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4 De praeses spreekt

De Praeses spreekt
honing, oregano, tijm en andere kruiden naar 
keuze (van binnen en van buiten, jaja), en 
maak een stuffing van honing, appeltjes en 
spek. Zet de kip op het blik, een uurtje in de 
oven op 120 graden, en geef het een finishing 
touch op de barbecue. Samen met de vulling 
is dit echt een heerlijkheid. Voor de verand-
ering besluiten we eens niet met een foto van 
mezelf, de kipjes hebben deze rol eens op-
geëist. 

Graag wil ik jullie ook nog eens benadrukken 
dat wij als VTK elke helpende hand enorm 
appreciëren. Wil je eens meedraaien bij het 
organiseren van een activiteit? Wil je eens 
met vrienden achter de bar komen staan in 
Delta? Ik kan het je verzekeren, je leert er veel 
mee bij. Kennis die je helaas niet kan opdoen 
door met je fris kopje in de les te zitten, lev-
enservaring en een enorme vriendengroep is 
wat wij je te bieden hebben! Ook sporters zijn 
steeds van levensbelang voor VTK. Voor de 
vele competities waar wij onze faculteit met 
trots verdedigen hebben we jullie hulp echt 
nodig! Voel je je geroepen? Spreek dan zeker 
eens iemand van ons aan. Je kan ook eens met 
onze vice in de zetel van Blauw komen zitten, 
naar eigen zeggen is ze best wel awesome.

Cheers,
Sander

Dag vrienden,

Ik hoop dat jullie allemaal zoveel genoten 
hebben van de eerste weken als ik. Echt 
waar, ik heb me geamuseerd. Dat komt om-
dat onze geliefde kring jullie verwend heeft 
met een lading topactiviteiten aan belacheli-
jk lage prijzen. Ik heb het dan natuurlijk 
over de openingsfuif, het wakboarden, het 
pokertoernooi, de bierbowling, de eerste ac-
tiviteit van de initiatiedoop, en de doop zelf 
natuurlijk. Wat dit laatste betreft betreuren 
we de jaarlijks terugkerende negatieve uit-
latingen in de media. Dopen is echt wel 
meer dan samen vernederd en uitscholden 
worden. Dopen gaat om het vormen van 
een hechte groep, waar je elkaar op een heel 
intense manier leert kennen en moet steu-
nen om erdoorheen te geraken. Dopen gaat 
om je grenzen leren verleggen, dingen doen 
die je anders nooit zou doen en later terug-
blikken met het opperfijne gevoel van “wow, 
ik heb dat gedaan”. Het kan je aanspreken 
of niet, maar wat mij betreft onmogelijk 
te beoordelen wanneer je er zelf niet aan 
hebt deelgenomen. Niet om de redacteur 
in kwestie met de vinger te wijzen. Of toch 
wel? In elk geval ben ik enorm content dat 
een vijftigtal van jullie de uitdaging met 
trots is aangegaan. 

Ik ben met ons praesidium ook een week-
endje op stap gegaan naar de Ardennen. 
Want ook zij moesten elkaar nog heel intens 
leren kennen. Ken je beer can chicken? Ik 
kende het ook niet. Heel makkelijk te mak-
en en enorm lekker wel. Koop een blikje 
bier naar keuze, een volledige kip en dingen 
die wel in het smakenpalet van het biertje 
vallen. Mijn persoonlijke favoriet? Despera-
dos, honing, appeltjes en spekjes. Marineer 
het kipje met een lekkere marinade van olie, 
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Voorwoord Pers

Voorwoord pers 

Liefste VTK-lezertjes,

Het is eindelijk zo ver! De nieuwe jaargang 
van het 't Civielke is begonnen, iets waar 
wij al maanden naar uitkijken! Dit jaar 
gaan we zever halen uit het diepste van 
ons hart, putten we onze woordenschat 
volledig uit en gaan we ons soms een 
beetje achterlijk voelen als we weer eens 
niet weten hoe een woord geschreven 
wordt... Maar gelukkig leven we in de 21e 
eeuw en is google nooit ver weg. 

De start van deze nieuwe jaargang valt 
toevallig samen met de start van het nieuwe 
academiejaar, tsjien tsjien toevallig, 
en dat is ook iets waar ik niet blijer om 
kon zijn. De vakantie is natuurlijk ook 
geweldig (iemand naar de Lokerse Feesten 
geweest?), maar wat kan er nu tippen aan 
alles wat VTK organiseert? Ik heb een 
hele vakantie kunnen nadromen over 
de herinneringen die ik vorig schooljaar 
gemaakt  heb, en ik ben meer dan klaar 
om deze dit jaar deze nog te overtreffen 
door van het ene onvergetelijke moment 
naar het andere te springen.

Voor de groene eerstejaarkes onder jullie 
zal al een nieuwe wereld opengegaan zijn, 
en voor diegene die net iets teveel op 
WiBa gefocust hebben zal dit binnenkort 
wel komen. Kijk eens op die mooie 
VTKalender die boven jullie bed hangt, 
kies de activiteit die je je het meeste 
aanspreekt en ga deze mooie studenwereld 

verkennen. 
Voor de laatstejaars: dit is jullie allerlaatste 
kans, dus gebruik ze goed! Geniet nog 
een jaartje van jullie zorgeloos bestaan 
(thesissen eventjes vergeten) en maak dat 
je met geen enkele spijt deze fase van jullie 
leven kunnen afsluiten.
Ook aan al de rest: heb de tijd van jullie 
leven! Kijk eens naar de geweldige 
levensmotto's van ons awesome 
praesidiumteam en laat je inspireren.

Dat hebben wij alvast gedaan, dat kan 
eigelijk  ook niet anders bij 36 zo fantastische 
mensen! Stuk voor stuk onvervangbare 
schatjes die  heel veel voor VTK (en voor 
ons) betekenen en niet aarzelen om elk 
beetje vrije tijd te spenderen om jullie  te 
entertainen. Niet enkel het praesidium 
houdt VTK draaiende, maar ook al onze 
medewerkers. Dus ook aan hen: een dikke 
- dik als in 'my 300lb life"-merci! 

Denk je nu 'hou, ik wil ook zo bedankingen 
krijgen' en heb je dus zin om ons 
medewerkersteam te versterken? Weet dat 
je altijd welkom bent en we iedereen met 
open armen ontvangen.

We hopen dat ons eerste meesterwerk, 
uhum - of niet? of wel?- een beetje in de 
smaak valt bij jullie! Geniet ervan :)

Zoentjes en welgemeende omhelzingen,
Elke en Lise
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waar is ... ons leven6

Liefste lezers,

wij hebben deze jaargang een extra leuk spelletje voor jullie 
voorzien: 'waar is ... ons leven?'! Vanaf nu kunnen jullie elke 
editie op zoek gaan naar deze 7 typerende burgiesymbolen.

- het vtk wapenschild, omdat wij allemaal trots zijn 
op onze fantastische club

- het mooie hoofdje van onze praeses sander

- jullie lieftallige persteam: elke en lise

- een stapeltje boeken, want dit is nu eenmaal niet 
uit ons leven weg te denken

- een pintje, hoogstwaarschijnlijk uit ons eigen 
café 'den delta', want elke burgie heeft af en toe 
ontspanning nodig

- een dildo, want ja, ook elke burgie heeft 
hormonen

- flappen, want later worden wij allemaal rijk met 
ons killerdiploma! 

Enkele details: het figuurtje moet niet volledig zichtbaar zijn 
en zal ongeveer even groot zijn als hierboven weergegeven. 
(grotere versies zoals het wapenschild rechts tellen niet)

stuur ons een gedetailleerde beschrijving van waar de  7 
prentjes zich bevinden (+paginanummer) en maak kans op 

een cinematicket! wij loten namelijk twee personen uit alle 
deelnemers!

bingelees het 't civielke dus maar snel uit en stuur een mailtje 
naar waaris@vtk.ugent.be.

Veel succes!

WIN WIN WIN!
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Bach Launch

Bach Launch

Dit jaar was Bach Launch (Bala voor de 
vrienden) ook weer van de partij. VTK 
heeft met veel plezier de toen toekomstige 
eerstejaar burgies en archies een beetje  
levenswijsheid toevertrouwd, zodat 
iedereen zich welkom voelde bij VTK. 
Deze driedaagse was de ideale gelegenheid 
om mensen te ontmoeten, zodat je op 26 
september al een bekend gezicht had in 
de aula.  Voor de BaLa'ers, we hopen dat 
jullie evenveel genoten hebben als wij, 
het was fantastisch! Voor de anderen die 
nog niet zo goed weten waarover we het 
hebben, zullen we dit even bijna helemaal 
uit de doeken doen. 
Bach Launch startte op maandag 19 
september rond 18 uur. Al heel snel 
kwamen de eerste enthousiastelingen 
toe. Wanneer iederen er was, zijn we 
erin gevlogen met het leren kennen van 
namen, dit brak het ijs en raar maar waar, 
het hielp, al snel kenden we enkele namen! 
Hierna was er spaghetti, nomnom! 
Allemaal smullen zodat we klaar waren 
voor een stevige avond. Ook was er nog 
een korte voorstelling van wie we zijn en 
wat we doen. Toen was er een feestje, zo 
maakte iedereen al kennis met de zalige 
feestjes die nog zullen volgen. Het thema 
was 'Fitness in the 80's'. Je kent ze wel, 
de badpakjes met gekleurde kousen en 
beenverwarmers. Iedereen was fleurig 
en kleurrijk gekleed, dit is uiteraard ook 
de ideale dansoutfit. En ja, dansen werd 
er gedaan! Dat kan ook niet anders op de 
beats van de DJ. De avond eindigde vroeg 

voor sommigen, laat voor de meesten. Met 
hier en daar enkele verteerde spaghetti's, 
maar vooral vele vriendschappen. 
Dinsdag werden we rustig wakker. 
Langzaam maar zeker ontwaakte iedereen 
om te genieten van eitjes met spek en 
andere ontbijtpareltjes. Na het ontbijt, wat 
ondertussen al een brunch geworden was, 
stond iedereen paraat om te beginnen 
aan het stadsspel in de kern van Lokeren. 
We verdeelden ons in groepen en via 
foto-aanwijzingen vonden we de weg van 
postje tot postje. In mijn groep (beste team 
:) ) begonnen we met het postje waar we 
een stukje teambuilding deden. Daarna 
gingen we naar het station om ook daar 
enkele opdrachtjes te doen. Hierna naar 
de VTK-post, waar iedereen het VTK-
lied aanleerde, wat zeer handig was voor 
de cantus die avond. Dan kwamen we bij 
de zwervers, deze zagen er zo realistisch 
uit dat als ze er nog langer gezeten zouden 
hebben, ze waarschijnlijk enkele centjes 
rijker geworden waren. 



Toen liep het stadsspel op zijn einde 
en gingen we met z'n allen terug naar 
ons geliefkoosde domein. De volgende 
activiteit was het proffengesprek. Jaja, 
niet enkel zuipen en eten dus! Hierbij 
kwamen enkele proffen en assistenten 
hun wijsheden met alle plezier delen. 
Na een algemene inleiding verspreidden 
ze zich over het terrein en kon iedereen 
van post tot post lopen om te luisteren, 
maar ook om gerichte vragen te stellen. 
Eens dit gedaan was, stond de barbecue 
al te gloeien. Pasta pesto, andere pasta's, 
groentjes, maar vooral vlees aanwezig! 
Alweer smulde iedereen goed, want 
de cantus zat eraan te komen. Voor de 
meesten was dit hun eerste cantus, dus 
een beetje voorbereiding van de maag was 
welkom! 
Over een cantus gesproken: voor de leken, 
dit is liedjes zingen en pintjes drinken. 
Tijdens deze Bach Launch was de cantus 
in thema 'Olympische Spelen'. Iedereen 
werd verdeeld in teams van bekende en 
absuluut minder bekende landen. Voor de 
geïnteresseerden: van team USA zullen we 
nog meer horen. Er waren enkele durvers 
die er direct invlogen, chapeau voor het 
enthousiasme! Na de cantus sloten we de 
nacht af met nog een feestje. Geen thema 
deze keer, gewoon zoals echte studenten 
dat doen! 

De dag erna stonden we rustig op  om in 
te pakken en weg te wezen. Oké, dat rustig 
was niet voor iedereen, want praesidium 
werd vrolijk gewekt door de heer Dries 
Interne en zijn pollepel of wat het ook 
was dat zoveel lawaai maakte. Na gezellig 
samen ontbijt te hebben, ook dit leek weer 
meer op een brunch dan ontbijt, begon 
het kuisen tot alles weer piekfijn in orde 
was. We missen geen borden, vorken 
dacht ik wel :( Dat was dan het einde van 
de Bach Launch. Of toch niet helemaal, de 
BaLa'ers stonden op de onthaaldag erna 
allemaal weer enthousiast paraat om nog 
meer te ontdekken van VTK, de Plateau, 
studentenresto de Brug en nog veel meer 
waar we ondertussen al vertrouwd mee 
zijn. We hopen dat jullie allen even hard 
als ons genoten hebben van deze Bach 
Launch en tot de volgende! 
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Voor een week senator:  
leerrijk, leuk en onvergetelijk 

voor een week senator10

In  het begin van het komende 
tweede semester zullen  
honderd studenten de  
senaat inpalmen. Voor een week  
leven ze als senator. Ze vormen 
(fictieve) partijen, debatteren 
en werken samen rond vier 
wetsvoorstellen. Kortom, 
ze nemen deel aan het Jeugd- 
Parlement-Jeunesse. Vorig jaar 
was ik één van hen.

Tijdens de eerste lesweek van vorig  
semester zat ik dus niet in de les. In plaats 
daarvan was ik aanwezig in Brussel,  
zetelend in de ons allen bekende rode  
zetels. Tegen vrijdagavond was ik  
slimmer, uitgeput en gedegouteerd, maar 
ik was vooral onmiddellijk van plan om 
dit jaar opnieuw deel te nemen.

Ik was slimmer, want ik had bijgeleerd 
over politiek, politiekers en politieke 
spelletjes. Zelfs een simulatie van amper 
een week had de pijnpunten van  
partijpolitiek blootgelegd. Maar ook 
had ik bijgeleerd over mezelf. Het is 
geen evidentie om samen te werken 
met wildvreemden, laat staan over  
controversiële onderwerpen zoals 
hervormingen van de vakbonden, het  
internet, onze democratie, … .

