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De Praeses spreekt
naadloos bij de goedheilige man die naar 
jaarlijkse traditie ook onze faculteit komt 
bezoeken. Of hij met de stoomboot komt of te 
paard laat ik in het midden, maar we hebben 
al eens gezellig aan de lijn gehangen. Waarom 
zegt u? Omdat jullie soms stoute kindjes zijn 
die het verdienen om eens op hun plaats gezet 
te worden. Omdat we geen onmensen zijn heb 
ik hem gevraagd ook wat lekkers te voorzien 
voor de brave kindjes onder jullie. De man 
heeft intussen al een gezegende leeftijd 
vergaard en een daarbij horend verzadigd 
brein: stuur dus zeker al je sappige roddels 
door naar sinterklaas@vtk.ugent.be zodat hij 
zeker niks in zijn dik boek vergeet te schrijven. 

Ik hoop alvast dat op het moment dat jullie dit 
lezen er een verstandige keuze is gemaakt door 
het minder verstandige Amerikaanse volk. 
Een leider kiezen doe je immers niet zomaar, 
zelfs in het geval je moet kiezen tussen iets 
dat lijkt op de pest en iets dat lijkt op cholera. 
Omdat een leider ook helemaal nergens staat 
zonder een goed team rond zich, mag ons 
Yentl deze keer mee op de foto. Eigenlijk zever 
ik maar, ik vind de foto gewoon zodanig mooi 
dat ik hem per se wil gebruiken, en mensen 
eraf knippen is ook maar wat zielig.

Ik ga nu naar kabouterdromenland en 
jullie weten het: plopperdeplopperdeplop!  
*maakt een leuk geluidje met belletjes *

Dag ploppertjes allemaal,

Wat een leuke periode hebben we weer achter 
de rug! Het begon allemaal op het IFT. Het IFT, 
ook wel bekend als InterFacultair Toernooi, 
is het hoogtepunt op sportief niveau aan 
uw Alma Mater. Alle faculteiten nemen het 
er tegen elkaar op tijdens één avond die qua 
spanning kan concurreren met de speedo’s 
van de Olympische schoonspringers. Met een 
mooie derde plaats kan ik niet anders dan een 
trotse Praeses zijn! De zwemaflossing hebben 
we gewonnen van onze vrienden de economen 
en in de praesidiumkamp versloegen we de 
Politeia met een overdonderend oplawaai. 
Dank aan de vele supporters, u stond er als 
een ongeëvenaard blok.

Omdat het inmiddels al week 9 is, zou een 
mens er stilaan toch eens aan beginnen 
denken om zijn cursussen eens open te 
slaan. We doen het de komende weken dus 
iets rustiger aan. Ik zeg ‘iets’, want plooien 
zit niet in onze natuur! Zo is er Burgies on 
Stage, waarin burgiebands het tegen elkaar 
opnemen om een plekje op ons gratis festival 
Parkpop te bemachtigen, de filmavond, en 
de winetasting, om uw culturele niveau op 
peil te houden. Verder houden we nog de 
Internshipfair; indien u al bezig bent met uw 
toekomst, of indien u gewoon een examen 
minder wil afleggen, kan u hier inspiratie 
komen opsnuiven. Voor de sportieverikken 
onder jullie (is dat zelfs een woord?) zijn er 
nog wat interfacultaire wedstrijden met de 
zwemmarathon als speerpunt (want er is ook 
een IFK, het Interfacultair Kampioenschap, 
wordt gestreden over heel het jaar met de 
12urenloop als hoogtepunt, n.v.d.r.). Er liggen 
ook nog twee cantussen in het verschiet: 
de Gentse Massacantus en onze eigen veel 
gezelligere Sinterklaascantus. Dit brengt me 
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Voorwoord Pers

Voorwoord pers 

Dag lieve lezers, 

Als je dit vasthebt is het tweede 't Civielke 
verschenen en is het eind november 
ergens. Bijna Sinterklaas, woehoew!!! 
Hebben jullie stoute dingen gedaan? Als 
dit het geval is en je vrienden hebben de 
Sint een beetje geholpen (want ja, zelfs 
zo'n groot man kan niet alles alleen), dan 
kan je wel eens op de schoot van de Sint 
geroepen worden. Sinterklaas kapoentje, 
leg wat in mijn schoentje... Begin allemaal 
maar al te oefenen! 

Nu we toch bezig zijn met zingen ter 
gelegenheid van feestdagen, denken we 
even aan de warme kerstsfeer. (Denk nu 
één minuut aan gezelligheid.) Ooo, nog 
even wachten. 

Verder in dit 't Civielke staat er een 
topartikel van onze eigen Lise. Ze heeft 
zich zeer vrijwillig opgeofferd om zich te 
bezatten met enkele vriendinnen. 
Ondertussen is de doop van VTK alweer 
een tijdje afgerond voor dit jaar. Opdat 
jullie een beetje zouden kunnen meeleven 
staat er ook een getuigenis van één van de 
vele top ex-schachten in. Dit jaar zijn er 53 
nieuwe commilitones. Als je deze ervaring 
ook wil, twijfel niet en doe gewoon mee 
volgend jaar. Een toffe groepssfeer en 
hechte band met je medeschachten, maar 
ook andere VTK-leden beloofd!

Even nog een random elementje om de 
traditie hoog te houden: op dit moment 
zien we op Facebook een evenement 
passeren voor de bloedinzamelactie. 
Hebben jullie ook je steentje bijgedragen? 
Goed zo! Anders moedigen we het aan 
om dit ooit eens te doen indien mogelijk. 

Ook deze editie zijn er weer leuke 
horoscopen te lezen zodat jullie niet 
compleet verloren lopen. 

Via dit 't Civielke kunnen jullie nog meer 
kennis verwerven dan jullie ongetwijfeld 
al hebben. We hebben namelijk enkele 
quizvragen van Cultuur gekregen 
zodat diegene die te laat waren om in te 
schrijven voor de VTK-quiz - of die liever 
op het gemak enkele quizvragen oplossen 
- ook kunnen genieten van een portie 
extra kennis. 

Voor ons interview zijn we deze keer op 
stap gegaan met Bart en Leen, de peter en 
meter van VTK. Dit was een zeer leuke 
belevenis en daarom hebben we voor 
jullie ook enkele vragen en antwoorden 
op een rijtje gezet. Tijd dus voor iedereen 
om ze te leren kennen! 

Geniet ervan, veel succes met blokken en 
tot de volgende keer! 

Kusjes, Lise en Elke xxx
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Sports for students

sports for students

Velen zullen er wel al eens van gehoord 
hebben: de biermijl. Deze activiteit bestaat 
uit enerzijds het lopen van een mijl (ofwel 
ongeveer 1,609 km) en anderzijds uit 
het drinken van 4 biertjes. Beperkingen 
op het bier zijn dat het minimum 
alcoholpercentage 5% moet bedragen 
en dat het volume minstens 355ml moet 
bedragen. Verder wordt het eerste biertje 
gedronken voor de start en de volgende 

drie telkens er een rondje van ongeveer 
400m gelopen wordt (Compleet is dit dus: 
bier-400m-bier-400m-bier-400m-bier-
409m) 

De wereldrecords staan scherp. Voor 
mannen is de snelste tijd 4’34” en voor 
vrouwen 6’08”. Het officieuze Belgische 
record zou ongeveer 5’30” bedragen. 
Time to start training!

Ben je sportief aangelegd, maar is de drang naar feesten, bier 
drinken en genieten van studentikoze activiteiten te groot  
om je aan het sporten te houden? Dan kunnen onderstaande 
alternatieven jou en je vrienden ongetwijfeld op andere  
gedachten brengen. Trek je loopschoenen aan, haal  
je zweetbandjes uit de kast en maak je klaar voor 
de beste sporten die je ooit gaat tegenkomen!

Biermijl

Want to go further? 
Als een mijl je wat te kort lijkt, kan je 
overgaan naar de langere afstanden. 
Zo kan je bijvoorbeeld een ‘beer half 
marathon’ lopen. Hierbij loop je 21km 
en drink je 13 blikjes bier. Een echte 
challenge als je alles binnen wilt houden! 
De snelste prestatie zou 2 uur en 14 
minuten bedragen.



Moet dat altijd alleen?
Als je liever iets met twee doet, drinken is immers altijd gezelliger met vrienden dan 
alleen, kan je je eens aan een zogenaamde ‘Kastenlauf ’ wagen. Dit is een wedstrijd 
over 10km in duo waarbij een bak bier meegedragen wordt. Bij het overschrijden van 
de finish moet de bak leeg zijn. Een ideale combinatie tussen kracht-, conditie- en 
drinktraining!

