonder de VTK om onze tijd op te
vullen met Goliardes en sportactiviteiten.
Laten we wel niet alleen feesten maar ook
studeren en ‘naar de les gaan’ zodat we ons
brein kunnen vullen met kennis met die paar
hersencellen die we nog over hebben na al
die alcohol (of fristi voor de niet-drinkers).
Hopelijk heben jullie de eerste weken wat
overleefd. Met al die nieuwe proffen en nieuwe
lokalen en die verwarrende Minervaaankondigingen die je soms een tweede keer
aankrijgt op de webmail, maar soms ook niet.
Hopelijk hebben jullie ook al genoten
van de leuke Goliardes en die uitermatig
willekeurige feestjes die niet door ons
gegeven werden zoals een spetterende editie
van ‘Student Kick-Off ’ die werd afgesloten
door onze nog meer spetterende Triple
Floor Triple fFn! En hadden jullie niet al te
veel VTKaters zodat jullie functioneel in de
les konden zitten. Of fuck de les wette, boeie.
Eerst bier en plezier, dan success met uw les.

verkrachten en letters over te geven op
papier. Deze zullen jullie allemaal met veel
plezier gaan lezen, hopelijk zonder dt-foudten.
We hebben dit eerste ’t Civielke
gemaakt met bloed, zweet en tranen. Niet
helemaal alleen natuurlijk. Wij hebben
namelijk de meest fantastische werknemers
opgetrommeld om lege bladzijdes te
vullen met slimme en belangrijke inhoudsvolle artikels! Wil je ook iets schrijven voor
’t Civielke stuur maar een mailtje naar pers@
vtk.ugent.be “hint hint” *insert knipoog*.
Wij hebben speciaal onze beste knip en plak
kunsten bovengehaald en onze artistieke
en quasi originele ideeën uit de bodem van
onze ziel gegraven om voor jullie een deftige
lay-out te presenteren. Persoonlijk vinden
wij ze allemaal #gorgeous of #VTKunstig.
We hopen dat jullie, wandelende
biervaten jullie gaan amuseren net zoals wij
gaan doen, maar daar twijfelen we niet aan!
Versgeperste groetjes zonder pulp.
Ann-Sophie en Lucas

Maar nu, wie zijn wij eigenlijk? Wij
zijn Ann-Sophie en Lucas! Het beste
persteam tot nu toe #fasha. Wij mogen
met veel trots het beste van onszelf geven
door dit komende jaar zinsconstructies te
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Bach Launch
Na een deugddoende vakantie, konden we stilaan uitkijken naar
onze grote stap richting de UGent. Een nieuwe stad, nieuwe school,
nieuwe proffen en ook nieuwe mensen. Gelukkig organiseerde de
studentenvereniging VTK speciaal voor ons de Bach Launch, of kortweg BaLa. Voor een aantal van jullie zal dit wel een belletje doen
inkelen, maar voor diegenen waarbij dit niet het geval is, licht ik het
begrip even toe:
Bach Launch is een driedaagse georganiseerd voor eerstejaars door de mensen
van het praesidium van onze studentenclub VTK. Deze driedaagse is bedoeld
om je academiejaar in schoonheid te
starten en veel nieuwe mensen te leren
kennen.
Maandagavond werden we hartelijk
ontvangen op het domein “Hoogland”
in Lokeren door een deel van het praesidium. Al snel kregen we een leuke
T-shirt en een drankje, waardoor we al
eens konden klinken op het komende jaar.
Nadat we onze valiezen in de kamers
gedropt hadden speelden we enkele
spelletjes om de namen te leren kennen en
het ijs te breken. Het was intussen al donker en de meesten kregen al wat honger.
Gelukkig
had
het
praesidium
voor ons een stevig bord spaghetti klaargemaakt en konden we met
onze reeds nieuwe vrienden aan tafel
schuiven.
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Ondertussen begonnen we ons natuurlijk af te vragen wat het VTK is en wat
ze juist doen naast het organiseren van
de BaLa. Deze vragen werden echter snel
beantwoord met een ludieke presentatie,
waar we info kregen over heel
wat
activiteiten
en
voordelen die het VTK ons kan bieden.
Een half uurtje later had iemand
plotseling de aansluiting van de
boxen gevonden en kon het eerste
feestje, dat dit jaar in het thema van
Games Of Thrones stond, losbarsten.
Velen waren zeer origineel verkleed,
anderen hadden blijkbaar niet door dat
er een thema was. Na dit fantastische
feestje zijn we in ons bed gekropen voor
een korte, maar broodnodige nachtrust.

Bach Launch

’s Ochtends konden we min of meer
rustig wakker worden en een stevig ontbijt nemen voor alweer een dag boordevol
activiteiten. In de voormiddag werden
we opgedeeld in groepjes van ongeveer
7 personen voor een quiz, een ideale
aangelegenheid om je toekomstige medestudenten beter te leren kennen. Rond de
middag werden onze hongerige magen
gevuld met heerlijke croque monsieurs en
potjes pasta. Boordevol energie konden
we de middag invliegen en het befaamde
bosspel spelen, alweer in het thema van
Games of Thrones. Dit spel werd gewonnen door House Stark en ongetwijfeld
lagen de twee beste teamleiders: Laura &
Ann-Sophie aan de basis van dit succes ;).
Tijd voor een heerlijke bbq. Het praesidium maakte hamburgers, brochettes
en worsten voor ons klaar. De fond was
gelegd voor onze allereerste... CANTUS
Hoewel sommigen al geen stem meer
hadden na de eerste avond, probeerden
we toch uit volle borst mee te zingen
met de voor ons bekende en minder
bekende cantusliederen. Het gratis bier
vloeide alweer rijkelijk uit de tapkranen
en herinneringen werden gecreëerd. Ik
denk dat dit voor velen een onvergetelijke avond was. Ergens in de late/vroege
uurtjes kropen we in ons bed, of toch de
meesten onder ons. Anderen kozen ervoor om wakker te blijven tot de brunch
op woensdag.

Bach Launch
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De personen, die toch in hun bed gekropen waren en die hoopten om tot de middag te
blijven slapen, werden teleurgesteld, want om 9u30 wilde het praesidium de slaapvertrekken kuisen. Geen keuze dus, opstaan! Na een deugddoend ontbijt werden de valiezen gepakt en was het stilaan tijd om afscheid te nemen. Tijd om wat verloren slaap
in te halen en tijd om ons voor te bereiden op de spannende jaren die ons te wachten
staan. Bedankt VTK voor deze 3 onvergetelijke dagen!!
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Bach Launch

PRAESIDIUMVOORSTELLING
ALEXANDER COGNEAU - PRAESES
Richting: Computer Science Engineering
Beschrijf jezelf in 3 woorden: dab dab dab
Welk praesidiumlid zou je doen?
Algemeen: Jonas Van Moorter
Mannelijk: Jonas Van Moorter
Vrouwelijk: Jonas Van Moorter
Beste openingszin:
Ben je op zoek naar goeie en lange seks? - ‘nee’
Perfect, kom dan maar mee
Favoriete late night snack: Julie Van Overloop

ELKE CLAEYS - VICE-PRAESES
Richting: Natuurkunde
Bijnaam: Rooie
Welk praesidiumlid zou je doen?
Algemeen: Das incest, dat zijn mijn kindjes
Mannelijk/Vrouwelijk: Nog steeds incest
Oude of nieuwe K3? Tis allemaal fake ros
Welk Game of Thrones personage zou jij zijn?
Die rosse duuuuuuuh
Favoriete VTK-activiteit: Fristi goliarde
Geheim talent: Motorrijden op een fiets

PIETER GIJS - PENNING
Richting: Electrom. Eng. – Maritime Engineering
Bijnaam: Gieter
Welk praesidiumlid zou je doen?
Algemeen: Zit die boterham van Moeder Vlies al
in’t praesidium ondertussen?
Mannelijk/Vrouwelijk: Debbie/Saar Vermijs
Ananas op pizza, done or not done? Dat ze da
maar in hun eigen land doen. Ze nemen allemaal
drugs, druuuuuugss!
Favoriete quote: Wees niet bang
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Praesidiumvoorstelling

THOMAS DEBERLANGER - PENNING

Richting: Electromech. Eng. Control Eng. & Automation
Bijnaam:
Debbie/Dabbie/Sinterdab/Regenboogjanool
Welk praesidiumlid zou je doen?
Die delle van café sport
Geheim talent: Snel zat zijn.
Ergste nachtmerrie: Walvissen jagen met P. Gijs.
Hogwarts House: Hermelien is een tranny.
Random uitroep: “Shaaaaaaahten”
Muzieksmaak: Licht pikant

CEDRIC BINST - DELTAPENNING

Richting: Bouwkunde
Bijnaam: DJ Chodric
Welk praesidiumlid zou je doen?
Mannelijk: Sanne de Hutter
Vrouwelijk: Sanne de Hutter
Favoriete quote: Hoe jonger, hoe beter
Welk Game of Thrones personage zou jij zijn?
Hoe jonger, hoe beter.
Als je iets zou kunnen stelen zonder gepakt te
worden, wat zou het zijn?
Iemands maagdelijkheid

JORAN CLAEYS - SECRETARIS
Richting: Baaskundige (Bedrijfskundige master)
Beschrijf jezelf in drie woorden: Joran Delta Claeys
Welk praesidiumlid zou je doen? Christa Kip
Ergste nachtmerrie: Mijn kapoentje op de grond
laten vallen
Zatste dieptepunt: Die ene keer dat ik zo zat was
dat ik mijn kapoentje liet vallen
Wanneer heb je het laatst gehuild?
Toen ik mijn kapoentje liet vallen
Favo late night snack: Kapoentje bij Stefaan

Praesidiumvoorstelling
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DRIES DEFEVER - C&D
Richting: Electromech. Eng. Mechanical construction
Welk praesidiumlid zou je doen?
Kirsten natuurlijk
Ergste nachtmerrie: Een jobfair zonder bedrijven
Waarom gaat VTK de 12urenloop winnen dit jaar?
Omdat HILOK geen 3e keer mag winnen!!!
Random uitroep:
Jippiejammidfjqmiejoiezajfaokdsgnklqg
Hoeveel boete op je lelijk hoofd? Een zak

JONAS VAN MOORTER - C&D

Richting: 2e master ‘leer flirten en contacten leggen’
Bijnaam: Temmerrrrrrr, Jonijs, Hagridjanool
Welk praesidiumlid zou je doen?
Mannelijk: Temmer van vorig jaar
Vrouwelijk: Laura Verghote, no doubt
Ergste (nacht)merrie: http://www.nieuwsblad.be/
cnt/dmf20170519_02891158
Welke kleur tractor? Vrachtautochauffeur toetoet
Als je iets zou kunnen stelen zonder gepakt te
worden, wat zou het dan zijn? Jouw hart ;)
mijn nr is 0497 90 09 07

KIRSTEN LENAERTS - C&D
Richting: Civil Engineering, Construction Design
Bijnaam: Kirri
Welk praesidiumlid zou je doen?
Mannelijk: Dries Defever (uiteraard!)
Beste in Delta: Den drank
Random uitroep: RIP
Airco of verwarming? Verwarming! We leven naar
mijn weten nog altijd in België...
Wanneer heb je voor het laatst gehuild en waarom? Op reis in Kos omdat het kiten even niet lukte.
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SOFIE PIRON - C&D

Richting: Careeer & Development
Bijnaam: Sofs
Geïnteresseerd in: Meer woorden
Favoriete quote: Ik haat quotes
Beste openingszin: Hey
Geheim talent: Telepathie
Hogwarts House: Ik ben nog nooit onder sorteerhoed gaan zitten.
Fuckedupste katerverhaal: Sorry, ik heb geen kat
Jouw wondermiddel tegen een kater:
Ik heb toch al gezegd dat ik geen kat heb!

LAURA VERGHOTE - PR
Richting: Elektrotechniek
Bijnaam: Prrrrrrrrrr
Beschrijf jezelf in 3 woorden:
Cynisch, karaokequeen, xoxo
Grootste droom: Trio met Saar en Phie
Ergste nachtmerrie: Trio met Saar en Phie
Beste openingszin: Hey, muilen?
Wanneer heb je het laatst gehuild en waarom?
Ik ween nooit, cuuuzzz I’m dead inside
Geheim talent: adjes doen

JULES CLAEYS - LUSTRUM

Richting: 2e Master IEOR
Beschrijf jezelf in 3 woorden: Delta, Feest, Lustrum
Grootste droom: Een volledig gedoopt praesidium
Zatste dieptepunt/hoogtepunt: Uitgaan in Leuven,
wakker worden in Blankenberge
Hogwarts House: Chez Hagrid
Random uitroep: Ad dat, het gaat u deugd doen!
Jouw middel tegen een kater: Frisdrank en kruiden
Welke artiest wil je graag op Parkpop zien?
Jonijs met een kaketoe

Praesidiumvoorstelling

15

LUKAS DE LOOSE - SCHACHTENTEMMER

Richting: Computer Wetenschappen
Bijnaam: Temmerrrr
Welk praesidiumlid zou je doen?
Algemeen: Die van pers die op mannen valt
Mannelijk: Hete jongen van BEST
Vrouwelijk: Brak cursus
Beste in Delta: De muziek tegen 6u ‘s ochtends
Favoriete quote: “Eén liedje en dan naar huis”
Wanneer heb je het laatst gehuild?
Vorig jaar, van het verschieten hoe lekker look wel
niet is.