Ik was uitgeput, want het was een 
week geweest om u tegen te zeggen. De  
simulatie is geen ‘walk in the park’ –  
gelukkig, want daar leer je niets van bij. 
Sowieso zit het programma goed vol:  
vergaderingen, sessies in de senaat,  
politiek in de wandelgangen,  
avondactiviteiten, noem maar op.  
Daarbovenop krijg je mentaal geen rust. Je 
sluit compromissen, probeert anderen te 
overtuigen en wordt geconfronteerd met 
nieuwe ideeën en meningen.

Ik was gedegouteerd, want ik had de  
politiek achter de schermen leren kennen. 
Elk stukje naïviteit over politiek dat nog 
in mij te vinden was, was verdwenen als 
sneeuw voor de zon. Eigenbelang, prestige,  
arrogantie, … leken schering en inslag. 



Voor een week senator 11

Nu, een jaar later, is mijn visie  
genuanceerder. Ik besef dat mijn afkeer 
niet meer was dan de normale reactie 
op de gebeurtenissen van die week, want 
ik had het allemaal in extreme vorm  
meegemaakt.

Toch wilde ik niets liever dan opnieuw 
deelnemen: om te proberen het beter te 
doen, om te laten zien dat het anders kan, 
om de politiek niet aan juristen over te  
laten. Want juristen, daarvan zitten er 
daar te veel, ingenieurs te weinig. Iedereen 
die met oprecht goede bedoelingen aan  
politiek begint zal op een bepaald moment 
gedegouteerd zijn, er zich het liefst van al 
nooit meer mee bezig houden. Maar als 
we dat doen, laten we het systeem zoals het 
is, laten we onze democratie verwateren 
 en laten we alles wat onze voorouders 
hebben opgebouwd verbrokkelen.

Ik kan uren vertellen over mijn ervaringen, 
over wat ik heb bijgeleerd, over hoe het 
volgens mij beter kan, ik kan er heel het ’t 
Civielke mee vol schrijven. Maar dat doe ik 

niet. Het is leuk om over de ervaringen van 
anderen te horen, om straffe verhalen te 
lezen. Maar het is véél en véél leuker zelf die 
verhalen te schrijven, zelf die ervaringen  
op te doen. Ik kan elk van jullie dus alleen 
maar aanraden je in te schrijven voor de 
volgende editie.

Nieuwsgierig? Op www.jeugdparlement-
jeunesse.be vind je meer informatie.
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MathsJam

MathsJam

MathsJam, sommigen onder jullie hebben er wel al eens van 
gehoord. Voor de anderen, kort omschreven is dit gezellig 
wiskundige raadseltjes oplossen op café onder (nieuwe) vrienden. 
Enkele breinbrekers zijn op voorhand klaargelegd door de 
organisatoren, maar om de wiskundige interactie optimaal te 
maken, brengen de meeste deelnemers er zelf ook enkele mee. 
Mathsjam is uitgevonden door Matt Parker. In Gent vond de 
eerste editie plaats op 22 maart, sindsdien kan je iedere maand 
terecht in The Cover. Allen daarheen! De persoon die MathsJam 
heeft geïntroduceerd  in Gent is Lieven Scheire.

Vorig jaar stond ik in augustus een 
maand lang op het Fringe Festival, een 
comedyfestival in Edinburgh. Daar 
ontmoette ik ook de science comedy 
groep “Festival of the Spoken Nerd”. 
Een van hen is Matt Parker, stand-up 
mathematician. Hij is ooit begonnen met 
Maths Jam in London en ik vond het een 

heel tof project. Op de site zag ik dat er 
nog geen Belgische MathsJams waren 
dus ben ik er zelf maar eentje begonnen. 
Het is fantastisch om te zien hoe snel we 
navolging kregen in Antwerpen. Er wordt 
ook gedacht over lokale MathsJams in 
Leuven en Brussel.

Hoe heb je ooit de stap gemaakt om te proberen wetenschap 
leuk te maken?

Tegelijk met mijn studies ben ik begonnen  
met stand-up comedy. Stand-up is de 
beste manier om snel te leren hoe je een 
publiek geboeid en geamuseerd houdt. 
We gingen ook vaak optreden in het 
café van Gili in Harelbeke en op een 
dag vroeg hij: “Zeg, wil je hier eens geen  
uitleg komen geven over kwantum- 
mechanica?”. Ik vertelde al vaak  
wetenschappelijke weetjes aan de toog, 

Dit is echt een wereldwijde organistatie, hoe ben jij hierbij 
betrokken geraakt?



13MathsJam

Moest u moeten kiezen: wetenschap of comedy, wat zou u 
kiezen?

Een moeilijke vraag, en het hangt er 
natuurlijk van af wat ik in de comedy zou 
kunnen doen, en wat in de wetenschap. 
Als je in de wetenschap terecht kan komen 
als theoretische fysicus in bijvoorbeeld het 
CERN, en daarmee aan de kennisgrens van 
de fysica staan en die uitbreiden, ja, dan 

ruil ik comedy wel in voor wetenschap. 
En stel dat je in de comedy het niveau 
van Eddie Izzard zou kunnen benaderen, 
dan verkies je dat natuurlijk boven de 
wetenschap. Maar ik moet niet kiezen hé. 
Gelukkig, want ik ben noch Eddie Izzard, 
noch Richard Feynman.

Hoe heeft u uw studentenleven beleefd? 
Er ging al snel veel tijd naar de stand-
up. Ik ging zelden of nooit uit in het 
studentencircuit, omdat wij toch meestal 
twee keer per week ergens op café speelden. 

Een wilde student was ik dus niet. En 
ik zat weinig in de les. Een beetje meer 
discipline had me toen waarschijnlijk wel 
veel geholpen :).

Lieven had ook nog een levenswijsheid van zijn grote held 
Richard Feynman:

“ Study hard what interests you the most in the most undisciplined, irreverent and 
original manner possible.”

Misschien is dat wel mijn grootste tip: lees op tijd een beetje over Feynman, of bekijk 
de interviews met hem op youtube. Altijd inspirerend en enthousiasmerend.

Dus voor de geïnteresseerden: iedere voorlaatste dinsdag van 
de maand (behalve juli en augustus) MATHSJAM! 

Favoriete vak:   Subatomaire fysica.

Favoriete stelling/formule:  De Stelling van Noether

Levensmotto: heb ik (nog) niet

maar nog niet op het podium. Het echte 
begin was waarschijnlijk de fysica-rubriek 
die ik in 2007 in De Laatste Show mocht 
doen. Ik denk trouwens dat het niet zo 
moeilijk is om wetenschap boeiend en  

entertainend te brengen. Het grote  
publiek is daar echt in geïnteresseerd, maar 
het wordt vaak veel te droog en technische  
gebracht, zodat enkel de kenners en  
diehards er de schoonheid van inzien. 
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We zijn zeer blij dat de organisatie 
van MathsJam ons de kans biedt dit te 
organiseren en hopen dan ook dat het 
wiskundevuur wordt aangewakkerd bij de 
Leuvense studenten. Het is dankzij Lieven 
Scheire, die startte met MathsJam in 
België, dat wij op het idee zijn gekomen dit 
in Leuven ook te doen. Hij zocht namelijk 
twee mensen die eenmalig een sessie in 
Gent zouden begeleiden. Dit werd dan 
uiteindelijk door anderen gedaan, maar 
hij zei ons dat we konden informeren bij 
Katie Steckles, organisatrice van MathsJam 
of er in Leuven geen georganiseerd 
konden worden. Dit was het begin van 
een (hopelijk) lang en mooi verhaal.

De eerste stap was natuurlijk een geschikte 
locatie vinden. Het is natuurlijk niet fijn 
als het in het café zo luid gaat, zodat er 
niet meer nagedacht kan worden. Wat 
ook belangrijk is, is de ruimte: voldoende 
groot, maar toch niet ongezellig. Zo 
kwamen we bij Domus: een authentiek 

charmecafé/brasserie dat verrassend 
groot is. Het is ook vlakbij de Oude Markt 
en Grote Markt gelegen, wat centraal in 
Leuven ligt.

Waarom zouden mensen nu 
wiskunderaadsels op café willen oplossen? 
Het antwoord is zeer eenvoudig: uit 
liefde voor de wiskunde, omdat raadsels 
superinteressante wendingen hebben, 
omdat we graag eens een andere kijk 
hebben op wiskunde of omdat we gewoon 
graag gezellig op café een pintje drinken... 
Allemaal goede redenen en daarom is dit 
een evenement voor iedereen!

Het is een mooi initiatief dat aan de 
mensen laat zien dat wiskunde niet alleen 
“routineoefeningen maken” en “urenlang 
zwoegen op dat ene bewijs” is. 

Groetjes Mattijs en Joke (a.k.a. 
wiskundeliefhebbers met een missie)

Het concept van de MathsJam wordt steeds meer verspreid. Ook 
in Leuven vindt deze plaats vanaf 18 oktober. Net zoals bij iedere 
MathsJam zal het steeds op de voorlaatste dinsdag van de maand 
doorgaan. In Leuven zal het doorgaan in Domus, een authentieke 
locatie die uitermate geschikt is om tussen pot en pint de hersenen 
te prikkelen om tot een resultaat te komen. Hieronder enkele 
woorden van de organisatoren Joke en Mattijs van MathsJam 
Leuven. 

Meer info: 

https://www.facebook.com/mathsjamgent/?fref=ts
https://www.facebook.com/mathsjamleuven/?fref=ts
https://www.facebook.com/mathsjamantwerpen/?fref=ts
http://www.mathsjam.com/
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Sleutelgaten

sleutelgaten

Prof. Birger Raa - Manufacturing Planning and Control
“This course is mandatory for electromechanical engineers and often they say it is 
completely irrelevant for them. And yes, that’s right.”

Prof. Robby Caspeele - Structural Stability
“Is there someone who wants to do something for me? ...
Could you scream as loud as you can when you see the next slide. So immediately 
when I push the button you scream. 
...
Shows slide + student screams. 
...
That could have been a bit more enthusiastic but let’s give him an applause anyway. 
...
Yes this is the most horrible slide of the entire course. But I leave it in there.  
Because it’s fun. 

If you see this slide don’t run away to the overpoort straat. First try to understand 
it and then run away to the overpoort straat.”

Prof. Hennie De Schepper - WiBa
Interne dreamteam Dries & Kirsten hebben net hun eerste presentatie bij de  
eerste jaars gegeven en ook Delta vermeld en vele pintjes. 

Prof De Schepper neemt de micro over en zegt als eerst tegen de studenten:

“Ja en in studentencafé Delta hebben zo ook heel lekker spuitwater! Zeker tijdens 
de eerste drie weken!”

Prof. Jeroen Beeckman - Materialen en Velden
“Vroeger heette dat VEK, dat klinkt ook al zo slecht.
Nu hebben ze andere vakken die niet zo goed klinken. 
Sysi noemt dat zeker? Das’t omgekeerde van isis.”

Prof. Jan Melkebeek - Controlled Electrical Drives
“I could not prepare my course because I got a Mac and the servers are Windows. 
Windows says buuuuuaaa to mac. You see I am not a lover of Bill Gates”

Hebben jullie zelf ook leuke quotes gehoord? 
1 adres: sleutelgaten@vtk.ugent.be
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sleutelgaten

Prof. Birger Raa - Manufacturing Planning and Control

“This course is mandatory for electromechanical engineers and often they say it is 
completely irrelevant for them. And yes, that’s right.”

Prof. Dries Vande Ginste - Elektromagnetisme I

“Ik gruuw van termen als ‘quasistatisch’. Da’ s zoals een beetje zwanger”

Prof. Hennie De Schepper - WiBa

Interne dreamteam Dries & Kirsten hebben net hun eerste presentatie bij de  
eerste jaars gegeven en ook Delta vermeld en vele pintjes. 

Prof De Schepper neemt de micro over en zegt als eerst tegen de studenten:

“Ja en in studentencafé Delta hebben zo ook heel lekker spuitwater! Zeker tijdens 
de eerste drie weken!”

Prof. Jeroen Beeckman - Materialen en Velden

“Vroeger heette dat VEK, dat klinkt ook al zo slecht.
Nu hebben ze andere vakken die niet zo goed klinken. 
Sysi noemt dat zeker? Das’t omgekeerde van isis.”

Prof. Jan Melkebeek - Controlled Electrical Drives

“I could not prepare my course because I got a Mac and the servers are Windows. 
Windows says buuuuuaaa to mac. You see I am not a lover of Bill Gates”

Hebben jullie zelf ook leuke quotes gehoord? 
1 adres: sleutelgaten@vtk.ugent.be
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Praesidiumvoorstelling16

Sander de wilde - praeses

Yentl van mulder - vice-praeses

Cedric Binst- penning

Bijnaam: Sandereee voor de vrienden
Richting: 2e Master Computer Science Engineering
Signature dancemove: blijven schuren niet verzuren
Welk praesidiumlid zou je doen? Debbie. Ofnie? Ofwel? 
Ofnie?
Als ik voor 1 dag god was, zou ik alle mooie jongens 
homo maken, f*ck de voorplanting.
Leuke anekdote: Tijdens mijn eerste cantus heb ik met 
de hamer op mijn eigen been geslaan.

Beschrijf jezelf in 3 woorden: goelachs, honger, dorst
Richting: Industrial Engineering and Operations Research
Beste in Delta: den drank
Als ik geen burgie was, zou ik meer slapen.
Maar ik ben wel burgie, omdat het leuk is om te zeggen 
“Trust me, I’m an engineer.”.
Grootste droom: 12 kinderen
Moest ik nog maar 1 dag te leven hebben, zou ik  
levensgevaarlijke dingen doen.