VTK to the rescue!
Gedurende het jaar organiseert VTK voortdurend geweldige sporten op 
studentenniveau. Zo zijn er jaarlijks de jeneverloop, bierbowling, jeneverbaseball, … 
Opportuniteiten genoeg om vol verlangen je loopschoenen aan te trekken!
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Eén dag heeft het geduurd, één dag, voor 
ik overtuigd was om me te laten dopen. 
Eén van de beste keuzes die ik tot nu toe 
gemaakt heb. Ik heb vrienden voor het 
leven gemaakt. Mensen die voorheen 
volkomen onbekenden voor me waren, 
zitten nu voor altijd in mijn hart. Ja, zelfs 
na één week. Je leert elkaar zo intensief 
kennen; elkaars sterktes, zwaktes en zelfs 
diepste geheimen. Ik heb lief en leed 
gedeeld in mijn doopweek, en zou het zo 
opnieuw doen. 
   
En toen begon het écht! 53 schachten, 
sommigen al bekend, sommigen niet. Om 
19u aan het Citadelpark te Gent, mijn 
eerste kennismaking met de doop: de 
voordoop! Een teentje look hier, een teentje 
look daar en mijn naamsverandering.  

Voor één week was ik niet langer Ann-
Sophie of Anso of Phie. Nee mijn naam 
zou zijn: Schacht 13. 13 is niet langer een 
ongeluksgetal in mijn hoofd, maar een getal 
met ontelbaar veel goede herinneringen.

Een tijdje geleden verscheen er een open brief van ene Joël De Ceulaer over de doop in 
studentenclubs. Hij raadde daarin af om je te laten dopen omdat het flauwekul is en je 
er alleen maar slechter uit komt.

Zoals velen onder jullie nu al weten is meneertje De Ceulaer zelf niet eens gedoopt. Ik 
wel, ik ben nu net drie dagen gedoopt bij VTK Gent, de studentenclub voor burgies en 
archies, en laat me je vertellen, mijn doopweek was één van de beste weken van mijn 
leven!

De hashtag #DoopIsDope verscheen dan ook al vrij vlug in beeld na die open brief. 
Veel studenten reageerden zelf met open brieven, columns, blogposts, tweets, noem 
maar op. Ik ga zelf niet verder op meneer De Ceulaer zijn open brief ingaan, we weten 
nu allemaal wel dat de doop dik oké is!
   
Wat mij nu wel nog rest, is het delen van mijn ervaringen van mijn dope doopweek!
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Maar wie zou Schacht 13 kopen? De 
Schachtenverkoop zat er nog aan te komen, 
een paar uur later in de cantuszaal van 
de Salamander. 53 schachten is een hele 
bedoening, dus tegen iedereen verkocht 
was, waren we toch weeral vier uur verder. 
Ik was zelf één van de laatste schachten, 
en was toch wij vrij zenuwachtig over wie 
mij nu zou willen kopen. 

En opeens was het gebeurd! Ik was 
verkocht! Aan vijf meesters, vijf meesters 
die ook een plaatsje in mijn hart hebben 
nu! Ja, meester Barry, Cogneau, Patser, 
Senne en Thomas, ik ben echt trots dat ik 
jullie mijn meesters heb mogen noemen. 
En ik denk dat ik ook mag spreken voor 
mijn 5 medeschachtje: Maarten (Skagt 
2), Louiske (Skagt 26), Benja (Skagt 43), 
Liesje (Skagt 47) en ML (Skagt 52). 
   

Een weekje schacht zijn, een weekje slaaf 
zeg maar, valt best wel mee hoor. Ja, je 
moet veel opdrachten doen, ja soms is er 
wel wat tijdsdruk, maar dat maakte het 
juist fun! We hebben er samen het beste 
van gemaakt! We hebben ons ook echt rot 
geamuseerd, samen onze kielen versierd, 
geknutseld, een nachtje doorgedaan in 
Leuven met onze meesters, noem maar 
op. 

Eén van de leukste opdrachten vond ik 
zelf de groepsopdracht: organiseer een 
levende Pokémon GO in Gent voor de 
doopmeesters. We hebben dit uiteindelijk 
gedaan in het Citadelpark. Iedere schacht 
was verkleed als een Pokémon en de 
doopmeesters konden hen dan vangen 
met Pokéballs. Maar dan met een speciale 
wending. Pokémon GO - Beerpong stijl. 



Iedere schacht kreeg een bekertje en de doopmeesters hadden ping-pongballetjes die 
we beschilderd hebben als, ja hoor, Pokéballs! Daarna sloten we het spel af met een 
receptie in VTK’s eigen café, den Delta! De week vloog voorbij. Voor we het wisten was 
het al donderdag, de dag van de echte doop en ontgroening. We werden opnieuw in 
het Citadelpark verwacht, op dezelfde plek als waar het allemaal begon. We wisten wat 
ons te wachten stond, kledij die zo vuil ging zijn dat we ze rechtstreeks in de vuilbak 
konden kieperen. Vanaf minuut één zette ik mijn verstand op nul, en dat is het beste 
wat ik kon gedaan hebben. Ik vond het vuil worden opeens niet erg meer, ik vond het 
zelfs leuk! Mijn haar zal nu wel nog een aantal maanden naar look ruiken, maar hey, 
dat neem ik er nu wel met plezier bij na zo'n topervaring! Sorry bij voorbaat, mensjes 
die in mijn buurt moeten vertoeven de komende maanden.

Dus nee meneer De Ceulaer, dopen bij een studentenclub is géén flauwekul. Het is 
een ervaring die je heel je leven zal meedragen, meedragen in je hart, en ik raad dus 
ook iedereen aan om het te proberen. Je zal ervan versteld staan hoeveel onbekende 
mensen er zijn die je misschien na een week je beste vrienden kan noemen.
   
Veel liefde, 
xoxo
Schacht 13

#DoopIsDope12



Nog enkele doopquotes: 
Hieronder geven we nog enkele uitspraken die (al dan niet veel) gevallen zijn tijdens 
de doopperiode van onze fantastische commilitones. 

Je betoog mag over de verfransing van Frans-Vlaanderen gaan. Het 
woordenpaar 'luie Waal' mag je maar twee keer gebruiken, dus wees 
spaarzaam.

Wat willen we? 
Heterorechten! 

Wanneer willen we het? 

NU!!!!!

60 cm paal

Strafdoop :       17 ge gaat afzien!

Schachten heb ik nog ruzie met mijn vriendin of hebben jullie dit al 
opgelost?

Als we iemand z'n schoenen uitdoen en er zit geen kaas 
in, strafdoop! Als je al strafdoop had, nog ergere 
strafdoop! Maar niet zo erg als 17. 

Waar is doopmeester Joris? In Oostende! 

Schacht 2 en 30 kregen een GAS-boete in Leuven:
30: "En terecht!" (Moest dit op alles antwoorden van zijn meesters.)

#DoopIsDope 13
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Een tijdje geleden vond de VTK Quiz plaats, heb je er spijt van 
dat je deze uitdaging gemist hebt? Geen nood! De persies hebben 
voor jullie uit elke reeks 1 vraag ‘gestolen’. Dus test jezelf

1. 
Harvard University in Cambridge, Massachusetts is wellicht één van de meest 
prestigieuze universiteiten in de USA en ook wereldwijd. Ze werd genoemd naar 
John Harvard, een Britse predikant en eerste weldoener van de universiteit. Welk van 
volgende celebrities studeerde niet aan Harvard?

 a. Bill Gates
 b. Mark Zuckerberg
 c. Barack Obama
 d. Hillary Clinton

2. 
Hoewel voetbal de nationale sport van het land is, kon Ijsland zich nog nooit plaatsen 
voor een plaats in het Europees kampioenschap. Tot in 2016. Het land verbaade iedereen 
door op te klimmen tot in de kwartfinales, waarmee het verder kwam dan Spanje en 
Engeland. Ijsland moest uiteindelijk het loodje leggen met een nederlaag van 5 tegen 
2 tegen Frankrijk. In het Ijslands nationaal voetbalteam zitten onder meer de spelers 
Ari Skúlason en Sverrir Ingason. Bij welke Belgische club voetballen deze twee heren? 



3.
We zoeken de naam van een Belgische stripreeks die ontstond in 1970 door 
striptekenaar Jean L. Pol. In deze reeks volgen we een guitige bakkersjongen die 
op zijn bakkersfiets allerlei avonturen meemaakt. De naam van het personage 
verwijst naar een oud Vlaams woord voor krentenbrood. Hoe heet deze stripreeks? 

4.
Films als Harry Potter, Star Wars, E.T., Indiana Jones, 
Hook, Jaws, Jurassic Park, Home Alone, Superman, 
Tintin, en ook recent The BFG, hebben vele kenmerken 
gemeen. Maar bovenal bevatten de soundtracks van deze 
films legendarische thema’s gecomponeerd door één en 
dezelfde persoon. Deze Amerikaanse componist, goed 
voor 5 Oscars tot op heden, is dan wel minder actief dan 
vroeger, maar hij wordt nog steeds gezien als de vader 
van de  moderne symfonische filmscore. Wie is hij?

5.
Octaaf De Bolle is de turn- en sportman in de televisieserie Samson & Gert. 
De catchphrases “Mijn Miranda zegt dat ook altijd. Zoals jij kan turnen, zo, 
ja, zo kan ik turnen hé.” toont hij zich een ijdele opschepper. Hij is ook lid en 
erevoorzitter van de turnclub DSL. Waarvoor staat “DSL”?