HANNE DE SUTTER - FEEST

Richting: Computerwetenschappen
Bijnaam: Sanne de Hutter
Welk praesidiumlid zou je doen?
Algemeen: Lucas Derveaux
Vrouwelijk: Lucas Derveaux
Mannelijk: Lucas Derveaux
Ergste nachtmerrie: Weinig schachten op de doop
Favoriete quote: Look stinkt naar schachten
Hogwarts house: Lannister
Welke Game of Thrones personage zou je zijn?
Ron Wemel

THOMAS DE LETTER - FEEST
Richting: Industrieel informatica
Bijnaam: Letter
Beschrijf jezelf in 3 woorden: Thomas de Letter
Welk praesidiumlid zou je doen?
Algemeen: Degene die het best betaalt
Ergste nachtmerrie: Bussen op het galabal
Zatste hoogtepunt: Dak van de Vooruit
Droomvent/vrouw: Rudy Verboven, topkeirel
Welke personage van Game of Thrones zou jij zijn?
Jon Sneu
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EDWARD MAHIEU - INTERNE

Richting: Bouwkunde
Bijnaam: Edje
Beste in Delta: Alles <3 Driehoek
Grootste droom:
Feesten zonder een kater achteraf
Ergste nachtmerrie:
Niet feesten, maar wel een kater
Wanneer heb je het laatst gemuild en waarom?
No comment
Welke artiest wil je graag op Parkpop zien staan?
Beyoncaaay!!!

ISOLDE DEWACHTERE - INTERNE

Richting: IEOR
Bijnaam: Issy
Welk praesidiumlid zou je doen?
Iedereen met een baard
Grootste droom: op een draak rijden
Ergste nachtmerrie: van mijn draak vallen
Fuckedupste katerverhaal: Ik had eens fruitsap
gedronken toen ik een kater had en dat was echt
niet oké. Voor de rest slaap ik vooral als ik een kater
heb, dus meer fucked up dan mijn fruitsapverhaal
zal het helaas niet worden.

ISA BRYSBAERT - CULTUUR
Richting: Werktuigkunde
Beschrijf jezelf in 3 woorden:
Dansen, Tequila, Chocolade
Random uitroep: Tequilaaaaaa!
Favoriete VTK-activiteit: DE SHOW
Gever/nemer?
Ik weet nu nog altijd niet of een gever ‘het’ geeft of
een nemer je ‘neemt’
Welke Game of Thrones personage zou jij zijn?
Een commoner ergens die nog leeft

Praesidiumvoorstelling
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JACOB VANDERERFVEN - CULTUUR

Richting: Zuidzuidoost
Bijnaam: Teddybeer, Neevoet
Welk praesidiumlid zou je doen?
Die ene met dat haar
Ergste nachtmerrie: Dat de Fristi op is.
Beste openingszin:
Hey bloemetje, mag ik je bijtje zijn?
Geheim talent: Van iedereen een knuffel krijgen
Hoeveel boete voor je lelijk hoofd? Hopelijk
minder dan de boete voor de slechte grammatica
in deze vraag.

CELINE CARBONEZ - CURSUS
Richting: Werktuigkunde
Bijnaam: Carbos, zus van die brakke sport
Beschrijf jezelf in 3 woorden: Lomp, maar leuk
Grootste droom:
Meer dan 3 pintjes drinken zonder overgeven
Beste openingszin: Wil jij mijn meter zijn?
Favoriete spel: Voorspel
Random uitroep: Awkward lama
Fuckedupste katerverhaal: Elk verhaal na 3 pinten
Airco of verwarming: Haardvuur

FLAURE DERVEAUX - CURSUS

Richting: Werktuigkunde maritieme techniek
Bijnaam: Flaure to the floor
Welk praesidiumlid zou je doen?
Cedric of Thomas
Grootste droom: Mijn dromen onthouden
Ergste nachtmerrie: Mijn nachtmerrie onthouden
Zatste dieptepunt: KO gaan op mijn eigen pre
Fuckedupste katerverhaal: Het vervolg van KO op
de pré
Welke artiest wil je graag op Parkpop zien staan?
Duet van Isolde en Hannes
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CEDRIC CARBONEZ - SPORT

Richting: Elektrotechniek
Bijnaam: Braksport
Beschrijf jezelf in 3 woorden: echt niet brak
Waarom gaat VTK dit jaar de 12urenloop winnen?
Iedereen die dit leest aanwezig op 25 april @
Sint-Pieters
Geheim talent: Reclame maken voor sportactiviteit
in antwoorden op idiote vragenlijsten
Als je iets zou kunnen stelen zonder gepakt te
worden? De hilok mascotte, kom helpen op het IFT
Beste openingszin: 60cm paal

BENJAMIN VAN ISEGHEM - SPORT

Richting: Toegepaste Informatica (HoGent)
Bijnaam: Sletsport
Welk praesidiumlid zou je doen? Mannelijk: Die
Cedric van sport ziet er wel een beest uit
Vrouwelijk: Die geile van pers
Hoeveel boete voor je lelijk hoofd? Evenveel als
voor deze vraag
Random uitroep: Show bobs en vegana
Waarom gaat VTK dit jaar de 12urenloop winnen?
Omdat dit jaar sport gewoon een episch trio is?
(Sorry oud sport, we love you)

SAAR VERMIJS - SPORT

Richting: Elektrotechniek
Beschrijf jezelf in 3 woorden:
Legen...waitforit......dary
Grootste droom: 12 urenloop winnen
Ergste nachtmerrie: 12 urenloop verliezen
Favoriete quote: “Oj wil wetn oeveel marhinoalen
d’er in uij gemjènte weunen, awel, hoa noar een
vierwerk en he kunt z tell’n” ~Bevergem
Beste openingszin: Heb jij geen vlog?
Welke artiest wil je graag op Parkpop zien staan?
Ann-Sophie met haar vlog

Praesidiumvoorstelling
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NICO EKKART - ICT

Richting: Beetje scheef
Bijnaam: Omar
Welk praesidiumlid zou je doen? Die ene van pers
Beste openingszin: Eeeee bent gij niet van P(e)r(s)
Beste/slechtste film die je ooit hebt gezien:
Mijn sextape met die ene van pers
(beste + slechtste)
Muzieksmaak: Aardpeer
Waarom gaat VTK dit jaar de 12urenloop winnen?
We gaan gewoon een uurtje vroeger beginnen
Airco of verwarming? Aircho

JENS-JORIS DECORTE - WEB
Richting: Computerwetenschappen
Bijnaam: Jens
Geïnteresseerd in: Kaas en donuts, maar vooral
paarden en ook kaas. Daarnaast ook donuts. Kaas
Grootste droom: Hypodroom
Wanneer heb je het laatst gehuild en waarom?
Overmorgen
Waarom gaat VTK dit jaar de 12urenloop winnen?
Omdat we gelijk nog snel lopen
Jouw wondermiddel tegen een kater: Viagra

MATTHIAS HONHON - WEB

Richting: Werktuigkunde-elektrotechniek
Bijnaam: Matti
Beschrijf jezelf in 3 woorden:
Julientje, Vokda-redbull, gaming
grootste droom: Afstuderen
Ergste nachtmerrie: Niet afstuderen
Random uitroep: Neen Isa, genoeg Tequila!
Welk Game of Thrones personage zou jij zijn?
Ser Bronn of the blackwater, want ik wil ook een
kasteel.
Geheim talent: Alle first gen Pokémon benoemen
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KASPER DE NYS - DELTA
Richting: Chemie
Bijnaam: Kaspaaaar
Beschrijf jezelf in 3 woorden:
Communicatiespecialist van Delta
Beste in delta: De bonnekes
Favoriete quote: Maja het had toch een hartslag
Fuckedupste katerverhaal:
Tijdens de les Analyse 1 kotsen in de bosjes.
Als je iets zou kunnen stelen zonder gepakt te
worden? Niets van Edward allesinds.

MICHIEL VAN GENDT - DELTA

Richting: 3e bach computerwetenschappen
Bijnaam: Michielertje
Geïnteresseerd in: Hoe vrouwen denken
Welke Game of Thrones personage zou jij zijn?
Littlefinger
Zatste dieptepunt: Spauwen in de douche omdat de wc te hoog was
Beste openingszin: Pizza is my second favourite
thing to eat in bed
Welke artiest zou je graag op Parkpop zien?
Meisjes van VPPK, die zijn super toonvast

WILLEM VERMEULEN - DELTA

Richting: Computerwetenschappen
Bijnaam: Mr Vermeulen
Beschrijf jezelf in 3 woorden: Tis ol Skum
Zatste dieptepunt/hoogtepunt: Kben alles vereten
Beste openingszin: Morgen pizza en neuken? Of
lust ge geen pizza?
Geheim talent: Wat is de kans verliezen
Hogwarts house: Let me slyther in your DM’s
Jouw wondermiddel tegen een kater: Een hondje
Welke artiest wil je graag op Parkpop zien? Dj
Chodric

Praesidiumvoorstelling
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YENTL DEGEYTER - DELTA

Richting: 1e Master Toegepaste Natuurkunde
Bijnaam: Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaans
Beschrijf jezelf in 3 woorden: Dronkaard van Delta
Beste openingszin: Heb je een goede dierenarts
want ik ga uw poes kapotrijden.
Wanneer heb je voor het laatst gehuild en waarom? Ik had mijn kleine teen van mijn linkervoet
gestoot!
Waarom gaat VTK dit jaar de 12urenloop winnen?
Omdat we na 12u het meeste rondjes gaan hebben.
Geheim talent: Alles vergeten en toch slagen

HANNES VERCAUTEREN - BEST

Richting: Werktuigkunde
Bijnaam: Hannie
Welk praesidiumlid zou je doen?
Mannelijk: Iemand die mij kan temmen,
nen temmer fzo
Vrouwelijk: Alles met een hartslag
Geheim talent: Ik speel orgel en viool
Welke Game of Thrones personage zou jij zijn?
Fuck GoT
Als je iets zou kunnen stelen zonder gepakt te
worden: Een ander zijn lief

THOMAS GELDHOF - IAESTE
Richting: 2e Master Mechanische energietechniek
Bijnaam: Eurojardin, Geldskof
Welk praesidiumlid zou je doen?
Na een zomer in India apprecieer ik alles
Ergste nachtmerrie
Plots beseffen dat ik niet maximaal geleefd heb
Muzieksaak: Geldhof in The Mix
Welke kleur tractor heb je?
Een rode oldtimer van het merk Ursus, 75 pk maar
door de jaren heen wat horsies verloren.
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PIETER HAEGEMAN - FRIS
Richting: Burgerlijk Ingenieur-Architectuur
Bijnaam: Haegeman van den Aldi
Geïnteresseerd in:
Wat Mark Peeters drijft zo’n kleren te kopen
Grootste droom: Fristi in Delta
Beste openingszin: Hi, Ted Mosby, architect
Random uitroep: Trival Time!
Favoriete quote: Cash me outside howbow dah

ANN-SOPHIE BRACKE - PERS

Richting: Bouwkunde
Bijnaam: Phie, nee geen dildoschacht
Grootste droom:
Zo mooi worden als Saar en Laura samen
Ergste nachtmerrie:
Zo lelijk worden als Saar en Laura samen
Beste openingszin:
Mijn herpes is bijna weg. Muilen?
Droomvrouw/vent: Lucas Derveaux (maar die is
homo dus het zal een droom blijven)
Geheim talent: Euhm, iets met prei

LUCAS DERVEAUX - PERS

Richting:
Industrieel Ingenieur Computerwetenschappen
Bijnaam: Die ene homo van VTK
Beschrijf jezelf in 3 woorden: Fabulous pink bitch
Welk praesidiumlid zou je doen?
Mannelijk: Sanne de Hutter
Vrouwelijk: Hanne de Sutter
Favoriete quote: Suck a dick
Muzieksmaak: Dick
Welk Game of Thrones personage zou je zijn?
Die griet die nooit kleren aanheeft

Praesidiumvoorstelling

23

SPORT KICK-OFF

24

SLEUTELGATEN
HEBBEN JULLIE ZELF OOK LEUKE QUOTES GEHOORD?
1 ADRES: SLEUTELGATEN@VTK.UGENT.BE

Prof. Patrick De Baets - Machineonderdelen
“Als je een dingetje voor geur in de autoafdeling koopt, dan is het juist hetzelfde als
voor in de wc maar je betaalt 5 keer zoveel. Het is echt he, het ruikt naar wc!”

Prof. Jan Fostier - Parallelle en Gedistribueerde Software
Leerling stelt anomalie in data in twijfel:
Student: “Why is AVX slower than L2 caches?”
Prof: “Because life sucks. And then you’re gonna die.”