Bijnaam: Cé / Binstie
Richting: 1e Master Bouwkunde: Dredging & Offshore
Favo late night snack: glennie orange met 1 augurk
Emotioneelste film: Avatar (die met die blauwe man-
nekes, wanneer ze de grote boom omhakken en iedereen 
dood gaat)
Speciaal talent: mensen entertainen
Welk praesidiumlid zou je doen? de Persies :D
Levensmotto: Nooit moeten, enkel mogen/willen/kunnen.
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Sander de wilde - praeses

Yentl van mulder - vice-praeses

Cedric Binst- penning

Richting: 2e Master Computer Science Engineering
Bijnaam: Sandereee voor de vrienden
Signature dancemove: blijven schuren niet verzuren
Welk praesidiumlid zou je doen? Debbie. Ofnie? Ofwel? 
Ofnie?
Als ik voor 1 dag God was, zou ik alle mooie jongens 
homo maken, f*ck de voortplanting.
Leuke anekdote: Tijdens mijn eerste cantus heb ik met 
de hamer op mijn eigen been geslaan.

Richting: Industrial Engineering and Operations Research
Beschrijf jezelf in 3 woorden: goedlachs, honger, dorst
Beste in Delta: den drank
Als ik geen burgie was, zou ik meer slapen.
Maar ik ben wel burgie, omdat het leuk is om te zeggen 
“Trust me, I’m an engineer.”.
Grootste droom: 12 kinderen
Moest ik nog maar 1 dag te leven hebben, zou ik  
levensgevaarlijke dingen doen.

Richting: 1e Master Bouwkunde: Dredging & Offshore
Bijnaam: Cé / Binstie
Favo late night snack: glennie orange met 1 augurk
Emotioneelste film: Avatar (die met die blauwe  
mannekes, wanneer ze de grote boom omhakken en 
iedereen dood gaat)
Speciaal talent: mensen entertainen
Welk praesidiumlid zou je doen? de Persies :D
Levensmotto: Nooit moeten, enkel mogen/willen/kunnen.
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alexander cogneau - Penning

Tania Paternoster - Secretaris

anna yarantseva - Career & De-

Beschrijf jezelf in 3 woorden: slim, rijk, yolo
Richting: 1e Master Computer Science Engineering
1 random woord: moederkoekje
Signature Dancemove: the Dab
Grootste droom: Donald Trump die president wordt.
Favoriete jeugdprogramma: Microsoft Word
Gever / nemer: vraag aan Stefan Wauters
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit? Hele dag in blauw  
zitten en ‘s avonds naar Delta gaan.

Bijnaam: Nee, niet meer schacht 11
Richting: 3e Bachelor Bouwkunde
Levensmotto: live, love, laugh
Raarste karaktertrekje: Ik ben nogal fanatiek in het  
sorteren van afval, ik haal zelfs het plastiekje uit een 
vensterenveloppe.
Ik haat 9.
Moest ik nog maar 1 dag te leven hebben, zou ik genieten.
Als ik reïncarneer, zal dat zijn als een orchidee.

Bijnaam: Russische furie
Richting: 2e Master Control Engineering and Automa-
tion
Levensmotto: dreams don’t work, unless you do
Favo late night snack: maakt niet uit, zolang iemand 
anders betaalt
Als ik voor 1 dag God was, zou ik een pil toveren die 
slaap vervangt, er zijn veel te veel leuke dingen te doen 
in het leven dan je tijd te verliezen aan slapen.
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alexander cogneau - Penning

Tania Paternoster - Secretaris

anna yarantseva - Career and Development

Richting: 1e Master Computer Science Engineering
Beschrijf jezelf in 3 woorden: slim, rijk, yolo
1 random woord: moederkoekje
Signature dancemove: the Dab
Grootste droom: Donald Trump die president wordt.
Favoriete jeugdprogramma: Microsoft Word
Gever / nemer: vraag aan Stefan Wauters
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit? Hele dag in blauw  
zitten en ‘s avonds naar Delta gaan.

Richting: 3e Bachelor Bouwkunde
Bijnaam: nee, niet meer schacht 11
Raarste karaktertrekje: Ik ben nogal fanatiek in het  
sorteren van afval, ik haal zelfs het plastiekje uit een 
vensterenveloppe.
Ik haat 9.
Moest ik nog maar 1 dag te leven hebben, zou ik genieten.
Als ik reïncarneer, zal dat zijn als een orchidee.
Levensmotto: live, love, laugh

Richting: 2e Master Control Engineering and Automation
Bijnaam: Russische furie
Favo late night snack: maakt niet uit, zolang iemand 
anders betaalt
Als ik voor 1 dag God was, zou ik een pil toveren die 
slaap vervangt, er zijn veel te veel leukere dingen te doen 
in het leven dan je tijd te verliezen aan slapen.
Levensmotto: dreams don’t work, unless you do
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brecht v

Brecht Verhoeve - Career and Devel-

NICK Van Bossche - Career and devel-

Stephanie jacobs - Career and devel-

Beschrijf jezelf in 3 woorden: Ik heb honger
Richting: 1e master Computer Science Engineering
Beste in Delta: De toog in brand stegen
Favo late night snack: Een schone blonde van de psy-
chologie
Als ik geen burgie was zou ik een leven hebben.
Beste beslissing van je leven: VTK
Slechtste beslissing van je leven: VTK (allez, voor mijn 
studies toch)

Richting: 2e master Electromechanical Engineering - 
Mechanical Construction
1 random woord: WatVoorKutvraagIsDitNuWeer?
Speciaal talent: grammarnazi
Gever-nemer: Gever als iemand van re chts komt, nemer 
als ik zelf van rechts kom
Zatste dieptepunt: De bodem van het glas
Als je voor 1 dag god zou zijn, wat zou je doen? Een dag 
honder miljoen miljard jaar laten duren

Richting: 2nd master Industrial Engineering & Opera-
tions Research
Levensmotto: Elegance is in the details
Signature Dancemove: low low low
Gever - nemer? Hoe bedoel je?
Moest ik nog 1 dag te leven hebben zou ik op het einde 
van de dag doodgaan
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit? zzzzzzzzzzzzzzzz
Ik haat verliezen van Cogneau op de LinkedIn-ranking

Praesidiumvoorstelling18

Brecht Verhoeve - Career and Development

NICK Van Bossche - Career and development

Stephanie jacobs - Career and development

Richting: 1e Master Computer Science Engineering
Beschrijf jezelf in 3 woorden: ik heb honger
Beste in Delta: de toog in brand steken
Favo late night snack: een schone blonde van de  
psychologie
Als ik geen burgie was, zou ik een leven hebben.
Beste beslissing van mijn leven: VTK
Slechtste beslissing van mijn leven: VTK (allez, voor 
mijn studies toch)

Richting: 2e Master Electromechanical Engineering - 
Mechanical Construction
1 random woord: WatVoorKutvraagIsDitNuWeer?
Speciaal talent: grammarnazi
Gever / nemer: Gever als iemand van rechts komt,  
nemer als ik zelf van rechts kom.
Zatste dieptepunt: de bodem van het glas
Als je voor 1 dag God was, zou ik een dag honderd 
miljoen miljard jaar laten duren.

Richting: 2nd master Industrial Engineering & 
Operations Research
Signature dancemove: low low low
Gever / nemer: Hoe bedoel je?
Ik haat verliezen van Cogneau op de LinkedIn-ranking.
Moest ik nog 1 dag te leven hebben, zou ik op het einde 
van de dag doodgaan.
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit? zzzzzzzzzzzzzzzz
Levensmotto: Elegance is in the details
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Richting: Chemie is de leven
Bijnaam: Auwi / Old Sport / Meneer Van Auwenis
Levensmotto: It’s not bragging if it is true.
1 random woord: Kalamiteiten
Gever - nemer? One you go Auwi, your ass will be auwi
Signature dancemove: Ritmisch bewegen met lijf en 
leden
Grootste droom: Eurodelas voor 50 cent fiksen bij de 
McDonalds
Favoriete nummer: +32 493 49 15 03 (voor als je een 

Richting: 1e master mechanical construction
Beschrijf jezelf in 3 woorden: plagen, loyaal, goedlachs
Raarste karaktertrekje slagzin: “Ja, men voeten ook.”
Speciaal talent: Ik kan me beter concentreren als ik mijn 
tong uitsteek.
Beste beslissing van je leven: Op een bepaalde avond 
naar café den blompot gaan.
Biecht iets op: Als klein kind heb ik een f*ck you naar de 
politie gedaan

Bijnaam: Kirri
Richting: 1e Master Bouwkunde: Construction Design
Beste in Delta: de promo’s!
Als ik reïncarneer zal dat zijn als een badass wolvin die 
de baas is van haar roedel.
Slechste beslissing van je leven: Op een bepaalde avond 
naar café den blompot gaan.
Zotste YOLO-momentje: Duiken in het Great Barrier 
Reef

Stijn van auwenis- pr

Dries Defever - interne

Kirsten Lenaerts - interne
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Stijn van auwenis - pr

Dries Defever - interne

Kirsten Lenaerts - interne

Richting: Chemie is de leven
Bijnaam: Auwi / Old Sport / Meneer Van Auwenis
Gever / nemer: Once you go Auwi, your ass will be auwi
Signature dancemove: ritmisch bewegen met lijf en leden
Grootste droom: eurodeals voor 50 cent fiksen bij de 
McDonalds
Favoriete nummer: +32 493 49 15 03 (voor als je een 
wilde nacht wilt)
Levensmotto: It’s not bragging if it is true.

Richting: 1e Master Mechanical Construction
Beschrijf jezelf in 3 woorden: plagend, loyaal, goedlachs
Raarste slagzin: “Ja, men voeten ook.”
Speciaal talent: Ik kan me beter concentreren als ik mijn 
tong uitsteek.
Biecht iets op: Als klein kind heb ik eens f*ck you naar 
de politie gedaan.
Beste beslissing van mijn leven: Op een bepaalde avond 
naar café den blompot gaan.

Richting: 1e Master Bouwkunde: Construction Design
Bijnaam: Kirri
Beste in Delta: de promo’s
Zotste YOLO-momentje: Duiken in het Great Barrier 
Reef
Als ik reïncarneer, zal dat zijn als een badass wolvin die 
de baas is van haar roedel.
Slechtste beslissing van mijn leven: Op een bepaalde 
avond naar café den blompot gaan.
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joris de keulenaer - feest

jules claeys - feest

Jonas van Moorter - Schachtentemmer

Richting: 1e Master Biomedical Engineering
Bijnaam: Jonijs / Tjonis
Welk praesidiumlid zou je doen? Iedereen, behalve  
Cogneau
Favoriete nummer: jouw telefoonnummer ;)
Ik haat les om 8u30.
Als je voor 1 dag God was, zou ik iedereen eeuwige  
golden drops geven.
Levensmotto: Study hard, party harder.

Richting: Chemie
Bijnaam: Yoloris e ey hoere / strafbladoris / de kalenaer
Signature dancemove: strompel
Moest ik nog maar 1 dag te leven hebben, zou ik Sander 
doen. 
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit? Boterham met choco, 
poepen, hondje wandelen, poepen, lunch iets met  
mozzarella, poepen, snack met guacamole, even skiën, 
poepen.

Richting: 1e Master Industrial Engineering and OR
Bijnaam: Clovis
Beste in Delta: shotjes achter de bar
Welk praesidiumlid zou je doen: die hete blonde van 
cultuur
Ik haat mensen die hun drankje niet volledig opdrinken.
Leuke anekdote: uitgaan in Leuven, wakker worden in 
Blankenberge
Levensmotto: Nie neuten, nie pleuje.
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Brecht Scheelen - cultuur

hanne de sutter - cultuur

Isolde Dewachtere - Cultuur

Richting: Ingenieur-Architectuur
Bijnaam: Scheelen
Provincie van afkomst: Limbuuurg
1 random woord: tgoh
Als ik reïncarneer, zal dat zijn als een koe, dan neem ik 
iedereen te grazen.
Zatste diepte-/hoogtepunt: Als ik dat nog eens wist...
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit? Voor mij is uiterlijk 
onbelangrijk.

Richting: 1e Master Computerwetenschappen
Beschrijf jezelf in 3 woorden: I love Isolde
Grootste droom: toegelaten worden op Hogwarts
Raarste karaktertrekje: Ik draag graag t-shirts met  
katten in de ruimte erop.
Ik haat vissen en paarden en wachten en warme pinten.
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit? Perfect!
Levensmotto: :Ты никогда не пересечешь океан, если 
боишься потерять из виду берег.

Richting: 1e Master Bedrijfskundige Systeemtechnieken 
en Operationeel Onderzoek  
Beschrijf jezelf in 3 woorden: I love Hanne
Beste in Delta: Jules Claeys (die slaapt daar toch altijd)
Als geen burgie was, zou ik the mother of dragons zijn.
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit? Netflix and Chill
Biecht iets op: Ik heb enkele van mijn lookjes verstopt 
tijdens de voordoop.
Levensmotto: Haal eruit wat erin zit.
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Pieter gijs- sport

Senne antonissen - sport

thomas oosterlinck - sport

Richting: Electromechanical Engineering: Maritime 
Engineering  
Bijnaam: Pietje (alleen voor de moeder)
Zotste YOLO-momentje: iets uit de yolokolom uit de 
automaat in rood nemen
Grootste droom: de tekst van Panda kunnen begrijpen
Moest ik nog maar 1 dag te leven hebben, zou ik wenen.
Levensmotto: Ik ben niet verslaafd aan den drank, ik  
heb het wel nodig.

Richting: Electromechanical Engineering: Maritime 
Engineering
Beschrijf jezelf in 3 woorden: mooiboy, sportief, slim
Beste in Delta: het optreden van Gestapo Knallmuziek, 
Losgehen!
Speciaal talent: hartjes breken
Ik haat hartjes breken.
Grootste droom: evenveel meisjes als jongens in eerste 
bach burgie

Richting: 2e Master Elektrotechniek - Communication 
and Information Technology  
Bijnaam: Thomas ‘Beast’ Oosterlinck
Favo late night snack: kleintje zonder saus en een boulet
Favo frietsaus: IK ZEI NET ZONDER SAUS
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit? Eat - Sleep - Rave - 
Repeat
Als ik reïncarneer, zal dat zijn als een blastoise.
Levensmotto: Hakuna Matata
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Gilles ackaert - ict

sofie piron - cursus

charlotte de vuyst - cursus

Richting: 2e Master Elektrotechniek: Electronic Circuits 
and Systems
Beschrijf jezelf in 3 woorden: nooit meer tequila
Signature dancemove: boomzaag
Speciaal talent: patatten planten
Raarste karaktertrekje: misofonie bij eetgeluiden
Als ik geen burgie was, zou ik een frietkot openhouden.
Maar ik ben wel burgie omdat De Gouden Saté 4 jaar te 
laat te koop was.