6.
Lopen we langsheen de Seine, komen we bij de Eiffeltoren. In de avonturen- 
en sciencefictionfilm Tomorrowland, met o.a. George Clooney en Hugh Laurie, 
zien we hoe de Eiffeltoren gebruikt wordt als antenne en portaal naar een parallel 
universum. Gezien het gedeponeerde handelsmerk door het gelijknamige festival 
in België, kon de titel Tomorrowland niet langer gebruikt worden. Onder welke 
naam werd de film in België en ook Nederland uitgebracht?

7. 
Deze beroemde foto van de aarde werd genomen op 7 december 1972 door 
de bemanning van Apollo 17 op ongeveer 45 000 kilometer afstand, en is 
waarschijnlijk een van de meest verspreide foto’s ooit. Opmerkelijk is dat de foto 
oorspronkelijk genomen werd met de zuidpool naar boven gericht, maar de foto 
werd nadien 180 graden gedraaid. Wat is de Engelstalige bijnaam van deze foto?

VTK Quiz 15
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8. 
Een tol is een stuk speelgoed dat door snel ronddraaien op een puntje kan  
blijven staan en zo de zwaartekrachtswetten lijkt te schenden. Een tol, maar ook een  
draaiende planeet in een zwaartekrachtveld maakt drie bewegingen. Een tol is daarmee 
een voorbeeld van een, volgens Wikipedia, ‘rotatiesymmetrische massa die om zijn as 
kan draaien’. Met welke wetenschappelijke term duiden we zo’n massa aan?

Antwoorden: 1. d, zij studeerde aan Yale; 2. Lokeren; 3. Kramikse; 4. John Williams; 
5. De Spieren Los; 6. Project T; 7. The Blue Marble; 8. Gyroscoop; 9. Beyoncé en Julia 
Roberts; 10. frikandel spécial en een smulbox

9.
Wie zijn deze 
beroemdheden?

10.
Hoe heten deze 
frituursnacks? 
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Sander de wilde - praeses

Sleutelgaten
Hebben jullie zelf ook leuke quotes gehoord? 

1 adres: sleutelgaten@vtk.ugent.be

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 Overpoortstraat. First try to understand it 
and then run away to the Overpoortstraat.
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Prof. Stijn Hertelé - Fracture Mechanics
- (lesdag na de Openingsfuif waar slechts een paar studentjes nog met slaap in de ogen 
zaten) Do we expect any other corpses or should I begin? I already count six corpses, 
including myself.
- To my experience Chinese steel is at least as good as European steel. They have been 
‘steeling’ knowledge.

Prof. Dieter Fauconnier - Advanced Machine Design
And then you use... Ehm, what was the guy called? (lange stilte, maar dan herinnert de 
prof zich plots de zeer moeilijke naam) Pythagoras.

Prof. De Baets - Werktuigkunde
Iedereen geeft de verkeerde definitie van slijtage. De vrouwen van den Boerenbond 
zijn ook versleten.

Prof. Wim Haegeman - Grondmechanica
Het zal moeilijk zijn de grond, grapje, te doorgronden.

Prof. Guy B. Marin - Chemical Reactors
Mister Damköhler commited suicide, at the end of his life of course. 

Prof. Rik Van de Walle - Systemen en signalen 
Ik heb een zoon, een dochter en een stiefzoon, dat is meer dan genoeg. Ik heb ook een 
vrouw, ook dat is meer dan genoeg... 
Dat schrijf je niet in het ’t Civielke, hé. 

Prof. Wim Van Paepegem - Mechanica van Materialen
Geeft uitleg bij foto’s van experimenten waarbij vogels op vliegtuigonderdelen worden 
afgeschoten.

“Let wel, we kijken hier niet recht op, eerder uit een soort vogelperspectief.”
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Maak kennis met Leen en Bart  
a.k.a. onze VTK-meter & peter

Jullie zijn sinds vorig jaar peter en meter van VTK, wat vonden 
jullie hiervan? 
Wij waren heel vereerd. Het kwam voor 
ons heel onverwacht.
Ik heb een stiefzoon die in het VRG zit 
en ik stond naast hem, trots te poseren 
met ons lint. Hij vond dat ook cool, he! 
En voor mezelf, Sander heeft direct 
gezegd dat het geen extra verplichtingen 
met zich ging meebrengen en ook niets 
in de weg ging staan naar communicatie 
toe. Toen Max Praeses werd en ze de 
vorige dus afzwaaiden, hadden ze bij 
dat afscheidsfeestje alles een beetje bont 
gemaakt. Het mag niets in de weg staan 
in de zin van dat ik eens kan zeggen 
“Jongens, dees is nie goed hé.” 
Het geeft ook weer dat de faculteit goed 
met de studentenvereniging samenwerkt. 
Het toont wel dat er appreciatie is. Als 
jullie ons appreciëren is dat ook omdat 
wij jullie appreciëren. Ik moet jullie 
trouwens dikwijls nog verdedigen tegen 
andere mensen. Als ze zeggen VTK, 
studentenvereniging, ’t is niet anders dan 
dat, he. (drankgebaren) Maar op een CV 

staat een engagement als het VTK wel 
goed. Let op, vroeger was dat misschien 
vooral drinken, maar de perceptie bij 
werkgevers en recruters is nu wel anders. 
In die zin vind ik het dan ook extra tof dat 
jullie het ons vroegen, omdat ‘de serieux’ 
er wel is. Moesten jullie alleen maar 
fuifnummers zijn, zou ik me niet te veel 
met jullie willen associëren.

Zaten jullie zelf in een studentenvereniging? 

Ik niet, ik heb eigenlijk nooit in een 
studentenvereniging gezeten. Daarom dat 
ik de vraag ook zo tof vond, eindelijk een lint! 
Ik studeerde communicatiewetenschappen, 
met als kring Politeia. Maar ze leken 
toen een beetje ongeorganiseerd en mijn 
vrienden en ik hadden geen behoefte om 

ons bij Politeia aan te sluiten. Zij deden 
wel aankondigingen in de auditoria, maar 
waren altijd redelijk stijf en nooit grappig. 
’t Was te serieus voor Leen. (lacht) 
Ik heb zelf in twee studentenverenigingen 
gezeten, ik ben gedoopt bij de vijand: het 
HILOK...  Ik heb ook één jaar Pol en Soc 
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gedaan, maar daar ben ik niet gedoopt. 
Ik zat wel ook in de lokale studentenclub 
van Zele. Daar was ik schacht en heb daar 
toen een schachtenvakbond opgericht. 
Maar ook daar heb ik maar één jaar 
ten volle gezeten, want ik vond mijn 
tijd als schacht het plezantste. Vreemd 
he, maar eens ik gewoon commilito, 
geen praesidium of schacht was, was 
dat voor mij wat kleurlozer geworden. 
Als schacht kon ik eens goed ambras 
maken in de schachtenvakbond. Voor 
alle duidelijkheid, ik heb ook maar één 
jaar LO gedaan. (lacht) Een jaar of twee 
geleden ben ik in de inkomhal iemand 
tegengekomen die ingepakt was als 
postpakje. Hij moest zichzelf opsturen 
naar de Plateau. Hij lag in twee jute zakken 

die aan elkaar geplakt waren. Ik dacht 
eerst dat daar een pop in zat, maar dan 
begon hij te bewegen. Ik zei: “Gij moet 
bij het VTK zijn zeker?” Hij heeft me dan 
gevraagd of ik hem eens kon leveren. 
“Kunde mij eens leveren”, dat is de beste 
zin ooit. Je moet mij echt bellen Bart als je 
zoiets vindt. Ik werk hier al twee jaar en 
een half, he. 
Maar je was nog niet echt in the picture. 
Anders had ik u direct gebeld, of een 
‘whatsapp’ gestuurd. Leen brengt mij zo 
wat nieuwe dingen bij. 
Vandaag belde Bart mij: “Leen, je moet 
dringend naar de inkomhal van de plateau 
komen.” Dus ik deed dat en bleek dat 
Interne voor lekkere soep gezorgd had! 
 

Wat vinden jullie eigenlijk de leukste activiteit van VTK? 

Ik heb al een paar cantussen en galabals 
meegedaan. Zeker op het galabal proberen 
we er te zijn. Ook op de 12-urenloop komen 
we supporteren.
Ik vind de contacten doorheen het jaar 
wel leuk. Zoals wanneer ik taart kreeg 
voor mijn verjaardag, dat was plezant. Ze 
zeiden dat de armaturen naar beneden 
aan het komen waren en vroegen of ik niet 
eens kwam kijken. We hadden net met de 

collega’s ook taart gegeten. Dus het kon er 
eigenlijk niet meer bij, maar het was wel 
een lekkere taart. Ik kwam daar mee thuis 
en Karin, mijn vrouw, vond dat ook wel 
leuk. Ze zou het minder tof vinden moest 
ik zeggen dat ik vannacht niet naar huis 
zou komen omdat ik naar een fuif moet. 
Ik probeer hem nochtans altijd te overhalen. 
Zo van: “Bart, het is fuif, ga eens mee zodat 
ik niet alleen moet gaan.”