Sleutelgaten
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Initiatiedoop
Allerliefste leden
(maar vooral eerstejaars)
Als jullie dit lezen is WiBa net
gepasseerd. Ik wil jullie alvast proficiat wensen met het overleven van
deze
donkere periode. Na meerdere groepsessies in Delta is bij velen
dit trauma nog steeds niet verwerkt.
Aan de onbestaande minderheid die
WiBa een eitje vond: niet getreurd,
er volgen nog enkele fantastische
testjes waar jullie je tijd en werk in
kunnen steken. Natuurlijk geldt
zowel in het jaar als in de examens het
motto: “Geen inspanning zonder
ontspanning”, en daaar komt VTK in de
kijker.
Opdat
jullie
niet
na
elk
testje in een existentiële crisis zouden
terechtkomen,
organiseert
VTK
enkele initiatiedopen. De initiatiedopen
vormen de perfecte manier om stoom
af te laten na een hele dag zwaar afzien.
We zullen onder andere elkaar, letterlijk,
gaan bekogelen, ons op glad ijs begeven,
met ballen smijten en uiteraard hier en
daar een pintje drinken. Aangezien het
burgie leven jammer genoeg niet enkel
feesten is, zorgen we ook voor de nodige
studie ondersteuning. Tijdens de eerste
initiatiedoop, die deze avond plaatsvindt
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(inschrijven nog steeds mogelijk hint),
zullen jullie opgedeeld worden in “peter/
meter” groepjes. Jullie krijgen al iets meer
ervaren peters en meters toegewezen,
die hun uiterste best zullen doen om
jullie door het eerste jaar te sleuren.
Ze kunnen jullie wijzen op belangrijke
de-len van de leerstof, opgeloste
oefeningen bezorgen, vertellen welke
lessen
belangrijk zijn en welke niet.
Vaak krijg je ook volledig opgeloste oud
examens, die al menig studenten erdoor
hebben geholpen (ik spreek uit ervaring).

Initiatiedoop

Laat jullie ook vooral niet afschrikken
door het woord “doop” in initiatiedoop.
In se hebben de initiatiedopen niets
te maken met de doop. Enkel tweedejaars (of ouder) mogen deelnemen aan
onze doop. De initiatiedopen zijn er
om dit gat op te vullen, en een aanloop
te zijn naar de echte doop. Tijdens deze
maandagen zullen jullie VTK en
haar leden beter leren kennen, in de
hoop dat jullie overtuigd raken jullie
volgend jaar ook te laten dopen. Ik ga
het nu al zeggen en waarschijnlijk zullen jullie het nog vaak genoeg horen,
de doop is één van de beste periodes
in je hele studentencarrière. Het is
ongelooflijk
hoeveel
nieuwe
vrienden je maakt op slechts een week tijd.
Daarbovenop doe je dingen die je normaal
nooit zou doen, een week om volledig los
te gaan. Jeugdbeweging in het kwadraat.

Maar goed, de doop is voor jullie nog
veraf. De initiatiedopen niet. Ik zeg
het oprecht uit mijn hart (niet gewoon
omdat ik ze organiseer en hoop dat het
wederom succesvolle dagen worden),
de initiatiedopen zijn de perfecte
manier om vrienden te maken, je
studies
te
vereenvoudigen
én
daarbovenop ook nog een fantastisch jaar
te hebben, vol feestjes en VTK activiteiten!
Een episch en onvergetelijk jaar (het
eerste uit 5, of 6, misschien 7?) aan
de universiteit begint vanavond!!
Voor vragen, aarzel niet om mij aan
te spreken, op Facebook te sturen,
te mailen op schachtentemmer@
vtk.ugent.be of een brief te sturen!
Heel veel liefs,
Jullie schachtentemmer,
Lukas

Initiatiedoop
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Cindy

Het
nieuwe
academiejaar
is
misschien nog niet officieel van start
gegaan, maar het Gentse nachtleven is toch
al weer langzaam op gang aan het komen.
Op 15 september werd de eerste aftrap
gegeven met een feestje ‘Cindy 80’s’ in de
Sioux. De 80’s-liefhebbers konden zich
volledig laten gaan op nummers zoals ‘One
Way or Another’ en ‘Billy jean’. Het was
zeker een opkomst om u tegen te zeggen,
alleszins als je de verscheidenheid van de
aanwezige mensen bekijkt. Mensen van
alle leeftijden, tussen de 18 en de 40, van
verschillende afkomsten, zelfs mensen die je
op het eerste zicht enkel in de Overpoort zou
verwachten. Iedereen kwam naar de Sioux
om te dansen en de laatste week vakantie in
te zetten en dat gebeurde met volle teugen.

Maar die tijd is nu voltooid verleden tijd.
De Sioux heeft de laatste jaren steeds meer
aan naambekendheid gewonnen en dat is
ook elk feestje duidelijk aan de -soms wel
lange- wachtrij aan de deur. Studenten en
andere feestgangers hebben er dus helemaal
niets op tegen om 5 euro inkom te betalen
voor een nacht vol drank, plezier en muziek.
Een avond die op het eerste zicht niet zoveel
verschilt van een avondje in de Overpoort,
maar voor de feestgangers van de Sioux een
wereld van verschil is. De Sioux is niet de
plaats waar een deel van de mensen zich gewoon zat drinken en opzoek gaan naar een
nachtelijk avontuur voor die dag, het is een
plaats dat volledig rond de muziek draait.

De avond begon vrij traag met weinig mensen die kwamen dansen, maar
eens het 2 uur ‘s nachts was, had je
bijna geen plaats meer om te dansen.
Hierdoor waren wel enige mensen aan het
klagen dat het altijd te druk is in de Sioux.
Sommigen onder ons herinneren zich
nog een tijd dat de Sioux slechts de helft
van zijn capaciteit kon lokken voor een
feestje. Een tijd waar je nog meer dan
voldoende plaats had om je volledig te geven
op jouw favoriete liedjes, die je niet in de
Overpoort -enkele straten verder- hoorde.
Een plaats waar enkel de ‘hipsters’ kwamen.
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Zo staat niet enkel op Cindy de muziek centraal, maar bijna elk feestje in de Sioux is een
thema feestje. Dit wil zeggen dat bijna elk feestje rond een bepaald muziekgenre draait. Op
die manier is er voor ieder wat wils. Of het nu de 80’s, 90’s of de nillies zijn, of je nu fan bent
van rock, pop of eerder elektronische muziek,... De Sioux probeert feestjes in te richten rond
muziekgenres, die afwijken van de standaard feestmuziek, en daarin slagen zij klaarblijkelijk.
Niet enkel de Sioux is hiermee succesvol.
Ook de Charlatan -bij Sint-Jacobs- en enkele andere danscafés hebben in het
verleden al gemerkt dat themafeestjes werken en hebben hier elke keer weer veel
succes mee. Ondanks de ideale ligging van de Sioux richten steeds meer ogen
zich op Sint-Jacobs, net om de reden dat de Sioux te populair begint te worden.
Op 15 september werd dus de aftrap voor het Gentse nachtleven, van het nieuwe
academiejaar, gegeven en zo ook een laatste week vakantie vol drank en plezier ingezet. Nog
heel even wachten en Gent staat weer dagelijks op z’n kop door de vele feestjes en zatte

studenten.

Cindy
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HOROSCOOP
Waterman (21/01 - 20/02)
Jouw liefdesleven bereikt een keerpunt. Die schone deerne die je slechts
enkele dagen geleden leerde kennen brengt meer met zich mee dan
gedacht. De klik is er duidelijk en alles lijkt heel snel heel serieus te
worden. Je geniet ten volle van elk moment samen en deze momenten
worden als maar talrijker. Je zegt je single leven vaarwel. Voor de watermannen die reeds een relatie hadden is de toekomst echter minder
rooskleurig. Je spendeert namelijk steeds minder tijd samen en je beseft
dat het geen kwestie is van drukke agenda’s maar gewoon een gebrek
aan interesse.

Op de openingsfuif word je getrakteerd door: Weegschaal

Vissen (21/02 - 20/03)
De afgelopen periode heeft je een zekere naam gegeven. Sindsdien ben
je steeds meer en meer bezig met wat anderen van je denken. Vind
een manier om jezelf van deze druk te verlossen. Doe gewoon je eigen
ding en vertrouw op jezelf. Je bent behoorlijk fantastisch en het wordt
dringend eens tijd dat je de wereld deze kant van jezelf laat zien. Doe
wat jou het beste lijkt, leef in het moment en wees spontaan. Niet alles
zal altijd in jouw voordeel uitdraaien, maar het blijven tenminste jouw
keuzes en jouw daden en daar heeft niemand zich in te moeien.

Na de openingsfuif krijg je een lift van: Kreeft

Ram (21/03 - 20/04)
Tot nu toe hield je je relaties zeer oppervlakkig. Vertrouwen wordt zeer
moeilijk gewonnen bij jou. Toch voel je vanbinnen dat je er klaar voor
bent om jezelf meer open te stellen. Dit gaat echter gepaard met de
nodige onzekerheid en het verlies aan controle. Je zal echter merken
dat het verre van slecht is om wat dieper te gaan. De gevoelens die je
zal ervaren voelen niet zo awkward aan als verwacht, maar je lijkt de
intensiteit en intimiteit juist leuk te vinden. Hierdoor zullen je relaties
veel serieuzer worden waardoor ook anderen jou en jouw ideeën serieuzer zullen nemen.

Je gaat naar de openingsfuif in gezelschap van: Waterman
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Stier (21/04 - 20/05)
Je hebt jezelf voorgenomen om zoveel mogelijk nieuwe dingen te
proberen. “Neen” zeggen lijkt iets uit een ver verleden. Zowel op studiegebied als in het sociale leven lijk je een heel nieuw persoon te worden.
Je ontdekt kanten van jezelf waarvan je niet eens wist dat ze bestonden
en ook je omgeving lijkt positief te reageren op je nieuwe ingesteldheid.
Je stelt je open voor nieuwe culturen, nieuwe eetgewoontes, nieuwe
vrienden, nieuwe dansmoves en vooral ook nieuwe romances. Deze
nieuwe mentaliteit is het begin van een nieuwe wereld die er niets dan
rooskleurig uitziet.

Op de lentefuif steel je een kusje van: Leeuw

Tweelingen (21/05 - 20/06)
Je lag nog nooit zo goed in de markt als nu. Te allen tijde en van overal
komen er aanbieding jouw richting uit. Je voelt je zelfzekerder dan ooit
tevoren. Wees je er wel van bewust dat je het recht hebt om “neen” te
zeggen. Je hoeft namelijk niet op elk aanbod in te gaan. Wees trouw
aan je standaard en zelfrespect, leg de lat niet te laag en settle niet voor
minder dan wat je waard bent. Aandacht is leuk, maar het duurt maar
voor even. De herinneringen en roddels over je tijd in de spotlight draag
je een eeuwigheid met je mee.

Na de openingsfuif beland je in Delta met: Tweeling

Kreeft (21/06 - 22/07)
Je zit momenteel in een dipje. Het begint steeds meer te escaleren van
een dipsausje met een iet wat vreemde smaak tot een ravijn waarin je
lijkt te verdrinken. De start van het nieuwe academiejaar maakte jou
al snel duidelijk dat er veel veranderd is. Nu je vrienden in een andere
richting zitten, je lief je verlaten heeft voor een hete brok en je twijfelt
aan je eigen capaciteiten, is het studentenleven verre van wat je ervan
verwacht had. Besef dat je niet in het verleden moet leven en dat er niets
mis is met opnieuw beginnen met een schone lei.

Na de openingsfuif wordt jouw fiets gestolen door: Steenbok

Horoscoop
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Leeuw (23/07 - 22/08)
Reeds van jongs af aan heb je geleerd om op je eigen benen te staan en
je plan te trekken. Je functioneert dan ook het liefst en het best alleen.
Groepswerken werken voor jou als een rode lap op een stier: je haren gaan spontaan rechtstaan en je wordt overweldigd door frustraties.
Houd jezelf gedeisd en werk niet meteen alles uit op je teamgenoten.
Zij kunnen namelijk niets veranderen aan hoe jij je voelt. Probeer een
compromis te vinden waarin jij je eigen ding kan doen en overzicht blijft
houden over het geheel terwijl je hen toelaat hun steentje bij te dragen.

Op de openingsfuif word je aangenaam verrast door: Stier

Maagd (23/08 - 22/09)
De tijd van het jaar stelt nieuwe romantische deuren voor jou open.
Het succes staat in de sterren geschreven. Je zal weggeblazen worden en
niet meer weten wat je overkomt. De wind komt echter uit onverwachte
hoek, dus durf je open te stellen voor mensen die op het eerste zicht niet
jouw type lijken. Door de start van het nieuwe academiejaar en de vele
goede voornemens sta je heel serieus, georganiseerd en vastberaden in
je schoenen. Zorg er wel voor dat je niet te stijf wordt: spontaniteit en
onbezonnenheid maken je namelijk nog aantrekkelijker.