Richting: 1e Master Industrial Engineering and  
Operational Research
Beschrijf jezelf in 3 woorden: Sarcastic little butterfly
Welk praesidiumlid zou je doen? Iemand doen? Wat 
betekent dat?
Gever / nemer: Ik streef naar een mooi evenwicht.
Moest ik nog maar 1 dag te leven hebben, zou ik  
afhankelijk van het seizoen: zwemmen met dolfijnen of 
naar het noorderlicht gaan kijken, beide met een flesje.

Richting: 1e Master Chemische Technologie
Bijnaam: Vuystje
Pokémonteam: care, je mag al mijn kaarten van vroeger 
hebben
Ik haat meubels die in de weg staan van mijn klein 
teentje.
Leuke anekdote: Thomas die denkt dat “ ’t is tijd” nog 
geldt buiten een cantus.
Levensmotto: Don’t raise your voice, improve your argument
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joren ingelbrecht - web

Moustapha Ramachi - ict

stefan wauters - weg

Richting: 2e Master Computerwetenschappen al :(
Beschrijf jezelf in 3 woorden: work hard, party hard
Beste in Delta: de chromecast, schoon stukske  
technologie
Favo late night snack: water water moet water drinken
Grootste droom: maten worden met A. Cogneau
Gever / nemer: een gemer
Als ik voor 1 dag God was, zou ik de wereld creëren in 1 
dag en 6 dagen weekend inlassen.

Richting: Computerwetenschappen
Bijnaam: Mousti
1 random woord: sboob
Welk praesidiumlid zou je doen? Sws Yentl
Favoriete nummer: niggas in Paris
Biecht iets op: er is een batshoek in Delta
Beste beslissing van mijn leven: de meerkeuzevraag  
waardoor ik een 10 had op wens
Grootste droom: Plateau opkopen

Richting: 1e Master Computerwetenschappen
Bijnaam: Stoffel / Stewaute / Stijve
Welk praesidiumlid zou je doen? Alexander Cogneau 
#nohomo
Biecht iets op: Ik heb ooit eens gedroomd dat ik mij wel 
degelijk had laten dopen bij VTK.
Zotste YOLO-moment: legendarische Yolotrip naar 
Brugge
Als ik reïncarneer, zal dat zijn als een Sint-Bernard.
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thomas de letter - delta

thomas deberlanger - delta

clara smout - delta

Richting: Industrieel Ingenieur Informatica
Beschrijf jezelf in 3 woorden: Thomas De Letter
Signature dancemove: flumdansen
Beste in Delta: den tap
Favoriete nummer: de code van mijn bankkaart
Emotioneelste film: Inception
Moest ik nog maar 1 dag te leven hebben, zou ik ...  
1 pintje en dan naar huis.
Als ik voor 1 dag God was, zou ik grenzen afschaffen.

Richting: 1e Master Werktuigkunde - Regeltechniek
Bijnaam: Debbie
Beschrijf jezelf in 3 woorden: bronstige  
walvisachtiggeluidmakende zeehond
Speciaal talent: tinder openingszinnen bedenken
Zotste YOLO-momentje: rijst van 6 min koken in 5 en 
een halve minuut
Als ik reïncarneer, zal dat zijn als een loodgieter in  
pornofilms.

Richting: Ik ben een indrustrieeltje, tweede Bach.
Beschrijf jezelf in 3 woorden: foodie, happy en een  
partyanimal!
Beste in Delta: medewerkers <3
Als ik geen burgie was, zou ik..Wil je het erin wrijven ja?
Maar ik ben wel een burgie omdat.. STOP :(
Zatste hoogtepunt: bevriend worden met een kat
Biecht iets op: Ik ben een sos.
Levensmotto: Tetris is ook blokken.
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klaas verhoeven - delta

jacob vandererfven - best

julie van overloop - iaeste

Richting: Bouwkunde
Bijnaam: De Klaasman
Als ik geen burgie was, zou ik geschiedenis studeren.
Maar ik ben wel burgie omdat je als burgie geschiedenis 
kan maken i.p.v. het enkel te bestuderen.
Welk praesidiumlid zou je doen? Sofie Piron
Zotste YOLO-momentje: date versieren met opblaas orka 
als wingman
Levensmotto: Dum vivimus, vivamus.

Richting: Noord
Beschrijf jezelf in 3 woorden: elegant as f*ck
Raarste karaktertrekje: chocomousse
Ik haat dat deze vraag zo negatief is.
Als ik reïncarneer, zal dat zijn als een aardbei.
Beste beslissing van mijn leven: naar een summer course 
gaan
Slechtste beslissing van mijn leven: deze lijst zat invullen
Levensmotto: Alles hat ein einde, nur die wurst hat zwei.

Richting: 2e Master Chemical Engineering
Beschrijf jezelf in 3 woorden: kan niet beknopt zijn
1 random woord: fingerspitzengefühl
Signature dancemove: mijn spice girls wannabe dansje
Welk praesidiumlid zou je doen? Ik vind het lekkerste 
kontje van VTK wel moeilijk om te weerstaan
Grootste droom: elk land ter wereld bezoeken Zotste 
YOLO-momentje: Powernap gedaan tijdens een examen. 
Ik zal binnen 5 minuutjes wakker zijn zeker?
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Lise de maere - pers

Basile van weyenberg - fris

Elke claeys - pers

Richting: 3e Bachelor Bouwkunde
Beschrijf jezelf in 3 woorden: danserke, fretzakske, maar 
vooral gelukkig!
Ik haat wachten op vlees dat aan het bakken is.
Als ik reïncarneer, zal dat zijn als een doos zeevruchtjes 
van den Albert Hein.
Grootste droom: de sterrenhemel in volle glorie zien 
zoals op al die zotte foto’s
Levensmotto: Dansen dansen dansen!

Richting: 2e Bachelor Electrotechniek
Beschrijf jezelf in 3 woorden: fris, frisser, fristst
Beste in Delta: mijn aanwezigheid
Grootste droom: 2 cm groeien
Favoriete nummer: 10 als in ‘Yes, net geen herexamen!’
Zotste YOLO-momentje: senior spelen op de  
kleutercantus
Als ik reïncarneer, zal dat zijn als een rode panda (veel 
cuter dan gewone phanda’s).

Richting: 3e Bachelor Toegepaste Natuurkunde
Beschrijf jezelf in 3 woorden: ros, klungel, perfectionist
Signature dancemove: the drop
Raarste karaktertrekje: ik ben ros en heb een ziel
Ik haat computerprogramma’s die je keer op keer  
opnieuw moet installeren.
Speciaal talent: ik krijg bijna mijn vuist in mijn mond
Beste beslissing van mijn leven: dopen!!
Levensmotto: Als Elke kuist, geen gemoei!
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Horoscoop
Schorpioen (23/10 - 22/11)
De zomer heeft duidelijk zijn sporen nagelaten bij jou. 
Het leven als God in Frankrijk is er nog niet helemaal 
uitgegroeid. Onder de zon heb je alle rijkdom 
gevonden, behalve de rust. Keer tot jezelf en ga op 
zoek naar die ene plaats waar de wereld je niet voorbij 
raast. Voor je het weet haalt het leven je in en kan je 
enkel nog stilstaan. Durf een stap terug te zetten om 
met nieuwe energie weer vooruit te gaan.

Boogschutter (23/11 - 21/12)
Er hangt iets in de lucht en het maakt je extra creatief 
en experimenteel. Anderen denken misschien dat je 
gek geworden bent, maar jij weet wel beter: je bent 
gewoon nieuwe dingen aan het uitproberen. Professor 
Gobelijn is er niets tegen, je doet de ene uitvinding 
na de andere. Jij bent geschapen voor een groter doel 
en het staat in de sterren geschreven dat je dit doel 
binnenkort zal bereiken.

Steenbok (22/12 - 20/01)
Durf de eerste stap zetten en vraag je crush eindelijk 
eens op date. Niets beter dan een romantisch etentje 
en we weten allemaal dat de liefde van de man (en 
eigenlijk gewoon van iedereen) door de maag gaat. 
Imponeer met je ongekende kookkunsten, wees 
origineel en zorg dat jullie avond niet boven de pot 
eindigt. Durf de lat hoger te leggen, je date zal hoe dan 
ook gevleid zijn door je inventiviteit.
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Ram  (21/03 - 20/04)
De stijgende maan staat aan jouw kant. Je kan terug 
opgelucht ademhalen, een nieuwe wind waait door 
je leven. Met je vastberadenheid wals je over iedere 
tegenslag heen. Walsen zal je nooit verleren wat echter 
niet wil zeggen dat het je nooit zal vervelen. Hoe goed 
je ook met je tegenslagen kan omgaan, er is niets mis 
met streven naar succes, geluk en overwinning.

Waterman (21/01 - 20/02)
Vorig jaar heb je een feilloos parcours afgelegd, je hebt 
je dan ook voorgenomen om dit jaar het feestbeest 
in jou los te laten. ‘’Study hard, party harder’’ is je 
nieuwe levensmotto en daar heb je je tot nu toe zeker 
aan weten te houden. Verlies je financiën, familie en 
studies echter niet volledig uit het oog of deze nieuwe 
levensstijl zou zich al eens snel tegen jou kunnen 
keren.

Vissen (21/02 - 20/03)
Je gaat door een moeilijke periode met allerlei 
beslissingen die je liever zou willen overslaan. Verman 
jezelf en durf knopen doorhakken. Neem de genomen 
maatregelen gerust met een korreltje zout, want er valt 
heus nog wat bij te sturen. Heb je toch wat angst om 
de koe bij de horens te vatten, dan kan je nog steeds 
een random generator programmeren en je lot uit 
handen geven aan Java. 
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Stier (21/04 - 20/05)
Je zit in een snelstijgende lift en hebt nog lang niet 
de bovenste verdieping bereikt. Probeer je reeds 
geboekte vooruitgang veilig te stellen, want voor je 
het weet zou iemand je lift terug neer kunnen halen. 
Alles zal afhangen van de stijl en de wijze waarop je je 
standpunten overbrengt. Wees echterop je hoede: een 
krachtige spreekbuis wordt al gauw een pispaal.

Tweelingen  (21/05 - 20/06)
Het leven is geen wiskundige berekening en je kan 
dus niet alles als het resultaat van een mathematische 
oefening uitdrukken. Eén plus één is geen twee, maar 
drie. Je bent niet enkel twee individuen, maar ook een 
team, een derde persoonlijkheid als het ware. Zoek 
een lotgenoot, durf hem te vertrouwen en samen 
zullen jullie nog grote bergen beklimmen en diepe 
waters bevaren.

Kreeft (21/06 - 22/07)
Tot voor kort was je nog de verlegen eenzaat op de 
eerste rij, maar sinds je beschonken avontuurtje 
op de openingsfuif hebben je medeburgies je op 
een heel andere manier leren kennen. Wees echter 
gewaarschuwd: niet iedereen heeft het altijd even 
oprecht en goed met je voor. Kies je medeavonturiers 
voorzichtig en zorg dat je niet op het foute pad terecht 
komt.
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Weegschaal (23/09 - 22/10) 
De weegschaal staat voor een keerpunt in zijn leven. 
Hoe alles de afgelopen dagen fout leek te lopen, loopt 
alles nu van een leien dakje. Grijp dit geluk met beide 
handen, want voor je het weet glijdt het terug weg als 
zand tussen je vingers. Zorg ook dat je al dit geluk niet 
vergeet te delen met je vrienden of ze zouden wel eens 
jaloers kunnen worden.

Leeuw (23/07 - 22/08)
 Je wilt meer dan je aankan. Je energielevel bereikt een 
historisch dieptepunt en dat heeft zijn weerslag op je 
mentale en fysieke activiteiten. Je familie ziet je als 
een mislukking nog voor het schooljaar goed en wel 
begonnen is en je vakantieliefde heeft je afgewezen 
voor die bruingebrande Spaanse god. Wees niet 
getreurd: alcohol is de oplossing voor al je problemen. 
(hulplijn AA Vlaanderen: 03 239 14 15)

Maagd (23/08 - 22/09)
Je hebt een vliegende start van het schooljaar genomen. 
Deadlines bezorgen jou geen nachtmerries en je hebt 
je lessen op voorhand reeds doorgenomen. De vuilbak 
op je kot puilt dan ook over van de lege blikjes Nalu 
en Red Bull. Probeer eens wat gas terug te nemen en 
maak tijd voor (nieuwe) vrienden en ontspanning. Er 
is nog een heel andere wereld buiten je boeken, wees 
niet bang om de avonturier in jezelf los te laten en 
deze wereld te gaan ontdekken.
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Openingsfuif
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De festivalzomer is tot een eind gekomen en het academiejaar  
terug ingezet. Terug in die duffe auditoria, omringd door soms 
niet zo prettig ruikende medestudenten. (Zou de knoflook er 
voor iets tussen kunnen zitten?). Maar niet getreurd! Het is niet  
omdat die geweldige festivals nu verleden tijd zijn, dat muziek geen  
belangrijk aspect in ons leven blijft! Iedere editie van ’t Civielke 
zetten we bij Beats for Burgies enkele bands en artiesten in de 
schrijnwerper. Een aantal concerttips mogen ook niet ontbreken! 

beeld in 2005, toen hij zijn nummer De  
Allermooiste van de Klas bracht. In 2008 
vertegenwoordigde Oliver Symons ons 
landje nog met zijn nummer Shut Up en ik 
denk dat ik niet het enige burgiemeisje ben 
die smolt voor die jongen achter de piano. 
Dus als je enkel nog maar bekend zou zijn 
met Goud en Chaos, luister dan zeker eens 
naar hun debuutplaat ECHO.