Maar naar de show komen jullie hé! We hebben iets opgevangen 
van een duet… 
Ik zou zingen en hij zou gitaar spelen, maar 
Bart weet dat nog maar van vandaag hoor.         
Ik heb dat deze middag op straat 
vernomen van Brecht.  
Jij viel redelijk uit de lucht en ik besefte 
dat ik je dat nog moest zeggen... Dat was 
eigenlijk een voorstel van mij. Tijdens de 
ouderinfoavond heb ik aan Brecht gevraagd 

of ze al wisten wie de muziek zou doen. In 
één adem heb ik dan maar een duet van 
de meter en de peter voorgesteld. Hij was 
direct enthousiast en ik ook. 
En er was niemand bij om het 
enthousiasme te temperen. 
Jij was niet in de buurt. Oh, je haat mij nu 
zo hard hé? 
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Ik ben PR-verantwoordelijke van de 
faculteit, dus ik zorg voor alles wat met 
communicatie te maken heeft, zowel 
intern als extern. Dit is dan de social 
media, beheer van de facultaire website, 
de facultaire nieuwsbrief, (ontwerp van) 
brochures en boekjes voor studiekiezers en 
het organiseren van evenementen zoals 
de proclamatie, de ouderinfoavond, de 
infodag, bedrijfsbezoeken,...
Leen doet zo een beetje alles wat 
buitengaat en ik doe dan wat binnenblijft. 
Ik ben logistiek en technisch bediende, 
dus eigenlijk eerste hulp bij alle mogelijke 

noodgevallen. Vandaag moest ik een 
lector verzorgen aan zijn hoofd. Of 
wanneer iemand’s projectie omgekeerd 
op het scherm komt of studenten hun 
gsm verliezen, dan ben ik er om te helpen. 
Elke: Ik ben hem daar al eens moeten gaan 
halen, ik ben zeer slecht in gsm’s bijhouden. 
Dan gebruik ik altijd een gsm die nog bij 
ons thuis ligt.  
Ah, dat is handig, rondslingerende gsm’s! Ik 
kan dat helaas niet doen nu ik alleen in Gent 
woon. Heb wel een roomie! Ik woon samen 
met een collega van de faculteit, Pedro! 

Wat is jullie favoriete cafeetje of plekje in Gent? 

Wat zijn jullie specifieke functies aan de faculteit? 

In koor: “Delta, natuurlijk!” 
Dat brengt mij bij mijn grote verzoek: 
vroeger openen, dan kom ik eens langs. 
Ik stop rond vijf uur. Neem misschien 
eens een vrijdag, voor het personeel van 
de faculteit, een soort teambuilding/after 

work party. Maar ik begrijp ook wel dat 
je mensen moet vinden om achter de bar 
te staan. 
Ik wil dat wel eens doen. Ja, zo eens tappen 
zie ik wel zitten. 

Buiten pintjes drinken, hebben jullie nog andere activiteiten 
los van het werk? 

Ik speel gitaar. Ja, ik moet zeggen, die 
gitaar staat in de hoek van de living  en 
ieder moment dat ik vrij heb thuis, neem 
ik die vast. Ik speel akoestisch als de 
anderen thuis zijn en het beest komt uit 
zijn kot als ik alleen ben. Ik tennis ook, 
maar dat is wel gelinkt met dat gaan 
drinken. Ja, op mijn leeftijd sport je ook 
om buiten te komen, het sociale aspect is 
minstens even belangrijk als het sportieve. 
Ook tuinieren doe ik heel graag. Wanneer 
het mooi weer is, dan is er maar één ding 
dat ik wil doen: in mijnen hof werken.
Heb jij nog hobby’s Bart? Anders begin ik 
aan de mijne. 

Eén van mijn hobby’s is luisteren naar 
jou. (Ooooo…)
Ik speel dwarsfluit en piccolo en zetel in 
het bestuur van mijn twee orkesten. Ik volg 
sinds dit jaar de opleiding social media 
consultant en als leuke afwisseling van de 
dagen dat ik soms lang aan mijn bureau 
moet zitten, volg ik ook de cursus make-up 
arist.
En Pedro kookt, wast en stofzuigt zeker? 
Nee, Pedro doet dat jammer genoeg niet, ik 
heb mij mispakt.... Nee hoor, het is leuk. Soms 
trekken wij een fles wijn open en blijven dan 
tot half drie babbelen in onze living ’s avonds. 
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Hoe zijn jullie terecht gekomen in de faculteit? 

Mijn echtgenote werkt op de faculteit van 
de rechten en ik had mijn ontslag gegeven 
bij mijn vorige werkgever. Op een dag 
kwam ze naar huis en zei: “Er is iemand 
die loopbaanonderbreking neemt bij ons 
en ze weten niet goed hoe ze hem moeten 
vervangen.” Het was maar een tijdelijke 
job, maar aangezien ik toch niets te doen 
had kon ik evengoed daar beginnen. Dan 
heb ik een examen meegedaan en na 
anderhalf jaar was ik benoemd. De goede 
job op het goede moment gevonden. 
Natuurlijk was dat wel een beetje in het 
water springen en zwemmen, een beetje 
durven. 

Ik woonde in Guildford (UK) op het 
moment dat een vriend van me die 
bij DICT werkt me de vacature voor 
communicatiemedewerker aan deze 
faculteit doorstuurde. De job leek me op het 
lijf geschreven en ik heb altijd de UGent een 
warm hart toegedragen, tijdens en na mijn 
studies, dus ik ben ervoor gegaan! Na het 
doorsturen van mijn CV, een social media 
plan, enkele proeven in PC-lokaal A en een 
gesprek in het bureau van de decaan, werd 
ik aangenomen.
Ja ja, er waren heel veel sollicitaties, ze 
moesten van veel naar één komen hoor. 
Proficiat Leen! 

Dat is een heel moeilijke vraag. 
Bij mij gaat over het feit van ‘Ik doe dit niet 
meer graag, dus ik ga iets anders doen.’ 
De beste kan ik moeilijk benoemen.
Ik moet spontaan denken aan het feit dat 
ik terug verhuisd ben naar België. Ik was 
nog altijd niet zeker dat ik hier een job 
ging vinden, maar ik heb toch het risico 
genomen. Dat klinkt niet avontuurlijk: 

‘van het buitenland naar het binnenland 
terug verhuizen was de beste beslissing van 
mijn leven’, maar ik kon Gent ook gewoon 
niet vergeten. Toen ik in Engeland woonde, 
kwam ik elke maand terug op bezoek, 
omdat ik hier mijn repetities en concerten 
bleef meedoen. En iedere keer dat ik het 
station van Gent  binnenreed kreeg ik 
tranen in mijn ogen. 

Wat was tot nu toe de beste beslissing in jullie leven?

Het glas is altijd halfvol zeker, beter dan 
halfleeg. En bij Leen is het meestal leeg. 
Genieten zeg ik altijd en niet te veel 
piekeren. Doen wat je graag doet is ook 
belangrijk. Ik heb meer dan twintig jaar 
in een KMO gewerkt, op een dag was 
ik het beu en ben ik gestopt. Liever dat 
dan in een burn-out terecht komen. Je 
moet dingen doen met je volle goesting.   

Echt Bart, dat noem ik een goede mindset. 
Jij bent altijd zo zen. Ikzelf leef volgens 
het principe ‘Heb geen spijt van de dingen 
die je gedaan hebt, maar van de dingen 
die je niet gedaan hebt.’ Die  quote heb 
ik al lang. Uiteraard ben je niet altijd 
blij met de dingen die je gedaan hebt, 
maar je mag nergens spijt van hebben.  

Hebben jullie een levensmotto dat jullie willen delen? 



23waar is ... ons leven

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.  

stuur ons een gedetailleerde beschrijving van waar de  7 prentjes zich 
bevinden 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!

De winnaars van vorige editie zijn Maxim Meersman en Thomas Van 
Hecke! Jullie mogen je cinematicket komen halen in VTK Blauw! 

WIN WIN WIN!
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Zatte sekstalk: 
Girls Edition

Studenten. Alcohol. Seks. Deze drie woorden zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Wij kunnen er natuurlijk ook niet aan doen 
dat d’overpoort op vijf straten van ons kot gelegen is en dat we 
geëvolueerd zijn naar wezens die op deze leeftijd vol hormonen 
zitten... Daar is ook niets mis mee! Moest de titel het niet verraden 
zouden jullie zich misschien beginnen afvragen waarover dit 
artikel zal gaan. Wel, ik heb me al op zoveel preparties kapot 
gelachen met de alcohol die de tongen van mijn vriendinnen nog 
losser maakt dan ze al standaard zijn, zeker wanneer ze over seks 
beginnen. Daarom dacht ik: laat ik deze toch wel grotendeels 
mannelijke burgiewereld even meegenieten. Misschien leren ze 
zelfs iets bij (waarschijnlijk meer dan tijdens de les die ze anders 
zouden volgen...)
Ik heb dus een paar flessen wijn en een vragenlijstje  
bovengehaald, et voilà: zatte sekstalk: girls edition!
By the way, om te bewijzen dat dit eerlijke antwoorden zijn, heb 
ik  gewoon letterlijk de antwoorden van die beruchte, hilarische 
avond opgeschreven, enjoy!