Na de openingsfuif heb je een nachtelijk avontuurtje met: Boogschutter

Weegschaal (23/09 - 22/10)
Je prille relatie komt in het nauw te staan. Het nieuwe schooljaar legt al
meteen een grote druk op jullie. De vele dates en romantische uren in
elkaars armen lijken met de zomer verdwenen. De drang om het studentenleven ten volle te beleven, je ouders en jezelf tevreden te stellen
met goede punten én je lief de nodige aandacht en romantiek te geven,
maken je ongelukkig. Doe wat water bij de wijn en sluit een compromis.
Vind een gepaste dosis van elk, een overmaat binnen het mengsel zal
namelijk tot een ontploffing leiden.

Op de openingsfuif rijd je en scheve schaats met: Maagd
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Schorpioen (23/10 - 22/11)
Je hebt je carrière al helemaal uitgedokterd. 5-jaren plannen zijn voor
mietjes, jij hebt je 10-jaren plan al tot in de details uitgewerkt. Het pad is
verre van bergaf en zit vol uitdagingen, maar je bent er vol goede moed
aan begonnen. Sta van tijd tot tijd eens stil, kijk achterom en wees tevreden met de weg die je al aflegde. Bekom tot het besef dat je gerust een
versnelling lager mag schakelen en gun jezelf de rust, de ontspanning en
het plezier dat je verdient. Stap los van het idee dat je mensen 24/7 moet
imponeren en ga gewoon eens samen eentje drinken.

De openingsfuif eindigt voor jou in mineur door: Ram

Boogschutter (23/11 - 21/12)
Je pakt je dates volledig verkeerd aan. Je bent zelf zeer nieuwsgierig,
avontuurlijk, open minded en een tikkeltje gestoord. Uitjes volgens het
boekje zijn dus helemaal jouw ding niet en deze zullen dus nooit resulteren in een relatie. Wees spontaan en denk out of the box, enkel dan
zal je jouw wederhelft vinden met dezelfde interesses en het nodige vuur
om het leven boeiend te houden. Ga echter niet te veel buiten de lijntjes
kleuren. Je mag gerust nieuwe zaken proberen, maar houd ten alle tijden je leven op het rechte pad: de afgrond ligt dichter dan je verwacht.

Op de openingsfuif sta je versteld door de dansmoves van: Schorpioen

Steenbok (22/12 - 20/01)
Je nieuwe levensmotto is ‘Go with the flow’. Tot zover heeft het je niets
dan succes en geluk opgeleverd. Een hoop nieuwe vrienden delen dezelfde levensstijl, maar bij je vaste kameraden wordt deze niet altijd even
hartig ontvangen. Je netwerk kan nooit groot genoeg zijn en laat je zeker
niet begrenzen in de hoeveelheid mensen om je heen. Zorg er echter wel
voor dat de nieuwe lichting niet ten koste van oude banden komt. Je zou
namelijk snel kunnen vergeten waar je roots liggen. Met het verlies van
oude vrienden gaat verre van een uitbreiding gepaard.

Op de openingsfuif krijg je een aanvaring met: Vissen
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The Love Column
Liefde… Toch wel iets moois he? Alleja in het begin dan toch… met de juiste
aanpak…
Mijn allerliefste lezers, burgies zijn er namelijk voor gekend dat ze niet al te
makkelijk met hun gevoelens kunnen omgaan. Wat de normale student
vanzelfsprekend vindt – ik spreek uit ervaring - zien sommige burgies al als iets
super groot. Dat komt uiteraard doordat onze mede-burgie niet de gepaste
aanpak heeft gehandhaafd en als gevolg zijn relatie er onder laat lijden, en
op die manier, ooh ja, een mooi meisje verliest. Maar vrees niet langer, mijn
allerliefte burgie-vriendjes en –vriendinnetjes! Want ik ben er namelijk om
jullie te doen herinneren waar het eigenlijk allemaal om draait en hoe je een zo
gezond mogelijke relatie kan behouden! We mogen onze nieuwe eerstejaartjes
natuurlijk ook niet vergeten. Ik wil ze er op wijzen en leren hoe ze het best
moeten omgaan met hun gevoelens (zodat ze niet zullen falen zoals hun voorgangers)!
Eerst en vooral, geloof niet alles wat ik jou vertel want ik ben zelf geen
topper en kon ondanks alle moeite mijn eigen relatie ook niet redden.
Er zijn namelijk twee verschillende partners. De ene werkt liever aan de relatie
en wil ervoor tot het einde van de wereld gaan, waarbij de andere liever opgeeft bij
het minste en niet meer verder wil gaan als jullie in een moeilijke periode zitten.
Dat tweede geval vind ik persoonlijk NOT DONE!
Jouw partner moet jouw beste vriend/vriendin zijn! Iemand waarmee je kan lachen
om alles maar vooral ook terecht kan als het moeilijk gaat. Met jouw soulmate moet je
kunnen praten over ALLES, vooral als je ziet dat hij/zij het er moeilijk mee heeft. Ook
als het jou niets kan schelen moet je gewoon heel even luisteren als hij/zij zijn/haar hart
bij je wilt luchten. Probeer je open te stellen voor je partner zodat jij je op jouw beurt
gemakkelijker over jouw gevoelens kan en wil praten. Je zal merken dat communiceren
soms wonderen kan doen! Desnoods plaats je jezelf in zijn/haar schoenen, en dan voel je
misschien dan pas hoe hard de ander jou nodig had. Take the drama like it’s one of your own!
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Heb je problemen met het uiten van de onvoorwaardelijke liefde die je voor jouw
allerliefste voelt? Probeer het eens neer te schrijven, en met schrijven bedoel ik
dan echt met pen en papier! Achteraf kan je het wanneer je zelf wil op zijn/haar
bureau leggen en zal hij/ze het achteraf wel lezen. Zo een old school met de hand
geschreven brief werkt als een boost bij jouw partner wanneer hij/zij deze leest. Wees
vooral niet bang voor flaters die je zou kunnen maken, wees een beetje energiek en
spontaan. En wanneer je toch een blunder begaat, zal je er later nog samen mee lachen!
De reden waarom je een relatie aangaat met iemand is omdat je er voor die persoon wilt zijn, je moet hem/haar aanmoedigen zodat je samen jullie doelen kan
bereiken! Alleen op die manier kan je elkaars grenzen verleggen. Wanneer je
liever egoïstisch doet door alleen maar aan jouw eigen toekomst te denken, dan ben je
slecht bezig! Want zo werk je alleen maar demotiverend en zo’n partner wil niemand!
Last but not least, apprecieer de persoon die vanalles voor jou doet – tot zelfs dingen die
alleen jouw mama voor je zou doen. Als je jouw partner niet bedankt of na een tijdje
gewoonweg alsof doet dat alles vanzelfsprekend is, dan kan ik je verzekeren dat je het
jezelf nog zal beklagen! Apprecieer de moeite, de aanwezigheid en gewoon de liefde zelf!
Tips and tricks in een notendopje voor in je broekzak! (samenvatting)
1.
Opgeven is geen optie: we ride together, we die together! (tenzij er gewoon
weg geen liefde meer aanwezig is)
2.
Communication is the key to succes!
3.
Let’s go back in time #oldschool
4.
De perfecte motivatie doet wonderen!
5.
Apprecieer de moeite!

The love column
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OPENINGSGOLIARDE

TRIPLE FLOOR TRIPLE FUN

Sex, mind and burgies
Hey daar!
Ik heb een vraag omtrent het uitgaansleven en de seksuele beleving bij de burgies,
meer algemeen aan de universiteit. Zolang ik me kan herinneren, was ik al wat ‘voor’
op mijn leeftijdsgenoten, als je begrijpt wat ik bedoel. De hete jongens uit hogere
jaren spraken me altijd dat tikkeltje meer aan dan bij mijn vriendinnen het geval
was. Ik had door dat we vaak niet op dezelfde manier aan het denken waren. Zie je,
gedurende het volledige middelbaar wordt er altijd gegiecheld, we keken naar jongens
(vooral uit hogere jaren), praatten erover hoe aantrekkelijk ze waren, maar een groot
deel van de groep was niet echt seksueel aangetrokken. Laat staan dat er porno gekeken
werd. Iedereen was zo braaf, zo naïef. Een ander deel ging soms wel eens op avontuur
online, maar had dan gewoon een grote mond en versteende bij het idee van effectief
zelf seks hebben. Eén vriendin zei zelfs dat ze al alles gezien had wat er te zien viel, bleek
achteraf dat ze gewoon snel door afbeeldingen gescrold had van, jawel, gay softcore.
Het enige wat bij mij echter verstijfde, was Finn zijn dikke leuter, toen ik hem
langzaam maar met een ferme grip aftrok, in de bosjes achter de sporthal. Ik ga nooit
vergeten hoe ik hem deed spuiten, nog geen minuut na ik zijn opgezwollen eikel in mijn
mond nam. Na zo veel te kijken hoe een ander geil meisje het doet, was het eindelijk
aan mij. Ik vond het ongelofelijk lekker om mijn tong zachtjes over zijn lid te laten
glijden, terwijl ik hem gek kreeg door recht in zijn ogen te kijken… Het was de eerste
keer dat ik een jongen had zien klaarkomen met (en gelukkig niet in) mijn eigen ogen.
Wat ik me dus afvraag is, kan je gewoon je zin doen en eens een paar gasten muilen
zonder dwaze kritiek te krijgen? Kan je gewoon eens meegaan naar iemand zijn
kot, zonder dat er daarover geoordeeld wordt? Ik ga me de eerste weken alvast
goed laten gaan, want veel andere eerstejaars zullen toch niet uitgaan voor WiBa.
Sinds jaren beeld ik me een gigantische vrijheid in en ik zou het graag horen van ervaringsdeskundigen: is die vrijheid er inderdaad? Mijn echte naam ga ik er niet onnodig onder zetten. De mensen waarmee ik resoneer, zullen me wel leren kennen ;)
Geile groetjes
(als je me echt hard wilt, dan moet je deze hint maar zien op te lossen:
6765742072656b74)
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Sex, mind and burgies

Lieve anonieme VTK’er,
Dank je wel voor je mooie, illustrerende brief. Wij bij VTK zijn er voor onze leden en
zullen er dan ook alles aan doen om hen zo goed mogelijk thuis te laten voelen.
Wat ik echt met zekerheid kan zeggen is dat je totaal niet meer moet inzitten met wat
je doet! Het is jouw leven, jouw lichaam, en niemand zou daar een zegje over mogen
hebben behalve jij zelf!
Of course, als je eens muilt met een andere VTK’er kan er wel eens over gepraat worden,
maar dat vervaagt weer zo vlug als het gekomen is, want hey, we doen het bijna allemaal
wel eens. Je krijgt er ook een olifantenhuid van, leert sterker in je schoenen staan.
Mijn advies: GO BE A HOE, AND SUCK A DICK! (but keep it safe kids!)
En aangezien je een eerste jaar bent, kan je altijd eens gaan babbelen met onze
schachtentemmer Lukas, die ontvangt maar al te graag eerste jaartjes met open armen.
Vanavond (16 oktober) kan je met hem eens ‘een babbeltje’ slaan op de allereerste
initiatiedoop!
Ik hoop dat we je een beetje hebben kunnen helpen.
Kusjes en knuffels,
Tante Perzik

Zit jij ook met vragen over je lichaam, het leven of burgie zijn in het algemeen?
Aarzel dan niet en stuur een mailtje naar tanteperzik@vtk.ugent.be

Sex, mind and burgies

39

Beats for burgies
Een nieuw jaar met nieuwe kansen om nieuwe muziek te leren kennen. Ik stuur dit jaar
dus ook weer een heleboel nieuwe (of soms ook wat oudere) muziek op jullie af! Oke
ja, in de overpoort en in onze geliefde Delta horen we wel wat muziek passeren, maar
soms wil je al eens wat anders, iets dat je niet zomaar in de uitgang hoort. Daarom stel
ik jullie nu voor aan een band die zeker het luisteren waard zijn.

W A L T H E R

Nu vraag je je misschien af: ‘Hoe heet
hun album?’ Wel, eerlijk toegegeven, dat
hebben ze nog niet. Hun debuut
single daarentegen kwam uit aan
het begin van de zomer. Met ‘I Will
Follow’ hebben ze echt een a te
pakken. Ik kan één ding zeggen: het
blijft hangen, en het zou even goed van
een enorm bekende band kunnen zijn.

Walther is zweverig en laat je even
weggaan van deze wereld. Als je een
label op hen zou moeten plakken dan
zouden Indie, Folk, Rock en Pop, ja
samen in combinatie, het meest toepasselijke zijn. Ze halen hun inspiratie van
overal, waardoor je een heel eerlijk en
vertellend geheel krijgt.

‘I Will Follow’ is te beluisteren op
Spotify en Soundcloud. Op die
laatste staan ook nog twee oudere
demo’s die zeker de moeite waard zijn.

Om het jaar te beginnen blijven we in
ons eigen mooie Gent, waar in 2015
‘Walther’ ontstond. Het begon allemaal
als een soloproject van Hannes Walther
Cuyvers, maar na een tijd vormde zich
een hele band met Lani Pellegrini, Sam
Enthoven en Alexander Le Bris die mee
de muziek naar een hoge niveau tilden.
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Nu misschien nog niet zo bekend, maar
ik denk dat we zeker nog van hen gaan
horen.