  BAZART

Velen onder jullie zullen denken, och 
nee, zijn ze daar weer met Bazart? Maar 
toch verdienen deze kanjers het om 
toch nog maar eens een vermelding  
te krijgen. Deze zomer speelden ze  
zowat op ieder Belgisch festival, en  
Chaos en Goud waren niet van de  
Vlaamse (en Nederlandse) radiozenders 
weg te denken. Hun debuutplaat  
ECHO kwam onlangs uit op 30 
september en was meteen een hit! 
En niet te vergeten, ze speelden 
een uitverkochte Ancienne  
Belgique tweemaal plat met hun  
release concert op 8 en 9 oktober. Voor 
zij die het afgelopen jaar onder een steen  
hebben geleefd, stellen we Bazart 
nog even voor: Bazart is een Gentse- 
Antwerpse band die Nederlandstalige 
nummers brengt met een internationale  
feel. De band telt vijf leden waarvan drie, 
ja drie, frontmannen! Twee van deze  
kerels zullen een aantal onder jullie 
nog wel kennen van Junior Eurosong. 
Mathieu Terryn kwam voor het eerst in 
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 THE ERISED

Van een naam die onze oren uitkomt tot 
een naam die bij de meesten niet meteen 
een belletje zal doen rinkelen. We gaan 
even underground. The Erised is een 
Oekraïense band based in Londen. In juni 
kwam hun nieuwste plaat Room 414 uit. 
Hun muziekstijl zou ik het best kunnen  
beschrijven als alternatief elektronisch. 
Ze zitten bij het label Med School, die 
ook nog een aantal andere geweldige  
alternatieve bands huisvest. Hun  
album is integraal te beluisteren op Spotify  
en ook verkrijgbaar in plaatvorm in, ja 
hoor, een rode uitgave! Hoe graaf is dat? 
Nog niet zo lang geleden speelden ze in 
Londen op het Hospitality in the Park 
festival. Persoonlijk vind ik dit een hele 
goede plaat voor een date night. Het 
heeft donkere aspecten, maar is ook weer 
heel rustgevend en dan weer passioneel.  
Zeker de moeite waard om eens bij weg 
te dromen.

WARHAUS

Nieuw projectje van
Balthazar frontman

Albumvoorstelling
We Fucked A Flame 

 Into Being
04 november 2016

WOODIE SMALLS

Based in Sint-Niklaas
Hip Hop

Luistertip:
Planet Shrooms

13 november 2016

DJ FRESH

DJ Fresh stopt ermee,
maar zakt nog een laatste

keer af naar Gent.

Bekend van onder meer
Hot Right Now

Gravity

GENT CONCERT TIPS:
De Vooruit



Summer Survival Guide
a.k.a. “Beleef de beste zomer ooit in twee eenvoudige stappen”
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Step 1: Get accepted to a BEST Summer Course

Ook al wordt dit algemeen beschouwd als de lastigste stap, stiekem is het 
echt heel doenbaar. Kies uw preferentiële inspiratiezone (bvb. de douche, 
uw bed, de kelders van de plateau, auditorium A tijdens Natuurkunde 
I, ...) en kanaliseer al uw enthousiasme, wensen en verlangens tot een  
fantastische Motivation Letter. Pro Tip: Appliceer voor Oost-Europa en  
vermeld de gigantische hoeveelheden wafels, bier en chocolade in uw  
bagage. Gegarandeerd geaccepteerd!

Wel, dat leek bij mij toch te werken. 
Euforie alom: mijn douche-hersenspinsels hebben mij een week Slovenië 
opgeleverd. Ljubljana, here I come!

Step 2: Pack your bags and go there

Oké, voila! Einde van de survival guide. Ik kan mij namelijk moeilijk  
voorstellen dat iemand op course kan gaan en zich daar niet rot amuseert.  
Als ik mijn eigen week in Ljubljana  
in drie woorden zou moeten  
beschrijven, dan gaat dat absoluut  
niet lukken (maar één ervan is alleszins  
ohmygodfantastischtimeofmylife). 
Aangezien ik nog wat papier te  
vullen heb en ik Pers graag zie, volgt 
hier een greep uit mijn persoonlijke 
“Step 2”.



Best 37

Bijna onmiddellijk na onze eigen 
Summer Course in Gent (grote 
aanrader: kom eens langs als 
organizer/toevallige passant), zat ik 
al op het vliegtuig richting Slovenië 
(grote afrader: kom niet aan met
een slaaptekort...). 
De course was getiteld “Your couch 
likes your microwave's status 
update” en zou ons de mysteries van 
Internet of Things uit de doeken 
doen. 

Als hoogtepunt van het academisch 
gedeelte was er de bouw van een fully 
equipped vogelhuisje/weerstation, 
vanzelfsprekend verbonden met het 
internet.

Cool? Alright, onto the fun part. 
Weekend Trip!

Op een paar uurtjes rijden van 
Ljubljana vonden we onze chalet, 
diep verscholen in de Sloveense 
bossen: de ideale locatie voor de 
cantus en International Evening, 
gegarandeerd dé beste avond van 
elke course. Hier krijgt elk land 
een eigen tafeltje om zijn typische 
delicatessen voor te stellen en maak 
je zo in één avond een reis door heel 
Europa. 

De culinaire toppers van de avond 
waren, naar mijn eigen bescheiden 
mening, ongetwijfeld de crêpes 
van de Belgisch-Franse alliantie, 
gecombineerd met Maple Syrup van 
Canada. Het moet misschien niet 
vermeld worden dat er ook de kans 
was om uzelf cultureel te verrijken 
d.m.v. internationale vloeistoffen, 
en dat hiervan tegen de ochtend 
een statistisch niet significante 
hoeveelheid van over was.

Hierna had iedereen wel nood aan 
een pool party, waardoor het meer 
van Blätt de ideale tussenstop was.
En voor degenen die hier nog niet 
genoeg mee hadden: de ervaring 
leert ons dat opblaaszwembadjes 
“lenen” van de organizers zeker kan, 
of toch als je subtiel genoeg bent. 
Ondertussen werden er op zo'n 
verbazend korte tijd zo'n hechte 
banden gesmeed.

En, net als deze guide, was ook de 
course veel te kort. Maar ik heb er 
toch onvergetelijke herinneringen 
aan overgehouden, net als een stuk 
of twintig zetels verspreid over 
Europa waar ik in tijden van nood 
kan gaan crashen.
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An IAESTE-internship is an adventure with a lot of dimensions. It all started the 
moment I read I was selected for the job. A mix of emotions hit me: being amazed, 
excited but still a little in doubt if I could do it. This internship in Jaipur in India was 
my first one. I spent a lot of time on the arrangements: figuring out everything about 
getting a visa, the injections I needed, the medicine I had to take with me. I had a 
whole bag full of them! So there was a lot of preparation work. I was also busy with it 
during exams because I would leave for India only four days after my last exam. These 
exams had to be good because I wouldn’t be in Belgium to do the resit. It all worked out 
and everything was ready in time. This accomplishment already gave me some good 
energy. Now I just had to step on the plane and go with the flow.

During my flights and transfers I already met 
some nice people. This was the first time I 
would travel so far on my own. When I arrived 
at Jaipur Airport, which is a tiny airport. I had 
a warm welcome from Lucas, an Argentinian 
trainee, and Vishal, the summer receptionist 
from the IAESTE Jaipur-committee. 

When I arrived at the campus I didn’t know 
what to think at first. The University is in the 
middle of nowhere at 45 minutes driving from the city (with a Riksja it is a one 
hour drive). It is a very big campus and has a nice architectural dome building. The  
campus has two parts, one with the hostel blocks where students stay and one with the  
classrooms, labs and library. Everything looked well organized and nice. But when I 
was there a little longer, I got this double feeling. Because when you put foot outside 
the campus, there is a poor village where people live in small houses and don’t have 
electricity or water. I was there in July and August. Semester only starts in August so 
the big campus was very empty. We were only with around ten trainees, so we were 
most of the time in our group. We became very close friends. In the weekends we 
wanted to go on a trip to the city of Jaipur or other cities around. When I say ‘around’ 
I mean seven hours of driving. 

The IAESTE committee in Jaipur is very new so they didn’t know that well how IAESTE 
organization works. There wasn’t anything planned for us, but we just did it ourselves. 

 IAESTE-internship in Manipal University,
Jaipur department, India
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Also we noticed Indian culture is not so much planning-minded. In the beginning 
some of us got a little frustrated about it, or felt a little lost. But we got used to it. We 
askedto do an international cooking evening, we tried to organize things ourselves. 
The problem was that we had no kitchen and we had to be inside at 10 PM. We learned 
how to manage and just because of this, we became experienced and learned how to 
handle situations that are not how you expect them. This is the interesting part when 
you go to another culture for such a long period of time (not like on holidays).
 
The main sort of questions I got from my family and friends were :  “Was it safe?” 
and “Did you get sick?” Of course these are the two topics I want to tell more about. 
Indian food is very different all over the country. In Rajastan, food is very spicy and 
everything is made in a fat gravy. You eat it with chapatti or naan bread. Most of the 
time it is vegetarian because of religious reasons. You can find pork and chicken but 
you can never ever find beef in Rajastan, a state which has mostly Hindu religion (in 
other states it is possible). A cow is sacred in Hindu culture because people believe that 
it houses the Gods. For the food I have to say you have to be very careful, but I really 
liked almost all the dishes, even the very spice ones. But yes, after one month I became 
ill because of food poisoning. The antibiotics worked but being sick is never a fun 
experience. For the women's safety, I believe Indian people are changing in mindset. 
Everyone is very protective and pays attention to mal-events. Also in education, you 
notice a lot of effort from the government.

We planned some visits on our own, 
which is not that easy to do in Rajastan 
when you don’t speak Hindi. We had a 
very good experience in Udaipur for 
example. We went there by sleeping bus 
and in the city we rented a motor bike 
with three people (all on one bike!). That 
was one of the best decisions I made. I 
never rode it before, but it was awesome! 
Udaipur is called the “Lake-city” and it is 
so nice to drive in the hills with a view on 
these lakes. Jaipur itself is a really dirty 
city but has some nice buildings. The old 
city centre was once painted all pink for 
an important visit of the British Prince 
Albert. That is why Jaipur is called the 
“Pink City”.  
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I think Amer Fort and Hawa Mahal are the nicest places to see. The best trip we did 
was our North trip. We organized the cab with five people just one day in advance and 
really, we weren’t even sure how to go and where to sleep. Apparently our cab driver 
didn't even speak English. In short, it was crazy but it turned out to be my best days in 
India. We landed in a village called Rishikesh, which is said to be the capital of yoga. 
It was the most chill place I saw in India: at the foothills of the Himalaya we had an 
amazing view and very nice food. In the early morning we went trekking and watched 
the sunrise. After walking some breath-taking paths, we even went swimming in a 
waterfall!

I learned so many things, not only from the project itself. You practice your English 
but you also learn to understand the various accents that exist, you learn how to handle 
weird situations, how to arrange a lot of things by yourself, to estimate if you can trust 
the guy who drives the Riksja,… Most importantly, you meet a lot of new people, you 
make friends for life, you also learn about their culture and habits. Each person, no 
matter what culture, was very open minded and interested in learning about other 
cultures. In this way everyone could tell their story and we learned a lot about each 
other. Habits of living, eating, praying, smoking hookah, surroundings, going to 
school, world history from different points of view and even world problems we talked 
about. The IAESTE group consisted of interns from Poland, Romania, Jordan, China, 
Argentina, Switzerland, Turkey, Cyprus …

The combination of all of these experiences provide you a completely new plateau for 
your view on the world, which appears to be very small once you’ve had one IAESTE-
experience. For me, when I was back in Belgium, I noticed that everything is so fast 
and efficient here, but at the same time, we have no time. Everyone runs. This I think 
is such a difference and very interesting because, who is happier?  I am really grateful 
for the opportunity to get this internship and I’m already looking forward to make my 
next trip! I hope India was the first step to even more adventures, opportunities and 
new friendships all over the world.
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Hey liefste burgies, de vakantie is gedaan 
en dus is het weer tijd om nuttige en  
minder nuttige kennis op te doen. Dit  
artikel behoort overduidelijk tot die eerste categorie. 
Leer al deze feitjes maar al van buiten, wij garanderen  
je dan een hoge score op elk volgend examen.  

duo toste namelijk een muntje om te beslissen wiens naam er eerst gebruikt  
zou worden voor de bedrijfsnaam. Stel je eens voor hoe verwarrend 
de lessen Algemene Scheikunde zouden zijn als die munt anders was  
gevallen. Voor wie dit mopje niet meteen duidelijk is: pH komt nogal vaak 
voor in de lessen van prof. Reyniers.

... de toestellen van NASA om de urine van mannelijke astronauten  
op te vangen beschikbaar zijn in de maten ‘Large’, ‘Gigantic’ en  
‘Humongous’? De oorspronkelijke maten waren ‘Small’,  
‘Medium’ en ‘Large’, maar deze namen werden al snel aangepast  
toen bleek dat geen enkele astronaut zijn werkelijke maat wou  
toegeven.

... het oudste levende dier ter wereld ooit 
507 jaar oud geworden is? Het betreft 
de noordkromp Ming (een weekdier) 
die zo genoemd werd naar de heersende 
Ming-dynastie bij de geboorte van het dier 

Wist je dat...

... William Hewlett en David Packard de 
oprichters zijn van het alombekende HP 
(Hewlett-Packard)? Toen ze hun zaak  
opstartten in 1939 lieten ze het lot beslissen 
over de naam van hun nieuwe business. Het 
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(rond het jaar 1500). Helaas werd het dier gedood toen de onderzoekers  
de schelp van het beestje openden om de leeftijd ervan te bepalen. RIP, 
Ming.

... een standaard Rubik’s Cube met 3x3 vakjes 
per vlak 43 252 003 274 489 856 000 unieke  
configuraties heeft? Maar het is nog straffer dat elk van 
die configuraties in twintig of minder bewegingen  
op te lossen valt. Geloof je dit niet? Met een  
computer werden alle mogelijke configuraties reeds 
afgelopen en bij geen enkele configuratie had de  
computer meer dan die beloofde twintig bewegingen  
nodig. De computer heeft hier vijftien jaar voor moeten rekenen dus ik ga 
het alvast niet verifiëren.