Wat vind je het meest sexy aan een man?
Schouders en armen, kaaklijn, baard, geur, kuiten, tenen, “eih nee, voeten zijn vies”, 
“serieus, zijn schouders en armen”, “of die v-lijn en buikspieren enzo”, “aders in hun 
arm, ik wil daar echt aan lekken, maar vooral schouders”,  “poepke, maar niet te strak, 
mag niet strakker zijn dan dat van mij”, “piemel, eigenlijk wil ik gewoon uwe lul in 
mijne kut”

Hoe was je eerste keer?
Intiem, ging niet, “eerst was het zo ‘ga gewoon weg’, ma daarna was het beter”, “ik vind 
da elke keer zo ‘oew’, maar ik vind dat wel leuk”
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Wat was je slechtste keer?
“als ze teveel gedronken hebben en ze hem wel omhoog krijgen, maar niet hard krijgen”, 
“als ze gesmoord hebben en hem niet omhoog krijgen”, “als ze teveel goesting hebben, 
maar het lukt niet, en ze u zo willen helpen, maar het aan hen ligt, ‘gast, ik ben echt 
wel hot genoeg om uwen piemel omhoog te krijgen’ ”, “ja inderdaad, ik wil niet al uw 
vingers in mijn kut, gewoon uwe piemel” “ik vind dat leuk dat gij moeite doet, maar dat 
is niet waarom ik hier ben”

Beste seks ooit?
“Toen ik heel verliefd was, want dan luistert de persoon ook echt naar wat gij wilt, en 
denken ze niet gewoon aan u wanneer zij zelf zijn klaargekomen.”
twee seconden vingeren is niet genoeg; “dat is zo tikken en weg, maar ook niet 
openscheuren alsjeblieft, zachtjes alsjeblieft”

Favo standje?
Meisje vanboven, lepeltje lepeltje, “doggy vind ik vernederend”, “manee jonge, dat is 
keilekker”
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Over de climax
“Clitoraal klaarkomen lukt direct, vaginaal 
niet, bevalve als ik het zelf doe”
“beffen blijft clitoraal tenzij die een lange 
tong heeft”
“ik kan vaginaal en clitoraal klaarkomen: 
lucky me!” (al de rest jaloers)
“ik heb wel het gevoel dat als een gast beter 
had geweten wat hij deed het gelukt zou zijn, 
hij moest gewoon wat langer doordoen, 
maar hij was moe, wat is moe zijn?”

Ultieme fantasie?
Trio, met 2 mannen, “nee, met 2 
meisjes”, “ik kan naar een vrouw kijken en aangetrokken zijn tot haar, zo van 
‘dat is echt gewoon een heet wijf ’ ”, “ja tuurlijk 2 meisjes, ge hebt maar een paar 
gaten he, dat kan er niet allemaal in anders”, maar conclusie: de gast moet u wel 
aantrekkerlijker vinden en mag geen aandacht besteden aan het andere meisje. 

Hoe worden jullie graag verleid?
Dansend, met heupen direct verkocht!, niet teveel openingszinnen, subtiele lichte 
aanrakingen, niet te obvious

Hoe denken jullie dat een man graag verleid wordt?
etten in zijn richting wijzen, in de buurt komen van zijn piet ‘kheb ne stijven denk ik’

Grootste seksblunder?
anaal, hij wou zijn tenen in mijn foef steken terwijl ik hem aan het pijpen was

Welke kwaliteiten moet een goede sekspartner hebben?
Geduldig zijn, niet gewoon heel zijn hand erin rammen, met zachtjes zijn kan je veel 
meer bereiken
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Welke kwaliteiten moet een goed lief 
hebben?
lief, attent, grappig, luisterend, alleen aanwezig 
wanneer je hem wilt, gene plakker die u elk moment 
van de dag wilt zien

Hoeveel sekspartners vind je 
aanvaardbaar?
34, 15, evenveel voor jongens als voor meisjes!

Hoeveel sekspartners heb je al gehad?
4, 1, 5, 5, 1, 11

Wat denken jullie van ‘friends with 

benefits’?
Beste idee ooit, maar van in het begin duidelijk zijn, ook als gast, ook meisjes kunnen 
enkel seks accepteren

‘Meisjes kunnen enkel seks hebben met gevoelens?’
Niet waar, 11 bedpartners waarvan maar 3 met gevoelens

‘Size doesn’t matter’
te klein is ook nooit goed, maar je hoeft niet de grootste te hebben om goeie seks te 
hebben, in uit in uit werkt toch niet

Wat vind je irritant aan een jongen tijdens de seks?
ego, als ze geen geluid maken en je niet weet of ze het leuk vinden “is er ier nu iet 
gebeurd of ni?”

Heb je ooit al eens een orgasme gefaket?
ja, ja, ja, ik niet, wel geluidjes gefaket om de spanning op te drijven, anders vallen ze 
stil, ze vinden dat supergeil, meisjes moeten durven zeggen als het niet goed is, “ik 
kan er niet tegen als ze zeggen dat ge een orgasme gehad hebt als het niet zo was”

Een laatste goeie raad:
Kijk wat minder porno en leer meer biologie, weet waar het gaatje zit.

Zatte sekstalk 27
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Onderzoekers die tot op heden een 
experiment willen uitvoeren waarbij ze 
DNA-strengen manipuleren, moeten 
hiervoor zeer complexe proteïnen 
laten ontwikkelen. Het proteïne wordt 
zo ontwikkeld dat het mooi rond de 
DNA-streng past en deze hopelijk op de 
gewenste plaatst breekt. Het is als het ware 
bouwkunde op moleculair niveau. Deze 
techniek is zeer duur, zeer complex en 
kan een lange tijd in beslag nemen. Waar 
het nu om enkele maanden tot een jaar 
tijd gaat, zou het in de toekomst slechts 
een kwestie van weken kunnen zijn. 
Bovendien is CRISPR-CAS veel preciezer 
dan de huidige methoden.

CRISP-CAS is een geheel van twee 
mechanismen uit het afweersysteem 
van bacteriën tegen virussen. Virussen 
misbruiken de celorganellen en het 
metabolisme van bacteriën met als enig 
doel zich te vermenigvuldigen ten koste 
van hun gastheer. Bacteriën beschikken 
van nature over verscheidene systemen 
die de strijd kunnen aangaan met 
virussen. Eén daarvan is het CRISPR-
CAS-complex. Dit houdt het volgende in: 
wanneer een virus een aanval uitvoert op 

een bacterie 
en  deze die 
met succes 
o v e r l e e ft , 
wordt er een 
stukje van 
het DNA 
van het virus 
opgeslagen in 
het eigen DNA. 
Als datzelfde 
virus op een 
later moment 

nog eens de bacterie binnendringt, 
zal het stukje DNA dat opgeslagen zat 
in het CRIPR-complex, gekopieerd 
worden onder de vorm van RNA (een 
macromolecule die genetische informatie 
bewaart). CRIPR geeft dit door aan het 
CAS-proteïne dat het hele genoom van 
de bacterie afzoekt naar eenzelfde stukje 
DNA. Als dit dan teruggevonden wordt, 
wordt het losgeknipt in een poging het 
definitief uit te schakelen. Hierna zal het 
DNA zich proberen te herstellen. Dat lukt 
meestal niet zo goed en heeft mutaties tot 
gevolg en hopelijk een nieuwe overwinning 
van de bacterie op het virus.

Genetische modificatie is al lang geen sciencefiction meer, maar het  
gebeurt op een manier die allesbehalve efficiënt is. Daar zou wel eens  
verandering in kunnen komen met CRISPR-CAS, dé wetenschappelijke  
doorbraak van 2015 volgens Science. Deze nieuwe, laagdrempelige  
techniek kan voor een schokgolf zorgen binnen de geneeskunde en  
bioengineering zoals de transistor dit deed voor de informatica. Hier is 
waarom…

Genetische revolutie met CRISPR-CAS
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Je voelt het al aankomen dat het zeer nuttig zou zijn mocht men erin slagen om zelf te 
bepalen op welk stukje DNA het genoom gescreend moet worden. Dit blijkt nu zeer 
goed mee te vallen. Wetenschappers zijn erin geslaagd het mechanisme zodanig aan 
te passen zodat het precies knipt waar zij het willen. Sterker nog, ze kunnen zelfs de 
CRISPR-CAS stukjes DNA laten tussenvoegen op de gewenste plaats. Het is als een soort 
tekstverwerker voor de genetische code, een scalpel waarmee men met grote precisie te 
werk kan gaan. Je kan je wel voorstellen dat nu men over zo’n precisiewerktuig beschikt 
er snel grote vooruitgangen geboekt kunnen worden.