Beats for burgies

Pizza Bread!
Ingrediënten
1 dik stokbrood
1 courgette
1 gele paprika
400g tomatenpulp of -stukjes
2 el olijfolie
100g geraspte kaas
basilicum - (oregano - knoflook)
Bereiding
Voor dit tussendoortje verwarm je je oven voor op 200° C, zodat ze straks goed heet
staat. Neem het stokbrood stevig vast en snij het doormidden, daarna snij je de twee
halve stokbroden open langs de lengte. Voor mathematisch plezier: verwaarloos de
verloren kruimels en hoera, je hebt een stokbroodpartitie gemaakt van vier klassen!
Leg de vier delen op wat bakpapier en spreid jouw tomatensmurrie
er gelijkmatig over uit. Snij nu de courgette in plakjes van niet meer
dan een halve centimeter dik en bak ze met de olijfolie snel af op
een middelmatig tot heet vuur. Gedurende die paar minuten kan je
de paprika tot fijne blokjes hakken, verlies je pan echter niet uit het
oog!
Ondertussen is ouw courgette klaar en kan je de schijfjes mooi schikken op de vier sub-stokbroden, eventueel afgekruid met wat oregano
en knoflook. Strooi de kaas erover om af te werken. Opgelet! De basilicum sprenkel je pas nadat het gerecht uit de oven is, anders carboniseert het!
De tijd is eindelijk gekomen. Na een kwartier lang jouw stokbrood te
bewerken, mag je het in die heerlijk warme oven schuiven. Binnen
een tiental minuutjes zal de kaas genoeg gesmolten zijn en zullen de
smaken goed vermengd zijn, geloof me. Er zijn twee types mensen: zij
die zeggen dat het meestal al klaar is vóór tien minuten, en leugenaars.
Kruid af met basilicum, peper en zout. En oh, als er wat gemorst is
op de ovenplaat, pak dan best nu al een doekje en veeg het af. Hoe
langer je wacht, hoe meer miserie om het netjes te krijgen.
Smakelijk!

Pizza Bread!
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STEFANO’S PLACE

Stefaan is een waar begrip in
het Gentse uitgaansleven. Je
bent pas officieel een student als
je eens een Julientje bent gaan
halen bij Stefaan. Tot voor kort kon
je hem nog vinden in De Gouden
Saté, maar vanaf heden kan je
hem vinden in zijn eigen frituur,
Stefano’s Place! En wij konden een
exclusief interview met hem strikken!
Hoe lang werk je al als friturist?
Nu 7 september zal dat 11 jaar geweest zijn.

Hoe kijk je terug op de laatste 11 jaar?
Heel positief! Anders zou je ook
nooit op jezelf beginnen. Je weet
dat je nu weer voor minstens 10 a
15 jaar terug vastzit. Je moet iets
opbouwen, laten groot worden en dan
doorgeven aan de volgende generatie.
En hoe kwam je erop om net nu te
beginnen met je eigen frituur?
Ik zeg altijd: vorig jaar hebben
we ook een bod gedaan op De
Gouden Saté. En de nieuwe baas heeft dan
gewonnen laten we zeggen. Zijn bod was
echt veel hoger dan het mijne. En dan
heb ik besloten om daar toch te blijven,
want ja, da was plezant en een goede
verdienste. Maar toch, er kriebelde
wel iets. Opeens zei er iemand die nu
ook bij mij werkt “de negenduizend
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staat te koop”. En dan ben ik voorzichtig
aan eens beginnen rondhoren. Want
ja, ja mag dat niet opblazen dat je daar
interesse in hebt, want anders smijten ze
daar ook een gigantische prijs op he. En
uiteindelijk
hebben
we
een
geode
overeenkomst
kunnen
afsluiten en hij hebben ze zelfs niet
gezocht naar een andere kandidaat.
Was dat iets dat je al van kinds af wou
doen, een frituur houden?
Als
klein
manneke
wou
ik
eigenlijk rijkswachter worden. Mijn
moeder had vroeger een kledingwinkel
thuis en ze had broeken gemaakt met
van die rode strepen op. Dan met het
ouder worden wou ik wiskundeleerkracht worden. Dat was altijd wel mijn
ding. Wiskunde, ik vond dat gemakkelijk.
Heb je dan ook gestudeerd vooraleer je
in de frituur begon?
Ik ben eigenlijk geëindigd als IT’er, maar
nu kan ik daar niets meer van. Dat was
in het middelbaar en daarna heb ik
eigenlijk altijd gewerkt. Eerst was ik
koerier voor zowat alles. Dus nu werk
ik eigenlijk minder uren dan vroeger.
En dan dacht ik op een dag: Een frituur, dat wil ik nog wel eens proberen.
En na twee dagen proef waren ze bij De
Gouden Saté tamelijk overtuigd. Eén iemand nog niet helemaal, maar je ziet, 11
jaar later en ik ben nog steeds bezig hé.

Stefano’s Place

Is dat dan door die wiskunde dat je
zoveel kan onthouden?
Ik weet niet of het daarmee te
maken heeft. Ik heb gewoon een zeer
goed korttermijn geheugen.
Als je zelf iets eet in de frituur, wat eet
je dan?
Ik zou een kleintje pakken met
stoverijsaus en samourai en dan 2à3
stukjes vlees (chicken fingers, viandel,
dat zijn zo mijn favorieten). Ik vind een
Julien persoonlijk veel te veel frieten
en veel te weinig vlees. En ik ken dan
nog een meisje die zegt tegen mij dat ze
nog 2 of 3 stukken vlees overlaat. Allez,
één viandel, da’s toch niet veel. (lacht)
Wie is je beste klant?
Ik denk Cedric, Cedric Binst. Kasper is
ook al goed bezig, maar Cedric is toch al
meer geweest.
Waarom denk je dat het Julientje zo een
groot succes is?
Het groot succes is door het bord dat
we hebben uitgehangen aan De Gouden
Saté. Ik ben persoonlijk iemand die als
ik een frietje eet ook een vleesje wilt. En
als je naar je café terugkeert is dat nogal
onhandig met frieten en vlees los van
elkaar, da’s niet evident. En met een Julien,
je kan dat ineens opeten. Eerlijk gezegd,
voor mezelf zou ik dat nooit nemen, want
das te groot om als tussendoortje te eten.

Ann-Sophie: Mijn ouders hebben
vandaag voor de eerste keer een Julien
geproefd en je raadt nooit waar: in een
boerengat in West-Vlaanderen, in Gits.
Ik verschoot mij natuurlijk een bult dat
ze dat daar hadden. En ik heb dan ook
gevraagd, hoe komt dat eigenlijk hier?
En hij zei: Ik stond eerst in Roeselare met
een frituur en er kwamen daar studenten uit Gent en die vroegen om een Julientje klaar te maken. En nu, omdat hij
verhuisd is, komen er zelfs mensen van
Roeselare naar dat boerengat voor dat
Julientje.
Stefaan: Ik kan dat echt geloven, Het is
een echte hype geworden. Zoals die Jamballa saus, das nu ook zo hé.
Vroeger heette het niet een Julientje,
maar Hugo-Clausje, klopt dat?
Ja, dat was als aandenken aan
Hugo-Claus die overleden is. Hij had
daar niet direct iets mee te maken, met
het Julientje, maar dat was gewoon uit
respect voor hem. En dan als Julien
overleden is, kwamen er mensen bij ons
om een Julientje vragen. En ik zei dan
“wa is me da? Nog nooit van gehoord”
Dat was zo 2 à 3 keer en dan ‘s avonds
zei ik tegen Peter “Zouden we dat nu
eigenlijk niet veranderen?” En dan zo
“Julien will never die.”. In het begin hadden
we dan echt nog vaak de verwarring als
mensen nog een Hugo kwamen bestellen.

Stefano’s Place
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Hoe onthoud je alles zo goed en heb je
een bepaalde manier om de bakjes te
plaatsen?
Ik heb inderdaad een systeem van
omdraaien en links en rechts en
boven en achter. Maar dikwijls zijn
bepaalde manieren meerdere keren
mogelijk. Maar zelfs dan weet ik nog
steeds wat het is. Bijvoorbeeld als er geen
mayonaise op moet draai ik hem om, maar
dan kunnen er nog altijd verschillende
andere sausen op. Maar het is dan toch al
een indicatie dat er iets abnormaals aan is.
Heb je Julien zelf goed gekend?
Ja toch wel. Op een bepaald moment
ging het zelf de ronde dat ik zijn zoon zou
zijn. Hij zei namelijk eens voor de grap
“aaah mijn zoon is daar” en dan had ik
daar meteen op ingespeeld dat ik mezelf
eerst moest bewijzen en nog niet mocht
zeggen dat ik zoon was van en zo was
iedereen daar ook echt mee weg. Daar
zijn nogal wat bakken bier door verloren
bij weddenschappen. (lacht) Maar dat is
gewoon iedereen zijn grote voorbeeld.

Maar een vereniging dat is gewoon het modern leger: je leert er
drinken en je leert er luisteren. En ik
vind dat verre van slecht want je moet dat
laten overleven en je moet het kunnen
doorgeven en je leert daar ook veel.
Hoe rap zet jij een adje? (Vraag van
Pro-Temmerrrr)
Stefaan: Wat is een adje?
Ann-Sophie: Een adje is een pintje in 1
keer leeg drinken.
Stefaan: Ik drink geen bier.
Ann-Sophie: Met water dan? Hoe rap
kan je dat? We gaan eens timen.
Stefaan doet een adje
2,5 seconden, zeer mooi!
Wie is je favoriete VTK’er (Vraag van
Nickhko)
Dat is gevaarlijk, maar mijn
favoriet was toch wel Tom Kolba,
jammer dat hij nu weg is. Die kwam
heel veel eigenlijk. Seba vond ik ook
echt een wijze. Dit jaar is de bende van
Delta ook heel tof, dat zit echt heel goed.

Wil je je laten dopen bij VTK? (Vraag
van Temmerrr)

Wat is je lievelingskleur? (Nog een vraag
van Nihscko)

Ik heb altijd gezegd dat ik dat ooit wel eens
zou willen doen. Ik vind dat elke student
dat zou moeten meegemaakt hebben.
Maar het probleem is dat ik te bekend
ben en dan kan dat het ergste dat je kan
meemaken worden. Bovendien is dat dan
ook een zeer drukke periode in de frituur.

Vroeger was dat echt geel, maar nu
is het meer oranje. Ros! De kleur
van de wereldveroveraars. We zijn
steeds met meer en meer he. En rosse
jongens liggen ook meer en meer in de
markt. Deels door Ed Sheeran.
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Van welke Kring/Club zou je de dames
weleens willen besprenkelen met
satékruiden? (Vraag van Debbie)
Nu moet ik zeker antwoorden VTK he,
ik kan niet anders.
Wil je VTK sponsoren?
(Vraag van Prrrrrr)
Het eerste jaar wil ik dat heel
beperkt houden. Zelfs voor we
open waren kwamen ze al naar ons
om te sponsoren, kzeg meiske, we
hebben nog geen enkele cent verdiend.
Hoe ziet uw slaapritme eruit?
Vroeger was dat altijd van 9u ’s morgens
tot 3u ’s middags, dus 6uur. Maar tegenwoordig heb ik dat een beetje verlegd
omdat ik nu sluit om 5u, dus mijn doel is
nu om al om 8u in mijn bed te liggen en
van 8u tot 14u slapen. Ik wel momenten dat ik langer zou kunnen slapen maar
ik doe dat bewust niet, want je zou het
bijvoorbeeld gewoon komen van 7u
te slapen en dan ineens wordt het
binnen 14 dagen druk en dan kàn je maar
6u slapen of een keer 5,5u, en terwijl je
dan lichamelijker veel vermoeider bent
moet je dan minder slapen, en dat is een
gevaarlijk spel dus ik zet gewoon mijn
wekker en dan speel ik wel een spelletje
of zo. Je moet een beetje uw ritme houden

Wat is jullie droombestemming?
We hebben nog een appartement aan
de kust, in Koksijde en daar gaan we
eigenlijk heel graag. Ik heb nog maar 1
keer gevlogen, aah nee 2 keer, een keer
buitengevlogen ook (lacht) nee nee niet
waar. 1 keer gevlogen, want bij mijn
mama vroeger, dat moest zijn, ogen
toe, ogen open en ze moest er zijn, die
lange ritten was niks voor haar. Maar
de eerste keer dat ik vloog zei ik wel,
goh, had ik dat vroeger gedaan was ik
zeker piloot geworden. De kick van die
motor en aaaah, dat gevoel. Ik freak wel
op snelheid, vooral het optrekken, de
acceleratie. In het weerkeren moest hij
tussenlanden dus dat was 2 keer vliegen
en ik was yes yes yes 2 keer opstijgen.
Maar om terug te komen op de vraag:
Een wereldreis, dat zou ik wel graag
eens willen doen, want ik kan echt niet
kiezen, er is zo veel.