... in Duitsland bushaltes staan waar bussen nooit zullen stoppen? Deze 
bushaltes staan voor sommige rusthuizen en worden gebruikt om patiënten  
met Alzheimer niet te ver te laten afdwalen als ze plots ‘naar huis’ willen  
gaan. Voordien moest het verzorgingspersoneel dikwijls de politie  
inschakelen om de ouderlingen terug te vinden in het drukke stadscentrum.  
Het concept werkt blijkbaar heel goed, al ben ik vergeten waarom juist.

... ook olifanten geen fan zijn van 
muggen? We weten allemaal dat  
muggen graag onze dierbare  
nachtrust komen verstoren 
en we hebben daardoor allemaal al 
midden in de nacht met een krant 
of iets soortgelijks gaten in de lucht 
staan kloppen. Een olifant gebruikt  
hiervoor een speciaal afweermechanisme: onze grote vrienden kunnen hun  
huidlagen namelijk bewegen zodat muggen geplet worden tussen de dikke 
olifantenhuid. Dat noemen ze dan ‘alles in de plooi leggen’.
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... na de dood van Napoleon  
verschillende delen van zijn lijk  
verdwenen zijn? Napoleon stierf  
in 1821 in ballingschap op het  
eiland St. Helena onder verdachte 
omstandigheden. De autopsie 
moest verduidelijking brengen over 
de doodsoorzaak van de Franse  
veroveraar. Helaas bleek 
na de autopsie  wijlen  
Napoleon wat van zijn grootsheid kwijt te zijn: onder  
andere zijn hart, wat ribben en zijn penis waren verwijderd  
van het lijk. De precieze details zijn verloren gegaan in de  
geschiedenisboeken, maar in 1977 dook de vermeende penis van  
Napoleon plots terug op op een veiling. Een Amerikaans uroloog kocht 
het pronkstuk voor $40 000. Men kan bevestigen dat het gekochte relikwie 
een penis is, maar over de oorspronkelijke eigenaar bestaat enige twijfel.

... slakken trage beestjes zijn? Ja, waarschijnlijk wel. Gezegden zoals 
‘zo traag als een slak’ zijn niet nieuw. Maar hoe traag zijn slakken nu  
eigenlijk? Volgens een studie zou de gemiddelde tuinslak op topsnelheid 
een slordige meter per uur afleggen. Dit tempo laat tuinslakken wel toe om 
de gemiddelde Vlaamse tuin in één nacht te verkennen. Ik wil me officieel 
excuseren bij iedereen die ik ooit voor ‘slak’ heb uitgemaakt als ik achter 
het stuur zat, zó traag gingen 
jullie nu ook weer niet.

... giraffen hun eigen oren  
kunnen reinigen met hun 
tong? Dit komt omdat giraffen  
voornamelijk bladeren van de 
acaciaboom eten, een boom 
wiens takken vol doornen 
staan. Om aan de sappigste en 
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lekkerste blaadjes te komen, moet een giraf dus voorbij al die doornen 
passeren. Dankzij haar heel lange tong hoeft een giraf zich niet ernstig te 
verwonden in de nek om van een topmaaltijd te kunnen genieten. De tong 
is ook extra dik zodat snijwonden hier geen erg groot ongemak voor de 
giraf veroorzaken. Vraag jij je nu ook af hoe een giraf een ijsje zou eten?

... de hoogste boom ter wereld meer dan 100m hoog is? Hyperion, de 
hoogste levende boom ter wereld volgens het Guinness Book of World 
Records, is een kustmammoetboom (ook wel kustsequoia genoemd) die 
met zijn 115.54m de hoogste plek in de ranking verdient. De boom staat in 
het Redwood National Park in California, USA, maar de exacte locatie is 
niet bekend. Enkel een aantal wetenschappers kennen de precieze locatie 
van deze mastodont.
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ExxonMobil - Lennert Rutsaert 
Beste burgies
 
 Na jarenlang theorie studeren, en in de master of Chemical Engineering zit er veel
 theorie, begin je op het einde van je studies uit te kijken naar eindelijk wat praktijk. In
 je laatste jaar krijg je uitnodigingen van verschillende bedrijven om ze beter te leren
 kennen op hun evenementen. Zo was ik in oktober naar de masterclass van ExxonMobil
 gegaan. Ik was direct overtuigd en besloot dezelfde week nog een sollicitatiebrief in
 te sturen. Na een korte, intense sollicitatieprocedure kreeg ik de zekerheid van een
contract en was volledig klaar voor de nieuwe uitdaging.
 
 Op 1 augustus ben ik eindelijk van start kunnen gaan en ik heb nog op geen enkel
 moment spijt gehad van mijn keuze voor ExxonMobil. Ik ben gestart als Contact
 Engineer voor de Hydrofiners (ontzwalvelingseenheden), een job die zeer gevarieerd
 en interessant is! Zo komen er verschillende technische vragen op je bureau
 terecht, maar krijg je ook de kans om de fabriek in te trekken. Ik word bijvoorbeeld
 nauw betrokken bij de vervanging van  één van de hydrofiner reactors door een
 gloednieuw exemplaar waarbij er inspecties en opvolging moeten gebeuren. Dit is
 een uitgelezen kans om ervaring in de praktijk op te doen. Bij ExxonMobil krijg je
 vanaf dag 1 al veel verantwoordelijkheden, maar toch wordt er ook veel geïnvesteerd
in trainingsprogramma’s en opleiding.
 
 Redenen waarom ik voor ExxonMobil gekozen heb en nog steeds volledig achter deze
 keuze sta? Eerst en vooral, het jonge en dynamische team waar je mee samenwerkt. Er
  heerst een echte topsfeer op de gang en je kan altijd bij je collega’s terecht met vragen.
 Verder ook het voor ExxonMobil typische jobrotatiesysteem waarbij je na enkele jaren
 roteert van job. Door het jobrotatie systeem blijft je job gevarieerd en blijf je bijleren.
 Zo krijg je de kans om als ingenieur niet enkel technische functies uit te oefenen,
 maar ook bijvoorbeeld een economische job. Tenslotte ook
 het internationale karakter van het bedrijf en de kansen die
dat met zich meebrengt.
 
 Veel succes nog bij jullie verdere studies! Als je meer wilt
 weten of vragen zou hebben, mag je altijd een mailtje sturen
naar lennert.rutsaert@exxonmobil.com.
Lennert Rutsaert
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Accenture - Sven Degroote 

Ondertussen is het al bijna twee jaar geleden dat ik nog door de hallen van de  
Plateau liep. Na vijf jaar theoretische studies kon ik niet wachten om ervaring op te 
doen en kennis te maken met de bedrijfswereld. 

De zoektocht naar de eerste job was natuurlijk niet gemakkelijk door het grote  
aanbod aan bedrijven die staan te wachten op vers afgestudeerde burgerlijk  
ingenieurs. Ik zag mezelf niet meteen in een studiebureau werken of op een werf 
staan. Uiteindelijk koos ik voor consulting omdat ik veel variatie wou in mijn job. 
Bovendien hou ik ervan om projectmatig te werken en oplossingen te zoeken voor 
steeds nieuwe uitdagingen. 

Hoe ben ik dan bij Accenture terecht gekomen? Het is moeilijk om verschillende  
consultancy bedrijven van elkaar te onderscheiden, maar mijn keuze berust op 
de mensen waarmee ik heb gesproken tijdens de verschillende evenementen en  
sollicitaties. Ik kende reeds een aantal mensen die daar werkten en bovendien had 
ik ook meteen een klik met de mensen van Accenture die ik had leren kennen op 
job events. 

Met nu meer dan een jaar ervaring op de teller heb ik al heel uiteenlopende  
projecten meegemaakt. Zo blijft de leercurve steil en kan je voor jezelf uitmaken wat 
je het beste ligt of waarin je je expertise wilt opbouwen. Naast de ervaring krijg je 
ook de kans om internationale opleidingen te volgen die je toelaten om jezelf verder 
te ontwikkelen. 

Buiten het werk organiseert Accenture ook heel wat evenementen. Ikzelf  
bijvoorbeeld zit in het sportcomité en organiseer jaarlijks de ronde van Vlaanderen 
en nog andere fietsevenementen. Zo maak je ook op andere manier eens kennis met 
je collega’s.

Denk je dat Accenture misschien ook iets is voor jou? 
Kom dan even langs op onze stand op de VTK jobbeurs, 
of breng een bezoekje aan www.experience.accenture.be. 
Stuur mij gerust een mailtje op 
sven.degroote@accenture.com als je nog vragen hebt!
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BASF

Ivan Hoogsteyns, WTK, 25j
In oktober 2015 ben ik gestart als junior maintenance manager. “Klinkt leuk, maar 
wat doet gij nu eigenlijk?” kreeg ik vaak als vraag. In het kort: een chemische plant 
staat vol met mechanische equipments: pompen, opslagtanks, ventielen,… met 
elk een onderhoudsplan om hun levensduur te maximaliseren. Waar ik me o.a. op  
gefocust heb, is de voorbereiding en uitvoering van een twintigjaarlijks onderhoud op 
een 8000m² tank. De werken werden uitgevoerd op een veilige en kwalitatieve manier,  
samen met tien interne diensten en drie externe bedrijven. Dit alles moest binnen  
termijn en geraamd budget afgewerkt worden. Een hele uitdaging dus!

Grete Thoelen, CHT, 26j
In een job vind ik het o.a. belangrijk om voldoende variatie te hebben en veel samen 
te werken. Laat dit nu net zijn wat ik bij BASF al vier jaar dagelijks ervaar. Ik startte 
als aankoper van technisch equipment. Hierbij kwam ik in contact met zowat alle  
afdelingen binnen BASF voor contractanalyses voor wisselstukken over automatisatie  
van bestelprocessen tot strategische onderhandelingen voor investeringsprojecten.  
Sinds december 2015 werk ik als proces & asset manager voor Site Logistic  
Operations, waarbij ik in sta voor procesoptimalisatie en het beheer van assets 
van de logistieke activiteiten zoals vloeistofbelading in ketelwagens, automatische  
afvulmachines en losrobots. Logistiek (en zo ook mij) tref je op de ganse site!

Katrien Demeyer, CHT, 34j
Ik zocht destijds een job met technische inhoud, maar ook vol teamwork. Zo begon ik 
als groentje in een van de vele plants op BASF als productiemanager. Nadien werkte 
ik als interne consultant in een Europees project, waarbij ik een groot netwerk kon 
uitbouwen. Hierna verkende ik de wereld van de HR. Het was de ideale plaats om 
mijn onderhandelingsskills, empathie en diplomatie te kunnen oefenen. Recent ben 
ik opnieuw een uitdaging aangegaan in productie. Door zo’n groot bedrijf krijg ik 
de mogelijkheid om vanalles te ontdekken binnen één firma. Ik ben benieuwd naar 
wat de toekomst nog zal brengen!

Meer weten? Kom dan zeker naar de BASF Meet & Greet! Uitnodiging volgt.
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Denys 
Een goed jaar geleden, heb ik de Plateau verlaten en ben ik aan de slag gegaan bij  
Denys. Na vijf jaar studeren was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Bij Denys kwam ik 
terecht als werktuigkundig ingenieur in een bouwbedrijf dat actief is in verschillende  
disciplines, waaronder tunneling, gas- en waterleidingen, restauratie en  
nieuwbouwprojecten. Zo verzorgde Denys onder andere de realisatie van de nieuwe  
bierpijplijn in Brugge! Voor twee nieuwbouwprojecten coördineer ik de technieken  
en zoek ik in samenspraak met de klant naar technisch haalbare oplossingen.  Voor 
de Vrije Universiteit Brussel (VUB) wordt een nieuw gebouwencomplex gezet 
voor de huisvesting van nieuwe studenten, plaatsen van auditoria, ultra-luxueuze  
vergaderruimtes tot zelfs een concertzaal. De technische coördinatie is als gevolg 
zeer breed, zo hou ik mij het ene moment bezig met het halen van de nieuwe  
normen in de warmte- en rookafvoer van parkeergarages en op een ander moment 
verzorg ik de realisatie en uitvoering van warmtewisselaars en warmtepompen. 
Naast de werkvoorbereiding ga ik dagelijks op het veld om de vooruitgang van de 
werken te controleren en indien nodig bij te sturen. Met de strakke planning en 
deadlines en de steeds kleiner wordende ruimtes om technieken in weg te steken 
moet alles goed gecoördineerd zijn en worden opgevolgd om latere problemen te 
voorkomen.

Bij Denys ben ik terecht gekomen in een zeer dynamisch bedrijf met veel jonge 
gemotiveerde medewerkers. Als beginnend ingenieur bij Denys krijg je meteen  
uitdagende projecten voorgeschoteld, gekoppeld met heel wat  
verantwoordelijkheden. Een hele uitdaging! Dit zorgt ervoor dat ik op een jaar 
tijd ongelooflijk veel heb bijgeleerd. Maar nog belangrijker, die uitdagingen  
en verantwoordelijkheden zorgen dat ik een ongelooflijke voldoening uit mijn job 
haal. 

Smis Jeroen
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Deze zomer was er een actie 
van ons favoriete café 
van Gent en omstreken.  
Herkende je Delta ergens 
op vakantie, dan kon je 
hiervan een foto nemen 
en inzenden om prijzen te 
winnen! 
Bij deze inzendingen zaten 
enkele pareltjes die we 
graag met jullie delen...
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  (Initiatie) doop
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Aaah het eerste jaar op de universiteit... 
Een tijd van heel hard studeren om de 
punten goed te houden en de ouders 
gerust te stellen. Soms al eens een zware 
kater verwerken (door alcohol of slechte 
punten, zelf in te vullen). 
In het begin is het altijd wat zoeken want 
hoe dan ook kom je terecht in een totaal 
nieuwe wereld! Maar er zijn veel mensen 
die net hetzelfde meegemaakt hebben. Die 
ervaring is goud waard en zorgt voor een 
extra duwtje in de rug, en daarom willen 
we deze heel graag aan jullie doorgeven. 
Zo kom je te weten waar je precies op 
moet letten en hoe alles juist in elkaar zit. 

Mijn taak is om tips over de studie te 
combineren met een heleboel supertoffe 
activiteiten! Het concept is nieuw dit jaar 
en krijgt de naam ‘Initiatiedoop’. Dit dient 
vooral om jullie al eens te laten proeven 
van wat VTK jullie allemaal te bieden 
heeft. Dat is niet alleen studeren, maar je 
ook ongelooflijk hard amuseren.  