De techniek is veelbelovend en daarvan getuigen al enkele experimenten. Zo is men 
erin geslaagd het percentage hiv-virussen in een besmet individu drastisch terug te 
dringen. Ook de resultaten op vlak van de behandeling van kanker en genetische 
aandoeningen zijn positief. Een revolutie lijkt voor de deur te staan. Maar jij had dit 
natuurlijk al lang kunnen voorspellen na dit artikel gelezen te hebben. ;-)

Toch is er een keerzijde aan deze schitterende medaille. Doordat de wetenschappelijke 
drempel voor genetische manipulatie zo snel lijkt te verlagen, zou de ethische drempel 
dit ook wel eens kunnen doen. De genetische behandeling van kinderen met aangeboren 
beperkeningen zal voor een groot deel van de bevolking positief klinken, maar waar 
ligt de grens? Is een achterlijk kind wat verstandiger maken nog aanvaardbaar of heeft 
dit meer weg van een designerbaby? Zullen we mensen zodanig modificeren opdat ze 
wel kunnen aarden op Mars? Wat als terreurgroepen dergelijke technieken in handen 
krijgen? 

Duidelijk voldoende stof tot discussie…

CRISPR-CAS 29
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Horoscoop
Schorpioen (23/10 - 22/11)
Je leven bevindt zich op een kruispunt. Grote 
beslissingen moeten genomen worden en verandering 
is zeker aan de orde. Een onverwachte gebeurtenis 
zal je hierbij richting geven. Wees waakzaam en alert 
voor mogelijke signalen. Een foute beslissing heeft 
een blijvende impact op de keuze van je levenspad en 
toekomstvisie. 
Liefde: In een relatie ben je met twee. Het is dan ook 
aan te raden om moeilijke kwesties men z’n tweeën te 
benaderen. Het is niet aan jou alleen om beslissingen 
te maken over de toekomst van je wederhelft.

Boogschutter (23/11 - 21/12)
Je intuïtie laat je nooit in de steek, ook nu herkent ze 
een kans uit de duizend vanop mijlen afstand. Grijp die 
kans met beide handen of een ander zou wel eens met de 
pluimen kunnen gaan lopen. Met nieuwsgierigheid alleen 
zal het deze keer niet lukken. Doorzettingsvermogen, 
vastberadenheid en improvisatie zijn een absolute must 
om hier een succesvol einde aan te breien. 
Liefde: De kans om een einde te maken aan je single 
leven doet zich voor. Door de juiste aanpak en de nodige 
charmes zal je de komende avonden niet langer alleen 
spenderen.

Steenbok (22/12 - 20/01)
Je zit tussen twee vuren. Thuis verloopt alles wat stroef, je 
wil je verplichtingen tegenover de familie niet ontlopen 
en graag een handje toesteken waar nodig. Anderzijds 
komt je projectdeadline steeds dichterbij en het werk 
stapelt zich op. Maak een haalbare planning en verlies 
jezelf niet in het onmogelijke. Durf hulp vragen aan 
vrienden en kennissen, dit is zeker geen teken van zwakte. 
Liefde: Waar je voordien zo zeker van was, lijkt nu één 
groot vraagteken. Je hoofd slaat op hol en iemand laat je 
in verwarring achter.
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Ram  (21/03 - 20/04)
De stand van Jupiter zorgt er voor dat je een 
onproductieve periode tegemoet gaat. Spaar je 
energie voor het hoogstnodige zodat je later niet voor 
verrassingen komt te staan. Zorg dat je nooit stilvalt. 
De kleinste achterstand kan je al fataal worden want het 
risico dat je niet meer kan bijbenen wordt steeds groter. 
Liefde: Ook hier is de energie en passie ver te zoeken. 
Ga op zoek naar die prikkeling om de vlam weer aan te 
wakkeren. Ontwaak de vlinders in zijn/haar buik met het 
gevoel van jonge, prille liefde. Als je hier niet in slaagt, 
zou hij/zij die prikkeling wel elders durven opzoeken. 

Waterman (21/01 - 20/02)
De voorbereidingsperiode loopt stilaan ten einde. 
Overloop nog een laatste keer alle details en maak een 
oplijsting van wat concreet van jou verwacht wordt. Wees 
je bewust van de impact die dit op jou en je toekomst 
zal hebben. Nu is het namelijk je laatste kans om nog 
forfait te geven. Zeker of onzeker, wacht met overgaan 
tot actie: een valse start kent nooit een goede afloop.  
Liefde: Je tijgerpunten bereiken ongeziene hoogtes. Je 
krijgt ook steeds vaker het verwijt dat je te vrijblijvend 
bent in je relaties.

Vissen (21/02 - 20/03)
Je loopt op de toppen van je tenen. Je ergert je aan 
alles en iedereen en je hoofd staat op ontploffen. Durf 
je ergernissen te uiten en samen naar oplossingen te 
zoeken. De bom zal eerst moeten ontploffen voor je 
kan genieten van de stilte na de storm. 
Liefde: De breuk valt je nog steeds zwaar. Opsluiten 
en wegkwijnen leverden je niets op. Zoek een nieuwe 
uitdaging die je leven terug zin geeft. Even op eigen 
benen staan zal je zelfvertrouwen een absolute boost 
geven.
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Tweelingen  (21/05 - 20/06)
Je concentratie lijkt ver te zoeken. De timing kon niet 
slechter vallen met de examens in het vooruitzicht. 
Raap jezelf bijeen en baan je een weg door dit dipje. 
Het verlichten van je weekendplannen en het inhalen 
van je slaaptekort kan hierbij wonderen verrichten. 
Liefde: De laatste dagen draaiden vooral rond jou. 
Je lief heeft het leven op pauze gezet om er voor jou 
te zijn. Nu alles terug op zijn pootjes lijkt te vallen, 
is het tijd om schade in te halen. Geef hem/haar de 
aandacht die hij/zij verdient maar toch even heeft 
moeten missen.

Kreeft (21/06 - 22/07)
Je perfectionisme loopt je steeds meer en meer voor 
de voeten. Durf tevreden zijn met een beetje minder 
en ga op zoek naar de schoonheid van foutjes en 
onvolledigheden. Je leven zal een stuk aangenamer en 
minder stressvol worden. 
Liefde: De plotse ontmoeting met je oude vlam doet 
heel wat gevoelens en herinneringen terug oplaaien. 
Je bent onverwacht, positief, emotioneel verrast door 
het weerzien. Het is dus duidelijk tijd om enkele zaken 
uit het verleden uit te klaren.

Stier (21/04 - 20/05)
Je leven loopt van een leien dakje. Geen enkele 
hindernis belemmert je parcours en je lijkt wel te 
zweven. Het ongeluk houdt zich echter schuil in een 
klein hoekje. Wees voorbereid en laat je niet verrassen. 
Neem de tijd om je toekomst veilig te stellen, hang een 
vangnet zodat je niet te pletter stort. 
Liefde: Reeds jaar en dag kennen je vrienden je als de 
eeuwige single. Laat het niet zo ver komen dat je ook 
zelf begint te geloven dat dit je lotsbestemming is.
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Weegschaal (23/09 - 22/10) 
Je bent zeer gevoelig voor de negatieve invloeden 
van Mars. Je hebt de neiging om systematisch 'neen' 
te zeggen op alles wat je wordt voorgesteld. Met deze 
houding schiet je echter weinig op. Je leven staat 
tijdelijk stil en dit zal niet veranderen zolang je niet 
zelf de kracht vindt om tegen de stroom in te gaan.  
Liefde: Je wil jezelf niet opdringen, maar nu het bijna 
aan je neus voorbijgaat, wordt het hoog tijd om in actie 
te schieten. Je kan het je achteraf alleen maar verwijten 
dat je de sprong in de diepte niet gewaagd hebt. 

Leeuw (23/07 - 22/08)
Je bevindt je in een rollercoaster van emoties en weet 
niet meer goed waar je hoofd staat. Probeer je niet op 
te winden in zaken die je niet zelf in de hand hebt. Durf 
daarentegen wel rigoureuze beslissingen nemen om je 
leven te verlichten waar mogelijk. Wanneer je zelf rust 
uitstraalt, zal je omgeving automatisch volgen. 
Liefde: Alles gaat goed in je relatie, beter dan ooit 
tevoren. Je goede intenties om het hem/haar eindelijk 
op te biechten worden overschaduwd. Wees vrouw/
man genoeg om toch de moed bijeen te rapen.