Stefano’s Place
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Wiskundigen mogen niet huilen
sir Isaac Newton

Het is 25 december 1642 wanneer in een gehucht ten noorden van Londen een wel zeer
schattig en ambitieus kindeke wordt geboren in een bakske vol met stro. Zó schattig is
hij dat hij de grondlegger wordt van de integraal- en differentiaalrekening, de fundamentele theorie van lichtbreking ontwikkelt, aantoont dat de kleuren van het zichtbare
spectrum gebundeld zitten in wit licht, de eerste berekening van de geluidssnelheid
maakt en de zwaartekracht ontdekt… Ooit slechts een jongen achtergelaten door zijn
moeder met een vete tegenover zijn stiefvader, vandaag een profeet van de wetenschap
wiens naam weergalmt in gangen en aula’s, in kranten en door autoradio’s, in het hoofd
van zwetende studenten en over de lippen van zwevende tooghangers. Zijn naam behoort al 300 jaar tot het collectief menselijke geheugen, maar wie was hij? Wat deed hij?
En vooral, hoe was het eigenlijk gesteld met zijn seksleven? Dit is het menselijke verhaal
achter een excentrieke en geniale man met een even excentrieke en geniale aartsrivaal…
Mathematische principes voor Natuurfilosofie
Je hebt het waarschijnlijk zelf ook al eens bedacht, maar het is niet
toevallig dat de Verlichting Europa treft ten tijde bier en wijn bij daglicht
vervangen worden door koffie en thee. Het is in deze atmosfeer van cafeïne
dat, in een gezellig koffiehuis in Oxford, de natuurkundigen Halley en
Hooke elkaar ontmoeten om een waar mysterie te ontrafelen: waarom
bewegen de planeten zoals ze bewegen? Kepler heeft een 80tal jaar eerder
al aangetoond dat de planeten geen cirkelvormige, maar wel elliptische
banen volgen rondom de zon. En dat hoe dichter een planeet bij de zon
is, hoe sneller deze beweegt. Waarom? Kan een of andere onzichtbare
kracht van de zon verantwoordelijk zijn voor deze bewegingen? Zo ja, hoe
werkte het? Zou een simpele wiskundige wet het kunnen beschrijven?
Misschien zoiets als Hooke’s Wet van Elasticiteit? Hooke is ondertussen een
geroemde wetenschapper die o.a. de microscoop verfijnde en de cel (de
bouwsteen van elke vorm van leven) ontdekte. Hij beweert het wiskundig
antwoord op de bewegingen van de planeten te kennen! Maar maanden
gaan voorbij en Hooke blijft Halley elk bewijs schuldig. Halley, niet blij
met de smoesjes van Hooke, gaat op zoek naar iemand die de uitdaging
wel aankan…
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antwoord op de bewegingen van de
planeten te kennen! Maar maanden
gaan voorbij en Hooke blijft Halley elk
bewijs schuldig. Halley, niet blij met de
smoesjes van Hooke, gaat op zoek naar
iemand die de uitdaging wel aankan…
Waarom niet die wiskundige aan
Cambridge? Slimme jongen. Hij heeft
een aantal jaar terug belangrijke vragen
over de aard van licht beantwoord, toen
was hij pas 22. En hij heeft de spiegeltelescoop uitgevonden! Helaas uit het zicht
verdwenen na wat publiekelijk geruzie
met Hooke en zijn ontdekkingen over
licht. Hij was er helemaal kapot van
en heeft zich sindsdien in Cambridge
verstopt. Zou deze schuwe en volgens
velen buitengewoon moeilijke man
mogelijk slagen waar Hooke en anderen
hebben gefaald? Halley wil het weten en
trekt op een zomerse dag in augustus
1684 naar Cambridge… Isaac Newton
was in 1666 toegetreden tot de universiteit van Cambridge waar hij consequent
een erbarmelijke student was, zonder
vrienden of familie die hem enige liefde
konden schenken. Newton was meestal
op zichzelf en zonderde zich af op zijn
kamer waar hij oude Griekse filosofie,
geometrie en talen bestudeerde en nadacht over de diepzinnigste vragen betreffende materie, ruimte, tijd en beweging. Hij is niet enkel een wetenschapper
in wording, maar ook een gepassioneerd
mysticus. Hij gelooft dat een geheime
kunde, de alchemie, slechts bekend
bij een kleine groep oude filosofen, op
het punt staat herontdekt te worden.

Hij hoopt te leren hoe hij alledaagse
metalen kan veranderen in zilver en goud, en misschien zelfs het
levenselixer te brouwen, de sleutel tot onsterfelijkheid. Hij is ook
geobsedeerd in het vinden van verborgen
boodschappen in de woorden van de
Bijbel. Hij kamt verschillende vertalingen
uit in de hoop gecodeerde instructies van
God te ontcijferen, en maakt uitvoerige
berekeningen in een poging de datum van
de wederkomst van Jezus te ontdekken.
Wanneer Halley Newton ontmoet, zit voor hem geen geprezen academicus, maar een eenzame en kille
kluizenaar. Newton is 13 jaar eerder ondergedoken nadat Robert Hooke
hem publiekelijk heeft beschuldigd
van het stelen van zijn baanbrekende
werk in licht en kleur. In werkelijkheid
is het Newton die het mysterie van het
spectrum van licht heeft opgelost, niet
Hooke. De wonde is pijnlijk en diep en
Newton heeft zich voorgenomen zichzelf nooit meer bloot te stellen aan
zo’n publieke vernedering. Halley vertelt hem dat hij met Hooke aan het
discussiëren is over de raadselachtige
kwestie van planetaire bewegingen.
Wanneer Halley zegt dat hij er van overtuigt is dat er een wiskundige wet moet
bestaan die deze beweging verklaart ten
opzichte van de afstand tot de zon, verklaart Newton prompt dat het antwoord
het omgekeerde van de straal in het
kwadraat is, en dat ook meteen de oorzaak is van de elliptische baanbewegingen. ‘Maar hoe kunt u dit weten?!’ vraagt
Halley zich af.

Wiskundigen mogen niet huilen
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des Newton antwoordt:
‘Ik heb het zo’n vijf jaar geleden
eens berekend.’ Halley wil de berekeningen zien maar Newton moet
toegeven dat hij ze niet kan terugvinden. Hij belooft ze opnieuw te doen,
maar hij is bang. Hij herinnert zich wat
Hooke hem had aangedaan de laatste
keer dat hij een idee naar voor had gebracht. Newton, niet zoals Hooke, houdt
zich uiteindelijk aan zijn woord. Halley
erkent meteen het belang van zijn werk
en betaalt zelf de volledige kost om de
uitgebreide verhandeling te publiceren.
Hooke voelt zich gekrenkt en voert zijn
strijd tegen Newton, tot het bittere eind.
Hooke verspreidt in Londen het gerucht
dat Newton de zwaartekrachtswet van
hem heeft gestolen. Halley confronteert
Hooke met zijn beweringen maar wanneer terug enig bewijs ontbreekt, blijkt
snel dat Hooke hiermee zijn eigen graf
heeft gegraven. Ooit werd hij verheerlijkt tot de Engelse da Vinci, maar de geschiedenis herinnert Robert Hooke tot
op vandaag meer als één van de meest
verachtelijke genieën die ooit leefde.
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Het boek geschreven door Newton en
gepubliceerd door Halley wordt getiteld Philosophiæ Naturalis Principia
Mathematica [Mathematische principes
voor Natuurfilosofie]. Het zijn de eerste
pagina’s van de moderne wetenschap
met Newton’s allesomvattende visie
van de natuur, zijn universele wetten
der beweging en zijn wiskundig model van zwaartekracht. Zonder de heldhaftigheid van Halley zou dit meesterwerk van de schuchtere Newton nooit
het daglicht hebben gezien; hadden we
zijn naam waarschijnlijk nooit gekend.
Wat voor verschil maakt dit voor ons?
Toen Newton in 1642 werd geboren zag
de wereld er anders uit. Men keek naar
de planeten aan de hemel en kon het
alleen omvatten als het werk van een
klokkenmaker. Er was slechts één mogelijke verklaring die de tijdsgeest zich
kon inbeelden: God. Voor redenen die
ons verstand te boven gaan heeft God
het zonnestelsel zo gemaakt. En toen
kwam Isaac. Een godsdienstig man die
de unieke gave had de wetten van de
natuur op te schrijven in wiskundige
zinnen die naadloos konden worden
toegepast op appels en planeten. Zijn
werk doorbrak de vanzelfsprekendheden van zijn tijd en liet wetenschappers na hem toe een universum in te
beelden waar geen God voor nodig was.
Zwaartekracht werd de klokkenmaker. Principia bevat ook de uitvinding
van Calculus en de eerste degelijke theoretische basis voor de ruimtevaart.

Wiskundigen mogen niet huilen

In een gedachtenexperiment beeldde
Newton zich in dat als men een kanonskogel afvuurde aan een voldoende hoge
snelheid, deze voor eeuwig rond de aarde
zou wentelen. Hooke stierf vóór Newton en maakte hiermee zijn laatste fout.
Een paar maanden later werd Newton
verkozen om hem te vervangen als president van de Royal Society. Er wordt beweerd dat er ooit een portret van Hooke
aan de muren van deze prestigieuze
wetenschappelijke kring hing, en dat
ergens op een stormachtige nacht Isaac
Newton hier zijn ultieme wraak nam.
Tot heden is er nooit een portret van
Hooke gevonden en kunnen we enkel
raden hoe hij er moet hebben uitgezien
via beschrijvingen van tijdsgenoten.
Newton spreekt
Er was natuurlijk nog die befaamde kwestie met een appel. Stukeley schreef in zijn ‘Memoirs of Sir
Isaac Newton’s Life’ een gesprek
neer dat hij had met Newton:
“we went into the garden and drank
tea under the shade of some appletrees. Amidst other discourse, he
told me, he was just in the same situation, as when formerly, the notion of
gravitation came into his mind. ‘why
should that apple always descend perpendicularly to the ground,’ thought
he to himself: occasion ‘d by the fall of
an apple, as he sat in a comtemplative
mood: ‘Why should it not go sideways,

upwards? but constantly to the earths
centre? assuredly, the reason is, that the
earth draws it. There must be a drawing power in matter. And the sum of
the drawing power in the matter of the
earth must be in the earths center, not
in any side of the earth. Therefore does
this apple fall perpendicularly, or toward
the center. If matter thus draws matter;
it must be in proportion of its quantity. therefore the apple draws the earth,
as well as the earth draws the apple.’”
Verder wist Newton de formules betreffende de zwaartekracht bloot te
leggen, maar het was pas Einstein
die een antwoord kon formuleren op wat zwaartekracht nu eigenlijk is. Newton zelf zei het volgende:
“I have not as yet
cover the reason
erties of gravity
na, and I do not

been able to disfor these propfrom phenomefeign hypotheses.”

Newton was naast een ware theoreticus
ook een zeer gedreven experimentalist.
Zo was hij bijvoorbeeld tijdens zijn studie naar licht en kleur ook erg geïnteresseerd in de werking van het menselijke oog. Hij schreef in zijn notities:
“I tooke a bodkine [knife] and put it
between my eye and the bone as neare
to the backside of my eye as I could.

Wiskundigen mogen niet huilen
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And pressing my eye with the end of it
(so as to make the curvature abcdef in my
eye) there appeared severall white darke
and coloured circles r, s, t, and c. Which
circles were plainest when I continued to
rub my eye with the point of the bodkine,
but if I held my eye &amp; the bodkin
still, though I continued to press my eye
with it yet the circles would grow faint
&amp; often disappeare untill I removed
them by moving my eye or the bodkin.”

Als laatste werd Newton in 1705 tot ridder geslagen en werd hierdoor officieel
Sir Isaac Newton. Hoe Newton zichzelf
en zijn verwezenlijkingen zag blijkt kort
uit een fragment van een brief aan Hooke:

Newton zou op zijn sterfbed bekend hebben nog steeds maagd te zijn. Hij koos er
bewust voor het ware intellectuele leven
en liet de menselijke deugden naast zich
liggen. Na een poging van zijn goede
vriend John Locke om hem te koppelen aan een vrouw schreef Newton hem:

“I do not know what I may appear to the
world, but to myself I seem to have been
only like a boy playing on the sea-shore,
and diverting myself in now and then
finding a smoother pebble or a prettier
shell than ordinary, whilst the great ocean
of truth lay all undiscovered before me.”