Jullie zullen doorheen het jaar enkele 
testjes te verwerken krijgen. Hierbij ook 
na drie weken het gevreesde WiBa. Na 
WiBa is het natuurlijk tijd om even stoom 
af te laten, voordat je hersenen oververhit 
raken. 

Op deze dag zal de eerste van zes activiteiten 
speciaal voor jullie, eerstejaars, doorgaan. 
Hierbij brengen we jullie samen 

met jullie voorgangers die alles over de 
studies, maar ook over de zotste  feestjes, 
legendarische avonden met VTK en 
de onvergetelijke doopperiode kunnen 
vertellen. Deze voorgangers worden dan 
jullie ‘meter’ en ‘peter’ waarbij je steeds 
terecht kan. Dit gaat gepaard met een 
activiteit waar jullie nog lang over zullen 
napraten. Hierover kan ik helaas nog 
niet veel prijs geven, want het wordt een 
verrassing! 

Deze avonden gaan we doorheen het 
semester herhalen, telkens na jullie testjes. 
Geen reden om niet af te komen want een 
betere manier om even je gedachten te 
verzetten na die vermoeiende testjes ga je 
niet vinden! ;) 

Tijdens één van die andere activiteiten 
zullen jullie de beste studentenstad ter 
wereld en alle leuke plekjes en cafés 
ontdekken. We eindigen natuurlijk in het 
beste café van Gent, ons eigen café: Delta! 
Dit gebeurt via een stadsspel waar allerlei 
opdrachten op jullie wachten. 

Schachten-

temmer
  Jonas
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Ook weer de ideale kans om je 
medestudenten, peter en meter beter te 
leren kennen. Want uiteindelijk draait 
het bij VTK om jullie een onvergetelijke 
tijd te bezorgen en oneindig veel nieuwe 
mensen te leren kennen!

De rest van de activiteiten moeten hier 
zeker niet voor onderdoen! Zo gaan we 
ook eens zot doen op het ijs, zou er al 
eens met een paintballgeweer geschoten 
kunnen worden en leren we jullie twee 
dingen combineren: tegelijk sporten en 
een pintje drinken (ja, het kan!) Ik ga 
natuurlijk nog niet alles verklappen, maar 
ik beloof jullie dat het top gaat zijn.

Aan de eerstejaars: 

Laat je zeker niet afschrikken door het 
woord ‘doop’. In het eerste jaar is de 
initiatiedoop iets waar je doorheen het 
jaar alle aspecten van VTK leert kennen 
zonder enige verplichting. In je tweede 
jaar kan je er dan voor kiezen om je 
echt te laten dopen bij ons, om zo een 
onvergetelijk tweede jaar te beleven! :D

Ik hoop dat ik jullie allemaal mag 
verwelkomen op de eerste activiteit, 
afspraak op 17 oktober! Veel meer 
informatie zal zeker nog volgen via 
Facebook en via de website van VTK. 

Als jullie vragen hebben, aarzel dan niet 
om mij aan te spreken. Ik ben er tenslotte 
om iedereen te helpen :).

Kusjes en knuffels,
Jonas 



 Sla munt
uit je kopermuntjes
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Je legt een rij van 12 muntjes voor je 
op tafel. Elk om beurt neem je 1, 2 of 3 
muntjes weg. Diegene die het laatste 
muntje kan pakken wint het spel en de 
inzet. Het spelletje is echter iets minder 
onschuldig dan het lijkt, want met enige 
voorkennis trek je altijd aan het langste 
eind. 

Hier is waarom:
beeld je in dat er nog 4 muntjes over zijn en 
jouw vriend is aan zet. Ongeacht hoeveel 
hij er wegneemt, kan jij de volgende beurt 
altijd de laatste muntjes nemen. Met dit in 
het achterhoofd kom je tot de conclusie 
dat telkens het aantal muntjes dat nog op 
tafel ligt een veelvoud van 4 is en jouw 
tegenstander aan zet is. Je wint wanneer 
je ervoor zorgt dat er na jouw beurt weer 
een veelvoud van 4 op tafel ligt. 

Na één of meerdere verliezen zal je 
tegenstander achterdochtig worden en 
opperen dat de beginner altijd verliest. 
Je doet onschuldig verder en laat je 
tegenstander beginnen, maar nu voeg je 1, 

2 of 3 muntjes toe aan de 12 muntjes die 
er lagen. Dit betekent opnieuw schaakmat 
voor je tegenstrever want in de eerste 
beurt neem jij deze muntjes weg en is de 
situatie zoals voorheen. 

Je kan hier zo gek in gaan als je zelf wilt, 
door andere configuraties te bedenken 
waarin je bijvoorbeeld ook 4 of 5 muntjes 
mag wegnemen. Zo kan je de verwarring 
bij je tegenstander doen toenemen, maar 
wees er wel 100% zeker van dat je deze 
ook altijd wint!
Voor de nieuwsgierigen: over dit spel, Nim 
genaamd, bestaat een hele wiskundige 
theorie…

Iedereen heeft deze rosse muntjes van 1, 2 of 5 cent in 
zijn portefeuille zitten en zodra ze erin zitten, komen ze er 
waarschijnlijk niet snel meer uit. Je kan ze dus maar beter nuttig 
gebruiken… Wat dacht je ervan je onwetende vrienden te slim af 
te zijn en een centje bij te verdienen op café?

Het laatste muntje wint



3 op een rij

Bij dit spel spreken jij en je tegenstander 
op voorhand een opeenvolging van 3 
worpen kop of munt af. Wiens keuze van 
worpen het eerst voorkomt, wint. Elke 
opeenvolging van 3 worpen met een eerlijk 
muntstuk is toch even waarschijnlijk zou 
je denken. Dat is waar, maar wanneer 
je inzet op welke opeenvolging eerder 
voorkomt is een optimale keuze waarbij je 
gemiddeld gezien altijd moet winnen. 
Voorbeeld: 
Jouw tegenstander kiest MMM (munt-
munt-munt). De beste keuze die jij hier 

kan maken is KMM. De enige manier 
waarop je tegenstander kan winnen is 
door van bij de start MMM te gooien wat 
1/8 kans is. In elk ander geval - 7/8 kans 
- is KMM eerder opgetreden. Gemiddeld 
gezien zal je dus winst gemaakt hebben 
indien je deze keuze maakte. 
Zo is er voor elke keuze van je tegenstander 
een perfecte tegenzet zoals je hier (op de 
linkerpagina) ziet. De pijl betekent ‘wint 
van’ met het aangeduide percentage –leuk 
om eens na te rekenen. 
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FRiS, wa's da?
FRiS staat voor ‘Facultaire Raad van Ingenieursstudenten’, kortom zijn wij jullie  
studentenraad. "Wat doen jullie nu precies?" is een vraag die wij heel vaak krijgen. Ja, we 
sturen vaak mails voor onze vergaderingen rond en spammen jullie Facebooktijdlijn  
vol met reclame voor de onderwijsevaluaties, maar daarnaast doen wij nog véél meer! 
Onze studentenvertegenwoordigers zitten overal aan onze faculteit en universiteit. Zij 
zaten mee aan tafel toen de giscorrectie werd afgeschaft, maar bijvoorbeeld ook bij het 
afzwakken van de strikte volgtijdelijkheden of bij het terugbrengen van de testjes in het 
eerste jaar van drie naar twee. Er zitten zelfs studenten in de commissies die nieuwe 
proffen aanstellen - dus ja, wij bepalen mee wie al dan niet les mag geven -  en in de 
commissie die beslist hoeveel geld iedere vakgroep krijgt voor onderzoek.
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 boek-
en en welk café in de Overpoort je vanavond zal binnenstappen (de Delta natuurlijk!).

Wie is wie: het bestuur 
Dit jaar is ons bestuur volledig vernieuwd. Burgie, Archie, Indie, Kortrijk? 
Vanaf nu is iedereen even vertegenwoordigd! Wanneer je een mailtje stuurt naar  
fris@vtk.ugent.be, kom je bij hen terecht. Hieronder stellen we ze even voor:

Marijn De Vlieger
 
Voorzitter
Ind. ingenieur:  
3e Bachelor Chemie
Campus  
Schoonmeersen 

Basile Van Weyenberg
 
Campusverantwoordelijke 
Plateau-burgies
Burg. ingenieur: 2e  
Bachelor Elektrotechniek
Campus Plateau

Sara Willaert
 
Campusverantwoorde- 
lijke Plateau-archies
Burg. ingenieur: 1e  
Master Architectuur
Campus Plateau
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Onderwijsevaluaties
De onderwijsevaluaties zijn opnieuw begonnen! Tot en met 1 november kan je de  
proffen evalueren en zeggen of zijn/haar lessen goed of minder goed waren. Waarom 
deze evaluaties invullen? Wanneer proffen willen promoveren, hebben zij een goed 
resultaat op deze evaluaties nodig. Op die manier kan je iets terugdoen voor proffen 
waar je heel tevreden over bent. Aan de andere kant kan je ook aankaarten wanneer je 
minder tevreden bent over een prof. Proffen van wie de onderwijsevaluaties keer op 
keer slecht zijn, kunnen zo bijvoorbeeld geen nieuwe lesopdrachten meer krijgen. Het 
is niet altijd even duidelijk, maar er wordt héél veel met die evaluaties gedaan. 

Wist je dat?
Na het bekendmaken van de punten, proffen slechts tien dagen hebben om je punten 
in negatieve zin aan te passen? Indien na die tien dagen blijkt dat je slechts een negen in 
plaats van een tien hebt, moet men die tien laten staan. Voor extreme gevallen waarbij  
bijvoorbeeld een zestien een zes moet zijn, geldt deze regel natuurlijk niet.

Lien Lenaerts
 
Campusverantwoorde- 
lijke Kortrijk
Ind. ingenieur: 1ste  
Master Industrieel  
Ontwerpen
Campus Kortrijk

Benny Reubens
 
Campusverantwoorde- 
lijke Schoonmeersen
Ind. ingenieur: 1ste  
Master
Campus Schoonmeersen

Laure Van De Steene
 
PR-externe
Burg. ingenieur: 1ste  
Master Biomedische  
Ingenieurstechnieken
Campus Plateau

Samantha De Paepe
 
Secretaris
Ind. ingenieur: 2e  
Bachelor Elektronica-ICT
Campus Schoonmeersen
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Hey VTK’ers, sympathisanten, 
bange feuten, trotse praesidium-
leden… Eigenlijk gewoon alle 
Gentse studenten! 

Het academiejaar is nog maar net 
begonnen en elk jaar zeggen we 
dat dit jaar ‘ons jaar’ wordt. Of 
dat ook zo zal zijn is voorlopig 
nog een mysterie! Wat we al zeker  
kunnen zeggen is dat er dit jaar 
alweer geen ontkomen is aan alle 
feestjes, galabals, openingsfuiven  
etc. Een groot aantal van jullie is 
ongetwijfeld West-Vlaams, tot 
frustratie van vele anderen omdat 
jullie een taaltje praten waar ze  
amper de helft van begrijpen. 
Naast dit vreemde dialect heeft 
Kortrijk studenten wel nog  
redelijk wat te bieden, in tegen- 
stelling tot wat iedereen denkt. Wij, 
ofwel de studenten, studenten- 
verenigingen en -clubs in Kortrijk,  
organiseren nog vrij veel. Centaura!  
is één van de grootste clubs en is 
de overkoepelende vereniging  
voor de Howest- en Ugent- 
campussen. Dit jaar bestaan we  
veertig jaar en behalve alle feest-
plannen hieromtrent (misschien 

zelfs een fuif met 40 gratis vaten?), 
zorgen onder andere voor workshops 
en culturele en sportieve activiteiten.

Bij Centaura! willen we ervoor  
zorgen dat nieuwe studenten in 
Kortrijk zich meteen thuis voelen. 
Zo hebben we elke maandag onze 
clubavond, die ofwel een Crazy  
Monday is (o.a. met DJ’s) of een 
Lazy Monday (om de week rustig te  
beginnen). De clubavonden gaan 
altijd door in ‘t Bunkertje, ons  

Kortrijk,  
een 10 voor feest en gezelligheid!
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campuscafé en slechts uitzonderlijk  
op een andere locatie zoals bv. het 
geval was bij onze Howest & Ugent 
Welcome Party. Ook overdag is ’t 
Bunkertje open, ideaal om tijd door 
te brengen tijdens de pauze of een 
springuur dus! 
Eerder vermeldden we al dat we de 
stad een gezellige plek en tweede  
thuis  willen maken voor de  
studenten. Dat is omdat die meestal  
van een redelijke afstand komen 
voor een specifieke en unieke 
opleiding te volgen die men nergens 

anders kan volgen in Vlaanderen. 
Het campuscafé is er één van, maar 
willen we er als club of vereniging 
ook zijn als aanspreekpunt voor 
onze studenten. Zo organiseren 
we de boekenverkoop en gaan een 
aantal drinks in ’t Bunkertje door 
omdat het ideaal is om eens te  
socializen, zowel met docenten 
als medestudenten en erasmus- 
studenten.

Naast gewoon lessen en een  
campuscafé hebben we uiteraard 



Centaura!60

wel net iets meer te bieden. Kortrijk 
is een stad waar veel mensen elkaar  
kennen en waar je je snel op je  
gemak voelt. Waar studenten  
meestal uitgaan, zie je alles en 
iedereen door elkaar geschud. De 
meesten gaan altijd wel een praatje  
maken met iedereen, of ze nu 
een lint dragen of niet; van Vives,  
Kulak, Howest of UGent zijn, het 
maakt allemaal niet uit! Uiteraard 
zijn wij zoals iedere student geliefde  
feestbeesten. Hoe meer, hoe liever 
en hoe langer, hoe beter! 

Een kleinere stad heeft wel zijn 
voordelen nu en dan. Ten eerste, 
jij kent veel mensen en omgekeerd. 
Ten tweede, acties op feestjes of 
pintjes zijn in het algemeen veel 
goedkoper dan in Gent. Want let’s 
face it, Gent kan soms aan de dure 
kant zijn na een epische nacht in de 
Toverpoort. Last but not least, er 
zijn geen 50 cafés en clubs waar je 
je vrienden makkelijk kwijt raakt. 
De voornaamste plaatsen zijn ’t 
Kanon, Den Chips, ’t Bunkertje en 
Shooters. 