Maagd (23/08 - 22/09)
Probeer je ambitieuzer op te stellen. Streven naar het 
minimum zal je honger niet blijven stillen. Je laksheid 
wordt een al maar groeiende ergernis bij je naasten. 
Laat het niet zo ver komen dat jullie band hierdoor 
verbroken wordt. Het bereiken van hogere doelen zal 
zowel hen als jou de nodige voldoening geven. 
Liefde: De wildste fantasieën van je partner draaien 
alleen maar om jou. Deze wilde en stoute dromen 
worden ook steeds talrijker. Zorg dat je in vorm bent 
en blijft om aan je partners nood te kunnen voldoen.
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Ja ja, het is al november! De winter komt eraan, en dat betekent... 
BLOK. Maar ook Kerstmis en Nieuwjaar. Maak jullie geen zorgen, 
ik ga jullie niet bestoken met kerstliedjes van Mariah Carey. Maar 
de meer zomerse muziek laten we wel even achter ons. Vorige 
editie heb ik jullie hopelijk kunnen warm maken voor Bazart 
en The Erised. Deze editie zal ik weer één Belgische en één 
internationale artiest behandelen. Want zeg nu zelf, we mogen 
echt wel trots zijn op onze Belgische muziek vandaag de dag!

De West-Vlamingen onder jullie gaan me 
waarschijnlijk heel dankbaar zijn nu, want deze 
band is van hun bodem! Het Zesde Metaal is een 
West-Vlaamse band die met hun teksten heel veel 
mensen kunnen raken. Eén van hun bekendste 
nummers dateert van 2012 en noemt Ploegsteert, 
gelijknamig aan hun album van toen. Dit nummer 
is speciaal voor de koersliefhebber. Maar eigenlijk 
kunnen ze je ook echt raken met de tekst als je niet 
echt thuis bent in de wielrennerwereld. Het gaat er 
vooral over dat bij een tegenslag, je toch opnieuw 
ergens voor kan gaan! En zo zijn er zeer mooie 
boodschappen in hun liedjes. Op 16 september 
brachten ze ook een nieuwe single uit: Naar De 
Wuppe. Dit nummer bevat echt een hele mooie 
boodschap. Het gaat er vooral over dat, wat je ook 
aan het doen bent, je toch best verdergaat, want het 
is allemaal toch nog niet naar de wuppe! Vertaling 
voor de niet-West-Vlamingen: het is allemaal nog 
niet om zeep! Een aantal zinnen uit de eerste strofe 
doen je beseffen dat een beetje positivisme goed is 
in je leven: Er wordt frequenter gefeest

dan dat er wordt gerouwd
Er wordt nog altijd minder geschid
dan dat er wordt getrouwd

Vooral die laatste zin, is heel mooi toepasbaar op ons studentenleventje! (Bij de meesten 
dan toch.)

Het zesde metaal

Er wordt frequenter ontweken
dan dat er wordt gebotst
D’r wordt nog altijd meer gedronken
dan dat er wordt gekotst 
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GENT CONCERT TIPS:
De Vooruit

Ik betwijfel of het grootste deel van 
jullie EDEN al zou kennen, maar moest 
je hem wel al kennen, proficiat! Je 
hebt net een muzikale date gewonnen 
met mij. Oké nee Ann-Sophie, hou je 
liefdesleven hierbuiten. Eden is een 
artiest die teksten schrijft waarvan je 
echt merkt dat ze uit het hart komen. 
Hij heeft ook totaal geen moeite met 
zeer expliciet te zijn in zijn songs, in 
tegenstelling tot vele andere artiesten 
tegenwoordig. Het mag je dan ook niet 
verbazen dat de titels van zijn songs bijvoorbeeld ‘sex’, ‘drugs’, ‘and’ en ‘rock + roll’ zijn. 
Dit zijn allemaal songs die uit zijn laatste nieuwe album ‘i think you think too much of 
me’ komen, dat eerder dit jaar uitkwam. Eden werkte ook al verschillende keren samen 
met gnash, dezelfde gnash van de hit ‘i hate you, i love you’. Ik denk dat ze beiden iets 
hebben tegen hoofdletters, aan hun songtitels, naam en albumnamen te zien. Ze maakten 
samen het nummer Fumes, één van mijn persoonlijke favorieten van het album.  

Eden

DJ FRESH

DJ Fresh stopt ermee, 
maar zakt nog een laat-
ste keer af naar Gent.

Bekend van onder meer
Hot Right Now

Gravity

1 december 2016

TSAR B

Belgische indiequeen 
met een exotisch kantje

Luistertip:
Escalate

18 december 2016

TRIXIE WHITLEY

Gents Amerikaanse
met serieus wat ballen 

aan haar lijf

Album-tournée
Porta Bohemica

15 en 18 december 
2016
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DESIGN THE FUTURE. TODAY!

Je kan er de afgelopen weken moeilijk naast gekeken hebben. Een nieuw EBEC-jaar 
is van start gegaan en Gent heeft zijn voorrondes vorige week afgerond. Maar laat ik 
toch even kort uitleggen, voor zij die nog nooit van EBEC of BEST gehoord hebben, 
waarover ik het hier eigenlijk heb. 

BEST staat voor de Board of European Students of Technology en wij organiseren 
allerlei evenementen waarbij studenten Europa kunnen ontdekken, trainingen volgen, 
kennis vergaren, soft skills ontwikkelen en uiteraard veel nieuwe vrienden kunnen 
maken.

De European BEST Engineering Competition (of kortweg EBEC) is zo’n evenement 
van BEST waar studenten hun vaardigheden kunnen uittesten en is tevens een van 
de grootste ingenieurs competities van Europa. Deelnemende teams bestaan uit vier 
studenten die een technische studierichting volgen en deze teams proberen een logisch 
probleem, praktisch (Team Design) of theoretisch (Case Study) op te lossen. Wie hier 
in Gent volgend semester de lokale ronde wint, mag door naar de regionale ronde 
van de Benelux en kan daar proberen door te stoten naar de grote finale in BRNO (in 
Tsjechië gelegen).

Wat is EBEC?

Tasting EBEC Finals in Belgrado!
Daar EBEC Final voor velen een ‘far from bed show’ is, ben ik afgelopen zomer, samen 
met negen andere EBEC-enthousiastelingen van BEST, de finale van 2016 in Belgrado 
(in Servië gelegen) live gaan bijwonen. Ondanks dat we pas halverwege het evenement 
arriveerden was het een ervaring die moeilijk kort samen te vatten is opdat deze in ’t 
Civielke zou passen, maar ik zal toch mijn BEST doen. 

European BEST Engineering Competition



Titel 2
Daar ik vernomen had dat er de dag voor onze aankomst een city-rally was, ben ik wat 
vroeger vertrokken om hieraan deel te nemen en man, was dat even de moeite waard! 
Van de universiteit in het oude stadscentrum vertrokken we onder begeleiding van 
gidsen, langs prachtige parken en historische gebouwen richting het centrum van de 
moderne stad, waar de winkelcentrums en bars waren. Nog maar net toegekomen en 
direct de stad al verkend. Op deze manier kon ik ook moeilijker verdwalen, wat best 
handig was aangezien mijn host voor die avond aan de andere kant van de Donau 
woonde.

Toen we allemaal gearriveerd waren, kregen we meer uitleg over de topics die de  
studenten moesten oplossen en over de geschiedenis van EBEC (weetje van de dag: de 
eerste finale ooit werd georganiseerd in Gent in 2009!). Een voorbeeldje van de topics: 
voor het Team Design moest men een van op afstand bestuurbaar systeem creëren 
dat in staat was om drie mijnen op te graven en te neutraliseren. Gelukkig gebruikten 
ze geen echte mijnen maar eieren, die men dan moest leegmaken zonder de schaal te 
vernielen.

Na het harde werk was het tijd om te relaxen en dat doe je het best in Festung  
Kalemegdan, de overblijfselen van een oud fort, omgeven door veel groen en gelegen 
aan de Donau. Een echt adembenemende locatie om ’s avonds gezellig met vrienden 
iets te drinken en bij te praten terwijl je over het water en de lichten van de stad kan 
kijken.
En voor je het goed en wel beseft, vliegen de dagen voorbij en zit je in een aula te 
luisteren naar de prijsuitreikingen en toespraken van de organisatoren. Maar voor 
we naar huis gingen was er eerst nog een fancy receptie met lekkere hapjes en  
verfrissende drankjes gepaard met een job fair waar alle partners van EBEC Final 
aanwezig waren.
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Hi there, reader! The fact that you’re 
reading this really excites me, because that 
means you’re already a tiny bit interested 
in going on an IAESTE internship. As it 
should be!

Being a member of IAESTE for a year, I 
got the vibe and went on an internship 
to Maribor, the second-largest city in 
Slovenia. There I worked at the Faculty 
of Mechanical Engineering of the 
University of Maribor, in the Laboratory 
for Technical Measurement. They provide 
really accurate measurements (in the order 
of nanometers) and is the best labratory 
of Slovenia and neighboring countries. 

My task was to automatize some 
measurement procedures. For doing this, 
I got the help of LabView, a well-known 
software I didn’t know before but got the 
chance to learn and exercise during my 
internship. 