“If I have seen further, it is by standing
on the shoulders of giants.”
In een van zijn latere memoires schrijft
hij ten slotte:

“Sir, Being of opinion that you endeavoured to embroil* me with woemen
and by other means I was so much affected with it as that when one told me
you were sickly and would not live I answered twere better if you were dead.”
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Spelletjes

Fantastic whales
and where to find them

De walvis behoort tot de
familie van de walvisachtigen. Deze
valt te vinden in alle oceanen en
de Overpoort. Kenmerkend zijn
de grote vinnen, lange sensuele
romp en uiteraard de blowhole.
Wist je dat: sommige walvissen
zelfs een baard hebben? Bij VTK
Penning is er eentje heel jaloers
alleszins. De staart kan soms een
blinkende glans lijken te hebben,
net als het voorhoofd van onze
protemmer.
Steevast
leggen
walvissen elk jaar een lange tocht af om
in de zone rond de polen om een goeie
partner te vinden, een beetje zoals
de VLAK die elke nacht afzakt
naar Delta. Walvissen die in de
oceaan rond Zuid-Afrika leven
hebben ook meer kans op aids dan
walvissen elders. The more you
know…
Volgende keer zijn we er weer
met een interview van een echte
walvisjager. In tussentijd een
gouden raad aan onze matroosjes:
houd jullie blik op de horizon en jullie
harpoenen goed geolied.
Groetjes en tot ziens,
De walvisvaarders van de VTK
(Debbie, Carbo en Vincent Pijs)

Fantastic Whales
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KWALITEIT
IN RAFFINAGE
Zeeland Refinery produceert kwalitatief hoogwaardige
brandstoffen, waaronder benzine, diesel, LPG en
vliegtuigbrandstof. Wij doen dit met de voortdurende zorg
voor veiligheid en milieu. De raffinaderij is regelmatig op
zoek naar nieuwe medewerkers voor veelal technische
functies. Wilt u meer weten, kijk dan op onze website
www.zeelandrefinery.nl

TEAMWORK, INNOVATIE EN TECHNIEK, DAT ZIJN WIJ
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Titel 1

De
Hyena!
De Hyena
Een van de oudste tactieken om een meid aan de haak te slaan is de hyena
tactiek. Lees in het volgende stappenplan hoe deze tactiek precies werkt.

1
2
3
4

Zoek een groep meiden die in een kring staan. Probeer de meest onzekere te
spotten. Als dit gelukt is ga je achter haar staan. Niet direct toehappen, maar
gewoon even blijven staan.
Als je ‘confidence barometer’ hoog genoeg is stap je naar voren en sla je je beide
handen om de heupen van je prooi.

Nu komt het moment van de waarheid voor de hyena. De meid zal
voelen dat ze ‘gehyenad’ wordt en aangezien ze onzeker is, zal ze direct naar
haar vriendinnen kijken. Deze vriendinnen zijn belangrijk in het proces, zij
kunnen je met hun blik maken of breken. Hier heb je als hyena weinig invloed op.
Bij een afkeurende blik; pak je valies en druip je met opgeheven hoofd af op
zoek naar de volgende prooi. Bij een goedkeurende blik; ga door naar stap 4.

Je bent binnen. Nu is het wachten tot het moment waarop je je overwinning kunt
vieren. Tot die tijd is het mogelijk de prooi te laten voelen wat je in huis hebt door
je eigen heupen naar voren te bewegen (Hyena tactiek voor gevorderden). Op een
gegeven moment zal de prooi zich namelijk omdraaien en zoals het de echte Duitse
hyena’s betaamt wordt er niet gepraat maar direct gezoend. Na afloop is het mogelijk nog
wat woorden te wisselen, maar dat hoort er eigenlijk niet bij want hyena’s praten niet.

Hyena
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Advertorial
Heej burgies,
Hopelijk hebben jullie de eerste weken van het
nieuwe academiejaar goed verteerd? Voor de eerste jaartjes
lijkt dit onderwerp nog erg veraf, voor de meer geharde
student kan dit wel eens interessant zijn! Sinds begin
juli dit jaar, na vele kilometers met de fiets richting het
Technologiepark in Zwijnaarde, kan ik mezelf trotse
eigenaar noemen van het diploma “Master of Science:
Chemical Engineering”. Vandaag ben ik aan de slag als contact
ingenieur op de raffinaderij van ExxonMobil in Antwerpen.
Binnenkort zullen velen van jullie afgestudeerd zijn en volgt de erg belangrijke vraag:
Wat nu? Voor mij was het antwoord op die vraag vanaf het begin erg duidelijk:
ExxonMobil. De keuze was eenvoudig gemaakt, en ik hoop dan ook dat ik
jullie hierin kan helpen! Waarom ExxonMobil? Wat me eerst en vooral erg aansprak
is dat ExxonMobil wereldwijd aanwezig is en een cruciale rol heeft in de petrochemische markt. Bij een eerste kennismaking werd mij duidelijk hoe het bedrijf is
opgebouwd, wat de opties zijn, hoe een carrière eruit ziet, etc. Het eerste wat opvalt
is het job rotatie systeem, waar ik persoonlijk een erg grote voorstander van ben: je
komt binnen als contact ingenieur, maar vanaf dan kan het alle richtingen opgaan.
ExxonMobil biedt jou niet enkel een job aan, ze voorzien een volledige carrière, met een
hele reeks aan interessante en uitdagende jobs gedurende jouw loopbaan als ingenieur.
Maar wat voor mij de absolute doorslag heeft gegeven, is het menselijk aspect: de jonge
dynamische groep, ondersteund en begeleid door een vrij jong team van supervisors.
Op elk evenement (MasterClass, APP Inhouse Day, Sector Day etc.) kwam ik in contact
met een leuke jonge groep mensen, stuk voor stuk personen waar ik onmiddellijk een
klik voelde. En dit kan ik jullie als belangrijkste tip meegeven: de inhoud van een job is
erg belangrijk, maar wat echt bepaalt of je met een glimlach op je gezicht naar het werk
gaat, hangt af van je werkomgeving. De mensen rondom jou zijn in de eerste plaats je
collega’s, maar uiteindelijk kunnen en zullen ze deel uitmaken van je nieuwe vriendengroep. Ik zou voorstellen, als je geïnteresseerd bent in een carrière bij ExxonMobil, kom
gerust eens langs op de één van onze evenementen en wie weet zien we elkaar dan!
Jullie mogen me ook steeds een mailtje sturen naar jeffrey.decock@exxonmobil.com.

60

Advertorial

WAT IS WAT: FRIS
Naast de aanleiding tot een heleboel flauwe woordgrappen, is FRiS vooral de
Facultaire Raad voor Ingenieursstudenten. Wat we doen is eenvoudig samen te vatten als het
verdedigen van het studentenstandpunt in de verschillende raden en commissies die onze
faculteit en universiteit rijk zijn. Zo hebben studenten inspraak bij de aanstelling van nieuwe
proffen (en beslissen we dus mee wie les mag geven of net niet), kunnen bezorgdheden geuit worden
tijdens de specifieke opleidingscommissies en helpen we mee de befaamde onderwijsevaluaties
promoten en evalueren. In iedere vergadering die je kan bedenken, zitten er wel studenten die
meebepalen hoe onze faculteit er uitziet. Allemaal zodat jij je enkel maar moeten focussen op
jouw boeken en welk café in de Overpoort je vanavond zal binnenstappen (Delta natuurlijk!).
WIE IS WIE: HET BESTUUR
Een nieuw jaar betekent een nieuw bestuur. Sinds vorig jaar zijn alle delegaties van onze
faculteit vertegenwoordigd: van archies naar burgies, onze vrienden uit Schoonmeersen en zelfs
tot in het verre Kortrijk! Wanneer je een mailtje stuurt naar fris@vtk.ugent.be, kom je bij hen
terecht. Maar aarzel niet ze aan te spreken als je ze in de wandelgangen tegenkomt! Bij deze, een
korte voorstelling:

Voorzitter
Laure Van De Steene
Burgerlijk ingenieur:
2e Master Biomedical Engineering
Campus Plateau
Campusverantwoordelijke Plateau: Burgies
Ruben Janssens
Burgerlijk ingenieur:
3e Bachelor Computerwetenschappen
Campus Plateau

FRiS
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Campusverantwoordelijke Plateau: Archies – VTK FRiS
Pieter Haegeman
Burgerlijk Ingenieur-Architect:
3e bachelor Ingenieurswetenschappen-Architectuur
Campus Plateau
Campusverantwoordelijke Kortrijk
Lore Brosens
Industrieel ingenieur:
3e Bachelor Industrieel Ontwerp
Campus Kortrijk
Campusverantwoordelijke Schoonmeersen
Samantha De Paepe
Industrieel ingenieur:
3e Bachelor Elektronica-ICT
Campus Schoonmeersen
PR-externe
Luca Renders
Burgerlijk Ingenieur
3e Bachelor Computerwetenschappen
Campus Plateau
Secretaris
Pieter-Jan Boeykens
Burgerlijk Ingenieur:
3e Bachelor Chemie
Campus Plateau
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ONDERWIJSEVALUATIE: AFSCHEID VAN CHOCOLADE
Het is weer die tijd van het jaar! De Onderwijsevaluaties! Alleen zijn er dit jaar wat wijzigingen
doorgevoerd. De grootste verandering is dat de evaluaties voortaan verplicht in te vullen
zijn via Oasis. Het niet invullen van de verplichte evaluaties zou tot een tijdelijke uitsluiting van Minerva kunnen leiden. Hou dus zeker jullie mails in de gaten om op de hoogte te
blijven over informatie hieromtrent! Een groot gevolg van de verplichting is dat wij geen
chocolade meer kunnen uitdelen (geloof me, het doet ons ook pijn!). Maar laat de afwezigheid
van chocolade geen reden zijn om de evaluaties slechts half in te vullen. Jouw positieve
of negatieve ervaringen blijven belangrijk om ons onderwijs te verbeteren! Er moeten nog
steeds genoeg positieve of negatieve meldingen zijn eer er rekening mee wordt gehouden!
Bij vragen of problemen omtrent de onderwijsevaluaties, aarzel niet om iemand van FRiS aan te
spreken of te mailen naar fris@vtk.ugent.be.
NIEUW FACULTAIR REKENTOESTEL
Nadat een student het probleem van het verplichte
rekentoestel HP 10s+ aan FRiS had gemeld, zijn we hiermee
naar de Faculteitsraad gestapt. Na overleg werd besloten
om over te schakelen naar het toestel waar meerdere
studenten al mee vertrouwd zijn sinds het secundair, en dat
tevens handiger in gebruik is! Vanaf dit academiejaar is de
rekenmachine van het type TI-30XB Multiview of het type
TI-30XS (de versie met zonnecellen) toegelaten. Gedaan
met de onnodige stress door de gebruiksonvriendelijkheid
van je calculator! Het enige nadeel: ik kan de reden van
een slecht examen niet langer op mijn rekentoestel steken!
Geen nood voor zij die nog een HP 10s+ in
hun bezit hebben. Er is een overgangsjaar voorzien voor zij die net dit toestel aangekocht hebben.
ZELF STUVER WORDEN?
Ook jij kunt studentenvertegenwoordiger worden en in een, of meerdere, van de raden en
commissies die onze faculteit rijk is zetelen. Naast de faculteitsbrede raden en
commissies zijn er ook voor elke opleiding opleidingscommissies die alles wat jouw
specifieke opleiding aangaat bespreken. Op die manier krijgen studenten inspraak
in de manier waarop hun opleiding georganiseerd wordt en kunnen ze samen met
de proffen problemen van studenten oplossen waar de proffen aanvankelijk niet aan
gedacht hadden. Een opleidingscommissie is de ideale manier om te starten als StuVer.
Interesse? Kom gerust eens langs op onze FRiS-vergadering op maandag 23 oktober. Meer info
hierover is te vinden op vtk.ugent.be of op onze facebookpagina!
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BEST: Coimbra
Ken je dat gevoel dat je eens iets anders wilt doen, weg wilt uit de dagelijkse sleur,
nood hebt aan een nieuw avontuur? Wel, in het tweede semester van het voorbije jaar
unief laaide dat gevoel bij mij sterk op. BEST summer courses zouden een unieke
ervaring zijn, helemaal alleen naar een ander land vliegen, toekomen in een diverse
groep mensen van over de hele wereld,... Dit kon wel eens exact zijn wat ik nodig had.
Na wat opzoek werk en enthousiaste uitleg
van onze BEST Gent leden begon ik aan mijn
motivatiebrief. Voor mij een niet zo
eenvoudige opdracht, een Engelse, grappige
en geëngageerde brief in elkaar flansen?! Een
drietal pogingen later was mijn brief klaar
om opgestuurd te worden. Nu enkel nog in
spanning afwachten of ze me zouden selecteren.
Ja hoor, ik mocht mee! Vliegtuigticket boeken, facebookgroep uitspitten, koffer maken,
ik was er helemaal klaar voor. Na een turbulente Ryanairvlucht en een treinrit van een
uurtje tussen Portugese gepensioneerden stond ik op het perron, Coimbra B. Al snel
kwam er een organisator naar mij en zij nam me mee naar ons verblijf, waar ik kennis
maakte met de andere deelnemers.
De eerste dag deden we een city rally, een rondleiding in het
prachtige Coimbra, zwemmen in de rivier (een nodige verkoeling voor de
noordelijke deelnemers) en elkaar boeien met verhalen over onze
verschillende werelden. De sfeer zat meteen goed. Al snel werd ik goed bevriend met
een Pools meisje die in Wenen studeerde, 2 Spaanse chica’s, een charmante Griek en
nog zoveel andere interessante jongeren. Deze week kon al niet meer tegenvallen.
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Op dag 2 was het tijd voor het academisch gedeelte. De lessen werden gegeven door
verschillende gepassioneerde proffen die enthousiast waren om les te
mogen geven aan zo’n internationale groep (van Canada naar Rusland en alles
er tussenin ). De focus lag niet zo zeer op zware theoretische praktijken maar eerder op
toepassingen en bedrijfsvoorbeelden. Er werden ook practica voorzien die alles nog
duidelijker maakten. Het academische gedeelte werd afgesloten met een bedrijfsbezoek.
Daarnaast was er elke avond nog genoeg tijd voor een feestje. International evening
waar iedereen kon pronken met de specialiteiten uit eigen land en vooral proeven van
de anderen. De Pub Crawl in het midden van de week waar we in teams het stadje
onveilig hebben gemaakt met de meest grappige en speciale opdrachten, Room Crawl ...
Als kers op de taart gingen we op weekend naar de Atlantische oceaan. Ijskoud
water gecombineerd met 35 graden en zon, de perfecte combo. Er waren golven zoals
je ze hier nog nooit gezien hebt waarop we een initiatie surfen kregen. Ingepakt in een
wetsuit, vol stress en spanning, waagden we ons op de oceaan. Het was een
week vol verbazing over andere culturen, mooie herinneringen, leuke feestjes en
voornamelijk nieuwe vriendschappen, sterker dan de afstand die tussen ons allen is.
Lieve ten Vergert