Naast goede en wijze party’s  
hebben we ook een goede band 
met de andere verenigingen en 
clubs, wat altijd fantastisch is. 
Niet alleen omdat het vrienden 

voor het leven zijn, maar ook  
omdat er door het jaar wel een aantal  
samenwerkingen gebeuren en het 
is altijd aangenamer als iedereen  
overeenkomt. Dit zijn vooral  
initiatieven vanuit de studenten 
zelf, maar steeds meer vanuit Stad  
Kortrijk en de onderwijs- 
instellingen om studenten en  
internationals dichter bij elkaar te 
brengen.

Gezellige feestgroeten uit K town!
Ut vivat, crescat et floreat,
Praesidium Centaura! ‘16-’17





de avonturen van

Burgienova
- een burgie die wel eens van de grond raakt -
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‘Armoedzalige burgies!’ krijst de 
Raepe. ‘In mijnen tijd stond ik elken 
donderdagnacht te poepen op de 
boekentoren met één of andere  
puistkop! Hoe moeilijk kan et zijn?!’ 
Ze zwaait naar mij met haar papier  
getiteld ‘Hoogst Geheimelijke 
Studie van de Maagdelijkheid aan 
de UGent’. Een harde conclusie, 
94% van de mannelijke burgies loost 
zijn zwemploeg nog altijd in zijn  
kerstmuts en 61% van de vrouwelijke 
burgies vindt nergens een swiffer om 
de spinnenwebben uit haar kelder te  
halen. ‘Hopeloos! Daar kan ik u niet 
bij helpen Hanneke!’ ‘Dat kunt gij 
zeker! Zoals gij…’ ‘Ja zeker, maar…’ 
‘Weet ge niet meer…’ ‘tuurlijk tuurlijk,  
maar Hanne…’ ‘… die keer waar ge 
met mij en Pennie…’ ‘… maar gij 
loopt nu eenmaal broodgeil achter  
studenten en Pennie was  
waarschijnlijk zwaar onder de indruk  
dat ik er door was voor Lineaire  
Algebra.’ ‘enfin, we zijn u nog niet ver-
geten ...’ Zachtjes leunt ze over haar 
bureau. Typisch vrouwen natuurlijk. 
Net zoals vissen. Eens ze toehappen en 
uw hengel in hun kaak heeft gezeten  

willen ze enkel nog maar aan uw 
worm komen hangen. ‘Hanne’  
begin ik, maar ze houdt me  
tegen met een opgetrokken  
wenkbrauw en getuite lippen.  
‘Vector Hanneke, Godin van  
mijn Minaret, waarom liet je 
me toch hier komen? 
’Ze komt van achter  
haar eiken bureau, stapt uit 
haar diamanten Gucci hakken 
en strekt zich languit in haar  
zeventiende eeuwse fauteuil. 
Met haar linkerhand maakt ze  
langzaam het bovenste knoopje van 
haar bloesje los. ‘Kijk Leonardo,  
we staken de burgies samen met 
de Letteren en Wijsbegeerte in 
één gebouw in de hoop dat die 
zon- en seksschuwe wandelende 
rekenmachines af en toe eens hun 
neus uit een boek en in een foef 
zouden steken. Niets van.’ Ze trekt 
haar rechterhiel dichter tegen haar 
kont en haar rokje glijdt over haar 
bil naar haar heup. ‘Dan maar het 
studiegeld verhogen om een café 
voor hen te zetten. Een jaar later en 
nog altijd propere toiletten… Ge 



zijt onze laatste hoop. Ze noemen 
u toch niet voor niets de katten- 
fluisteraar?’ Ze laat haar linkervoet 
langzaam zakken tot haar tenen het 
parket raken en haar paarse kanten  
tanga tevoorschijn komt. ‘Gij en 
uw burgies, ge moest eens weten…’ 
Ze begint zachtjes de binnenkant 
van haar dij te strelen. ‘Uw zaad is 
een economisch glijmiddel en de 
wereld ligt voor u klaar met haar 
benen open.’ Ze aait eenmaal haar 
poes om vervolgens met haar duim 
en wijsvinger te spelen met de rand 
van haar tanga. ‘Zowel et gat in de  
economie als in de ozonlaag moogt 
ge dichtnaaien maar ge weet niet eens 
uwen weg naar den toverpoort…’ 
Met een pokerface op m’n smoel 
en een Falcon-raket in mijn broek 
zit ik tegenover haar en al wat ons  
scheidt is een glazen tafeltje met 
een fles cognac erop. Drinken en  
knallen? Ik spring recht, grits de fles 

van tafel en bijt de kurk eruit. Ze heeft 
verdomme gelijk. M’n teerbeminde  
maagdelijke burgies hebben me 
nodig! ‘Zeg niet meer!’ roep ik 
met mijn lage en hoogst sensuele 
basstem. 

Ik parkour me een weg over haar 
stoel en door het raam, langs het 
dak van de Plateau de verlaten 
straten in. Een zwoele nacht is 
gevallen over de Arteveldestad en 
ik voel mijn ballen tintelen uit liefde  
voor vrouwen. Ze hebben ons 
nodig! Die goed-ruikende wezens 
zijn verveeld. Ze zijn op zoek naar 
dronken romantiek, ze hunkeren 
naar armen die hen omarmen en 
verwarmen wanneer ze met hun 
billen tegen hun kotraam plakken. 
En wij hebben hen nodig! Voor 
hun leesbare notities, om in de aula 
te begluren, om onze groepschat 
op te vrolijken met bikini foto’s…  



Ik steek het Sint-Pietersplein over. 
In m’n rechterooghoek spot ik de 
zakkenman. Ah, wat een man! 
Wat een tegenvoorbeeld! Wist de 
modaal lelijke student maar dat hij 
ooit psychologie studeerde, dan 
maakte niemand nog diezelfde  
fout. Hij slentert op het voetpad  
wanneer twee lichtzinnige  
en kortgerokte deernes met  
moordende naaldhakken om 
hem heen klakken. ‘Ieeuww!’ 
jankt de ene geverfde blonde  
terwijl ze hem aanstaart. Ik snel me 
naar haar toe want haar hak blijft  
steken in de rioolput en net 
voor ze haar lege hoofd tegen de 
schone straatstenen knalt, spring 
ik als een tijger in haar richting,  
onderschep haar in het midden van 
mijn salto en landen we recht in 
de zakken van zakkenman. Ze ligt 
bovenop me en haar verschrikte 
blikt ruilt ze al snel in voor zaad-
vragende ogen. Terwijl ze haar 
een weg naar beneden baant en 
m’n broeksknoop in een zak met 
vuile was verdwijnt zie ik hoe haar 
vriendin – zo’n giecheltrutje – er 
dronken en giechelend bij staat en 
de zakkenman wat ongemakkelijk 
zijn zakken aan het tellen is. ‘Hela 
hij heeft uw vriendin zonet gered! 
Geef die man eens iets terug,  
kalf!’, waarop de zakkenman zich 
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tot haar went en zegt: ‘Met liefde 
gered!’ en een oogverblindend gele 
glimlach opzet. ‘Gij durft nogal, 
spreken tegen mij… Dat durven 
die mannekes in de Delta alleszins  
niet.’ zegt het giecheltrutje, en 
met die woorden ontpopt ze zich 
tot eersteklas dakloosescorte. Ze 
draait zich naar de zakkenman 
en scheurt zijn gescheurde kleren  
nog wat verder. Niet veel later  
liggen we met vier te hijgen en  
acrobatisch te kreunen tussen zijn 
zakken om uiteindelijke tot een 
vierdubbel orgasme te komen.  
’Bedankt voor alles, zakken-
man!’ zeg ik gehaast en klaar om 
aan te zetten voor die blonde m’n  
nummer vraagt. ‘Genen dank!  
Een zakske hebben?’ 
En met een branderig gevoel voor 
een nieuw doel en waarschijnlijk 
ook een nieuwe soa wandel ik de 
straat in, de straat uit, de hoek om, 
de Porter voorbij en het bronstige  
berencafé Delta binnen…
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Hier is het dan, het nieuwe jaar is weer van start gegaan om onze breinen 
vol te stoppen met kennis. Dat betekent een hele hoop jongeren die het 
ouderlijk nest weer verlaten om op kot te gaan stinken en bevroren pizza's  
te ontdooien. Voor velen onder jullie is dit gekende koek, maar voor  
anderen is dit jullie kotontmaagding. Voor die onschuldige studentjes 
wordt dit artikel “words to live by! “

Op kot heb je uiteraard je standaardbenodigdheden zoals een bed, een 
bureau, een salontafeltje en een nutteloze cactus, die waarschijnlijk gaat 
sterven ondanks het feit dat die niet veel zorg nodig heeft. Maar er zijn nog 
veel meer dingen die je kan regelen om wat vlotter door je studentenleven 
te glijden. 

Als allereerste kan je een emergency veel-te-erge-kater-maar-toch-leskit 
best wel gebruiken. Zo’n kit heeft niet iedereen nodig. Er bestaan een paar 
door de goden gekuste mensen die om een of andere reden zo’n fantastisch  
lichaam hebben gekregen dat ze nooit het gevoel van katers moeten 
ervaren. Voor al de andere zielige stervelingen die wel breindepressies  
krijgen, bestaat zo’n kit uit een zonnebril, een nooddafalgan, een liter  
water, een aquarius of een cola, wat muntjes, een red-bull voor instant 
energie en een goede deodorant die de geur van tweedehandsrook kan 
maskeren. In geval van post-alcohol avonturen kan je de emergencykit  
gebruiken samen met een verse (best comfortabele) outfit en in de les zitten  
zonder dat je medestudenten doorhebben dat je een fractie minder dan 
ultrafris bent!

Eenmaal zo’n kit geregeld is, kan je verder  
gaan naar je andere benodigdheden. Een  
vodje bijvoorbeeld, een handige swiffer en een 
klein handdoekje. Maar ook een wekker, want 
je weet maar nooit wanneer je gsm het begeeft 



na een avondje stappen of gewoon voor de leute omdat je mobieltje je hele 
existentie haat. Een kalender met je uurrooster, inclusief locatie van het 
vak erbij om verwarring te vermijden. En voor al die mannelijke studenten  
hier is een vuilbak in je badkamer ook een handigheid. Als de planeten ooit 

in één lijn staan en er een mirakel toeslaat, en je 
krijgt een vrouwelijk schepsel over je vloer dan kan 
die vuilbak in je toiletkamer wat ongemakkelijk- 
heden in verband met bepaalde rode vlag- 
toestanden vermijden. En nu je je toch  
voorbereidt op die situatie, zijn condooms  
misschien ook een slimme investering.

Mijn laatste en hoogstwaarschijnlijk belangrijkste tip: regel zo snel  
mogelijk een vriendschap met iedereen die toevallig in hetzelfde gebouw 
is beland als jij. Feestjes geven en luide muziek opzetten wordt veel beter 
geaccepteerd als mensen je leuk vinden. En een noodgeval shampoo of 
bus melk is op die manier ook veel gemakkelijker te verkrijgen. Als je het 
geluk mag ervaren om hun erevriendschap in ontvangst te mogen nemen, 
is hun telefoonnummer bemachtigen goud waard. Gegarandeerd dat elke 
student wel eens ’s avonds voor een gesloten deur staat zonder sleutel na 
een avondje Overpoort. Die telefoonnummers kunnen dan echt een life-
saver zijn! In de bitterkoude winter misschien zelfs letterlijk. 

Voor sommige eerstejaars kan het kotleven in het begin wel een beetje 
tegenvallen. Je doet misschien dezelfde nutteloze of actieve dingen die 
je thuis zou doen, maar je kan je wat eenzaam voelen omdat je familie 
verder dan een kamerdeur verwijderd is. Geen zorgen, iedereen maakt die  
eenzaamheid wel eens mee. Wat vrienden of leuke kotgenoten of een toffe  
activiteit (of studeren) zijn/is je redding. Als je goed op je eentje een  
handvol bezigheden of vrienden kunt regelen, fantastisch! Zo niet, VTK 
regelt het een en ander waar je mensen binnen je faculteit kunt ontmoeten. 
Zoals het wekelijkse lopen en de peter- en meteravond. Mijn tip: ga daar 
naartoe. Je weet maar nooit welke zuurstofgebruiker je eenzaamheid kan 
verlichten.
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Beste, liefste, schattigste lezers van 
heel Gent, jullie zijn aan het einde 
gekomen van het eerste 't Civielke 
van dit academiejaar. Wij hebben 
ervan genoten dit op te bouwen tot 
het helemaal klaar was. Dit kunnen 
wij uiteraard niet alleen. Voor 
het schrijven van al jullie artikels 
kregen wij hulp van schatten van 
medewerkers! Bij deze, zoals dat in 
een dankwoord hoort, bedankt! 

Merci Ann-Sophie voor de muzikale 
update tussen je blogschrijven door. 

Dank je Renee, nu weten we ook 
weer wat er ons te wachten staat 
de komende maand(en). Put je 
spirituele geest nog niet te veel uit, 
tot de volgende! 

Thank you Ruben voor de listige 
trucjes om je vrienden geld af te 
troggelen. 

Obrigado Nick, niet alleen voor 
je uitstekende overdracht en hulp 
(iedereen kort applaus), maar ook 
bedankt voor de wistjedatjes! 

Gracias BEST, FRiS en IAESTE om 
ons op de hoogte te houden waar 
jullie mee bezig zijn. 

Takk Burgienova om zo openhartige 
jou avontuurtjes te delen met ons. 

Kiitos Lucas! Iedereen die net op 
kot zit zal zeer geïnteresseerd je 
kotsurvivalgids lezen! 

Gràcies schachtentemmer Jonas. 
Nu is zeker iedereen ingelicht over 
de initiatiedoop die er zit aan te 
komen! 

Danke Stefaan, dankzij jou zijn we 
nu op de hoogte van jpj! 

Kusjes Lise en Elke xxx
 