BEST
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Work, Experience, Discover!
Lijkt het jou wat om alles wat je op de schoolbanken hebt geleerd in de praktijk toe te
passen, en dat in het buitenland? Dan is
IAESTE iets voor jou! IAESTE (International
Association for the Exchange of Students for
Technical Experience) is een organisatie die
wereldwijd actief is en jaarlijks vele studenten uit technische richtingen de kans geeft om
waardevolle werkervaring in het buitenland
op te doen. Een IAESTE-stage staat niet alleen
mooi op je CV, maar geeft je ook de kans om je
volledig onder te dompelen in een andere cultuur en dus een pak levenservaring op te doen.
Hoe kan jij je droomstage vinden? De meeste
stages komen online begin februari, meer
informatie
hierover
kan
je
vinden op http://www.iaeste.be/students/application-procedure.
Ook hebben we een mailinglist waardoor
je op de hoogte wordt gehouden van alle
belangrijke deadlines. Inschrijven voor deze
mailinglist kan via onderstaande QR-code.
Om écht alles te weten te komen over hoe
zo’n applicatie juist in z’n werk gaat, kan je
terecht op onze infoavond van 29 november.

Heb je nog vragen? Neem een kijkje
op iaeste.be of stuur een mailtje naar
iaeste@vtk.ugent.be. Like zeker ook
onze Facebookpagina ‘IAESTE Belgium’
om op de hoogte te blijven van al onze
activiteiten!
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Outgoing trainees all over the world
Hieronder laten we enkele studenten aan het woord die voorbije zomer
het avontuur zijn aangegaan. Wil je meer verhalen lezen? Alle getuigenissen zijn ook terug te vinden op iaeste.be/students/stories.
“During all the activities and by living with all the trainees, I
obtained many new friends and I have created memories that I
will never forget. Therefore, I want to thank everybody whom I
have met and with whom I shared this experience. I also need to
thank my colleagues, because by working in Tunisia with
Tunisian people I could step out the IAESTE-bubble and see the
‘real’ side of Tunisian life all the better. It is hard to describe how
special my time here was, because letters on a paper or a screen
don’t express the feeling that you obtain after being here. I just
advice you to visit Tunisia” – Jurjen de Jong, Tunisia
“My internship in Nigeria was by far the best and most
eye-opening experience of my life. The cultural part
of the exchangemade up for the technical part. I
recommend this internship to everyone who has lived
their entire lives in Europe. The country, its people and
their habits don’t resemble their European counterparts
in any way. I would like to return to the vibrant city of
Lagos to work for an international company one day.
Finally, I would like to thank Mr. Otabor for the time he
invested in my stay. This experience would not have been
possible without you, my friend.” – Tijs Alleman, Nigeria
“I did so many great things and made such amazing
memories apart from my work. I explored Brno, the
city Ilived in for 6 weeks. It was a calm and quiet city
in the summer period because there were no students.
Although there were still some nice organised events
like a beer festival, open air movies, beer yoga, art
exhibitions, … During the weekends, we made some
trips with the interns to some places nearby, such as
Vienna and Prague, both beautiful cities! Also, IAESTE
Czech Republic organised a kayak weekend on the
Vltava river. Here I discovered the crazy drinking
habits of the Czech people. They get up and have a beer,
drink the whole day and rest of the night… Never seen
anything like that. And did you know Czech beer is
cheaper than water…..?!” – Andrée De Cock, Tsjechië
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Summer Reception in Gent
Naast de Gentse studenten die deze
zomer naar het buitenland zijn gegaan,
zijn er ook een heleboel studenten van
alle uithoe-ken van de wereld naar
het gezellige Gent afgezakt om enkele
weken stage te lopen. Ook zij hebben
hier een fantastische zomer beleefd
samen met het team van IAESTE Gent.
Enkele van de hoogtepunten van deze
zomer waren het Parijs-weekend, het
Gentse Feesten-weekend, het Deli- rium
brouwerijbezoek en een bezoek aan
Bellewaerde.

Wekelijks werd er ook een National
Evening georganiseerd voor alle trainees en IAESTE-people in Gent. Op deze
avonden werd het thuisland van één (of
meerdere) van de trainees voorgesteld met
de nodige grappige weetjes en interessante
geschiedenis-verhalen.
Tegelijkertijd
kon
er
rijkelijk
geproefd worden van de heerlijke hapjes
die telkens door hun bereid werden.
Ook de lokale drankjes mochten niet
ontbreken, zo hebben we kunnen
proeven
van
echte
Macedonische Rakija, een glaasje frisse
Caipirinha
uit
Brazilië,
een
Oostenrijks shotje Schnaps enzoverder.

Kortom, ook door een hele zomer in Gent te verblijven, voelt het alsof we de hele
wereld ontdekt hebben!
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Wistjedatjes!

NA EEN HERSENLOZE LANGE VAKANTIE ZIJN WE ER OPNIEUW KLAAR
VOOR OM JE BREIN VOL TE PROPPEN MET DATGENE WAT JE TOTAAL NIET
HOEFDE TE WETEN. NEEN, WE HEBBEN HET NIET OVER FOURIER-TRANSFORMATIES, THE REAL STUFF IS WHAT YOU FIND HERE. DUS ZIT RUSTIG
NEER, OPEN DIE HERSENPAN EN LAAT DIE FACTS MAAR BINNENKOMEN.

WIST JE DAT...

… een dennenappel fruit noch zaad is?
Een dennenappel is in feite een cluster van hoogwaardig aangepaste
houten schubben die, dicht verpakt, de zaden van een conifeer beschermen (oef…). Zie het een beetje als een harnas voor een hulpeloos zaadje. Of zoals de glazen fles voor een pintje bier. Het is maar hoe je het bekijkt.
… de Mount Everest eigenlijk niet de grootste berg ter de wereld is?
Akkoord, met zijn 8,848 meter is hij wel de hoogste berg ter wereld,
maar de grootste berg bevindt zich eigenlijk in Hawaii. Hawaii? Inderdaad, Hawaii. Het Amerikaanse eiland bestaat immers niet alleen
uit vlakke stranden; de Mauna Kea (een slapende vulkaan) heeft er ook
rotsvast zijn eigen stekje. De berg zelf is maar 4.207 meter hoog, maar
loopt onder de oceaan nog verder door zodat zijn uiteindelijke hoogte
10.200 meter bedraagt. Aan alle studenten die dus klagen dat de Plateauberg al een hoge heuvel is om met de fiets te beklimmen: Amen.
… je lichaam gemiddeld 15 biljoen cellen heeft?
Een gemiddelde menselijke cel is slechts zo’n 4 µm in diameter. Reken
hierbij het volume van een mensenlijf en een paar WiBa-technieken bij en
je komt aan het fenomenale getal van 15 x 10 12 cellen. Een paar hersencellen verliezen door die Cornet meer in de Delta? Wie klaagt daar nu over.
… gladiatorenspelen niet het populairste entertainment in het Romeinse Rijk waren?
Historici gebruiken de capaciteit van openbare
gebouwen om de populariteit te schatten. In de bekendste arena voor
gladiatorenspelen, het Colosseum (aka Amphitheatrum Flavium), konden
naar schatting 50.000 Romeinen genieten. In vergelijking met het Circus
Maximus, dat gebruikt werd bij paardenspelen en waar 250.000(!) mensen in
pasten, valt het Colosseum en bijgevolg ook de gladiatorenspelen in het niet.
Mensen (of meisjes) geobsedeerd door paarden, het is niet alleen van deze tijd.

Wistjedatjes!
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WIST JE DAT...
… de stickers op appels eetbaar zijn?
Natuurlijk mag je daarin niet overdrijven, maar zo’n sticker onbewust
oppeuzelen, is niet zo erg. De stickers zijn namelijk gemaakt uit “eetbaar papier” en zelfs de lijm op de stickers zou onschadelijk zijn. Nu nog
eetbare mandarijnschillen en de wereld zou een veel betere plek zijn.
… men niet zeker weet wanneer hersenen stoppen met groeien?
Vroeger meenden wetenschappers dat het brein stopte met
groeien gedurende de vroege tienerjaren, maar tegenwoordig
denken we dat onze hersenpan blijft uitbreiden tot we 25-30 jaar oud zijn.
Sommige wetenschappers opperen zelfs dat ons brein verder zou blijven
groeien in verschillende stadia tijdens ons hele leven. Een beetje hoofdpijn na een les Algemene Scheikunde? Zie het als een positief (groei)punt.
… er 2.271 satellieten in de ruimte zijn?
Tenminste, indien we enkel de zuivere satellieten meetellen.
Ruimteafval van afgebroken satellieten worden hier niet toe
gerekend. Verrassend, het zijn niet onze liefste Amerikanen die het
grootste aantal satellieten in de ruimte bezitten (658), de natie met
het meeste aantal satellieten (1.324 welgeteld) is MOTHER RUSSIA,.
… de tong van een blauwe vinvis zwaarder is dan je zou denken?
Even verduidelijken: een blauwe vinvis is het grootste en zwaarste zoogdier
ooit op onze mooie blauwe planeet. Lees: het beest weegt 170 ton. Het mag
dan ook niet verwonderen dat zijn tong niet bepaald licht als een veer is.
Indien we die tong vergelijken met het gewicht van een olifant, wel, dan
zijn ze even zwaar (ongeveer 5.500 kg aldus). Iemand een tongetje wegen?
… dat koala’s meer dan twintig uur per dag slapen?
Het dieet van koala’s bestaat voornamelijk uit weinig voedzame
eucalyptusbladeren. Aangezien deze bladeren weinig voedingsstoffen bevatten en moeilijk afbreekbaar zijn, zou het ideaal zijn voor
het diertje om een traag metabolisme te hebben. De makkelijkste
oplossing hiervoor? Slapen natuurlijk! Ganse dagen slapen en de rest van
de dag voortdurend eten? Het klinkt als de natte droom van elke student.
… Hennie oud-Engels is voor ‘Heerser van het
thuisland’? That’s all, my dear.
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Dankwoord
Bedankt, onze fantastische lezers van
Gent, je bent jammer genoeg aan het
einde van het eerste ’t Civielke van dit
jaar. Dit ’t Civielke maken was echt
een fantastische ervaring van begin
tot einde! We hopen echt dat jullie er
even hard van hebben genoten als wij!
Maar dit ’t Civielke zou echt niets zijn
zonder het harde werk van al onze
medewerkers die speciaal de moeite
hebben genomen om
artikels te
schrijven.
We
willen
jullie
allemaal bedanken voor al het werk dat
jullie in al die artikels hebben
gestoken. Zonder jullie is ’t Civielke niet
het kunstwerk dat het nu is geworden.
We zijn jullie zo ongelooflijk dankbaar.
Bedankt Jari de Craecker om uw
ervaring op Bach Launch zo goed
te beschrijven, we hadden echt het
gevoel alsof we erbij waren. (Ik was
erbij, stomme Lucas, jij skipper)
Merci Ruben Vande Ryse om ons eens
uitgebreid verslag te bezorgen over de
feestsfeer in de Sioux.
Bedankt Renee Coryn voor uw
fantastische horoscopen, we weten nu
allebei wat er in onze sterren geschreven
staat.

Thanks Lukas de Loose onze tweede
mooiste Lu(c)(k)as in het Praesidium
om al de toekomstige skachten warm te
maken voor de doop met de initiatiedoop.
Eeuwige liefde voor Laura Verghote die
al die hopeloze loverboys heeft geholpen met de laatste versiertruc, de Hyena.
Obrigada Maarten Van den Abeele om
uw fantastische kookkunsten te delen
met ons.
Gracias BEST, FRiS en IAESTE om ons
op de hoogte te houden waar jullie mee
bezig zijn!
Danke Hendrik Serruys om ons wat bij
te brengen over wat de prachtige breinen
achter de wiskunde zowat uitspookte.
Dikke merci aan Stefaan dat we jou
mochten interviewen voor onze 1ste editie!
Bedankt Debbie, Carbo en Vincent Pijs
voor jullie mooie toelichting over de
walvispopulatie in de overpoort.
Last but not least, bedankt Laurens
Byttebier voor je enorme kennis over de
meest willekeurige onderwerpen.
Kusjes Ann-Sophie en Lucas xoxo
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