But the working days really didn’t feel 
as hard as those of my summer job in 
Belgium. For starters, I had really cool 
coworkers who wanted me to have a great 
time in their country, in stead of wanting 
me to work my ass off. For example, 
going for a beer in the middle of the day 
was not uncommon, they call it: a cold 
cappuccino. They also provided me with 
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a lot of info about which places to visit 
and more importantly, the best way to get 
there. And if I needed a day off for seeing 
something, no problem, I could just go 
for it!

I could tell you a lot more about my 
work, but you’re probably not interested 
in that. An international internship isn’t 
just about the work, it’s so much more. 
At the weekend you don’t have to work 
and you’re in a beautiful country, so what 
do you do? Right, travel! Slovenia has so 
much to offer, and I tried to see the most 
of it: the beautiful lakes (Bled & Bohinj), 
the seaside (Portorož, Piran & Koper) 
and the many mountains right next to 
Maribor itself (of which Pohorje is the 
prime example). 

But don’t worry, you won’t be bored 
after work, because you have an IAESTE 
committee where you can go to. Even for 
the small committee that LC Maribor is 
(which also means that there are not that 
many trainees), they tried their best to 
arrange everything for us and let us have 
a great time. For example, the first day I 
was there, they showed me around the 
city and told me where the good places 
to eat were, very important! On my 
first working day, they guided me to the 
different bank and tax offices, because 
Slovenia tends to make it really hard for 
you to get your money. Luckily, they know 
what to do. That’s one of the best things of 
an IAESTE internship, you don’t have to 
arrange these kind of things. I didn’t have 
to search for a place to stay, a place in the 
student dorms was arranged. 

Slovenia also has cool system for 
subsidized meals. Students get a number 
of student coupons which give a reduction 
of 2,70€ on food (which is already cheaper 
than in Belgium) you order in restaurants 
who participate. If the meal costs less 
than this amount, well, you got it for free. 
Really amazing getting food prepared for 
you. I’m now writing this a week after my 
internship and I’m already really missing 
it. 

It’s not only the practical side they take 
care of, but also the fun part. Since we were 
only with two trainees at the time, there 
weren’t many IAESTE activities organized, 
something that is different in other 
committees. They solved that by joining 
us for a drink/party regularly. (Maribor 
is known for the oldest wine so you have 
to taste it as much as possible, right?).  
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For other activities we were able to 
join those of LC Ljubljana, which is 
a lot bigger than Maribor. The one 
sticking out is the international dinner. 
The concept is simple: every trainee 
prepares some food/drinks typical for 
their country and so do the members 
of Slovenia. The result is a cultural 
mix of different food from all over the 
world and a hangover if you try all the 
alcoholic drinks!

To conclude, I can’t describe with words 
how amazing this whole experience 
was for me, just apply for one and see 
for yourself! I encourage every single 
one of you to look at the internships 
available. I’m sure there’ll be at least 
one that suits your boat and you’ll have 
an excuse to flee Belgium for a couple 
weeks. 
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Voor verdere inlichtingen
Gelieve ons gratis nummer te bellen

0800/95.667
of surf naar
www.brusselscru.com

Al onze klinische studies gebeuren volgens Europese en Amerikaanse normen en werden goedgekeurd 
door een onafhankelijke commissie voor medische ethiek.

Doelstelling
Bevorderen van onderzoek  
voor een lokale aanwending  
op de huid van de rug

Toelatingsvoorwaarden
• U bent tussen 18 en 55 jaar
• U verkeert in goede gezondheid
• U heeft ter hoogte van de rug
 - Geen ernstige acne
 - Geen roodheid van de huid
 - Geen zonnebrand
 - Geen grote tatoeages
 - Geen wonden, noch littekens
 - Geen overmatige beharing

Wij bieden u
• Een fysisch onderzoek
•  Een vergoeding voor deelname  

aan de studie alsook voor uw  
verplaatsingskosten

WIJ ZOEKEN:
Vrijwilligers voor onderzoek
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Je hebt nu ongetwijfeld betere dingen te doen, 
maar toch trekt deze pagina je aan. Als je de 
drang om verder te lezen nu al voelt en het 
komt door één van volgende redenen: a) de prof 
is weer volkomen onbegrijpelijke begrippen aan 
het uitkramen, b) je bent erachter gekomen dat naar de les gaan 
na een lange nacht uitgaan geen goed idee is of c) je hebt zin in 
pannenkoeken, dan is het een goed idee om vliegensvlug weer wat 
nieuwe wistjedatjes op te slorpen in je geheugen. Wist je dat...

… het zweet van een nijlpaard rood 
kleurt? Nijlpaarden zijn herbivoren 
die voornamelijk ‘s nacht leven om 
hun lekkere plantjes te eten. Maar voor 
een mastodont zoals een nijlpaard is 
het heel belangrijk dat hij iedere dag 
voldoende voedsel eet om te overleven. 
Soms zijn nijlpaarden dus genoodzaakt 
om ook overdag te grazen, dikwijls in de 
brandende zon. Gelukkig doet het rode 
zweet ook dienst als zonnebrandolie. 
Het multifunctionele zweet is ook nog 
eens bacteriedodend. Dit komt doordat 
nijlpaarden zeer agressieve dieren zijn 
en dus vaak vechten. Bijgevolg zijn 
nijlpaarden bijna permanent gewond, 
maar door hun zweet gaan de wonden 
niet infecteren.

… gewicht verliezen echt niet zo moeilijk is? Het draait allemaal om de calorieën en 
hier kan je heel inventief in zijn. Zo ben je na een uurtje headbangen tegen een muur 
al snel 150 kilocalorieën armer, of kan je een uur lang constant sms-berichten typen 
(goed voor 40 kilocalorieën). Je kan ook gewoon een nacht slaap overslaan, dat vraagt 
ongeveer 160 extra kilocalorieën van je lichaam. Wie zei er weer dat slaap goed voor je 
was? Prutsers.
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… platwormen wel eens houden van een partijtje 
penisschermen? ‘Penisschermen’ is de wetenschappelijke 
term voor het paringsritueel bij platwormen en houdt 
in dat de platwormen elkaar proberen te doorboren met 
hun puntige penis. Omdat de platworm hermafrodiet is 
(tweeslachtig, een aanrader om eens te proberen), proberen 
ze tijdens het paren elkaar tegelijk te bevruchten. Dit 
gebeurt dus door de huid dichtbij de eitjes te doorboren 
met de penis en sperma in de opening te spuiten. Dat is nu 
eens echt zout in de wonde strooien.

… Turkse vrouwen in het verleden een scheiding konden aanvragen als hun man hen 
geen kop koffie kon aanbieden? Vandaag zou een dergelijke reden legaal gezien nooit 
nog de aanleiding kunnen zijn voor een scheiding, maar in het oude Turkije kon het 
blijkbaar allemaal. Een man die zijn vrouw zelfs geen kop koffie kon aanbieden, was 
namelijk straatarm waardoor de vrouw het recht had om elders een beter onderkomen 
te zoeken. Waarschijnlijk hebben niet erg veel Turkse vrouwen hier ooit gebruik van 
gemaakt (for obvious reasons: in een door mannen gedomineerde cultuur ga je als 
gelukkig getrouwde vrouw niet zo snel een scheiding aanvragen). Gelukkig hoeft mijn 
vriendin geen koffie om haar ochtendhumeur weg te werken.
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… in Poole, Verenigd Koninkrijk, de 
winkel ‘Poundworld’ gestopt is omdat 
aan de overkant van de straat een 
nieuwe winkel, ‘99p Stores’, de deuren 
opende? Het concept van Poundworld 
is om al hun producten aan £1 aan te 
bieden. Maar toen kwam 99p Stores, 
die exact dezelfde producten als Pound 
World aanbood, maar voor slechts 
£0.99. Blijkbaar vonden de inwoners 
van Poole deze besparing van 1 penny (ongeveer 1 eurocent dus) de moeite waard om 
de straat over te steken. Ik vraag me alleen of waarom Poundworld niet met het geniale 
idee kwam om bijvoorbeeld een ‘97p Stores’ te openen.

… zeeotters als echte vriendjes elkaars hand vasthouden als ze gaan slapen? Dit ronduit 
schattige gedrag gebruikt een moeder om ervoor te zorgen dat haar welpje niet afdrijft 
tijdens haar slaap. Het levert bovendien prachtige foto’s op. Om nog wat extra zeker te 
zijn dat de otters niet gaan afdrijven, gebruiken ze soms ook grote planten zeewier als 
anker.
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… Kellogg’s Corn Flakes oorspronkelijk ontwikkeld 
zijn om masturbatie tegen te gaan? Tijdens de 18e 
en 19e eeuw heerste het idee dat seksualiteit - en al 
zeker perverse gedachten aan seksualiteit met jezelf 
- des duivels was. Dr. John Harvey Kellogg was grote 
voorstander van deze theorie en was er ook heilig 
van overtuigd dat bepaalde voedingsmiddelen, 
zoals vlees en bepaalde kruiden, de seksuele driften 
stimuleerden. Gelukkig was er ook een perfect 
afweermiddel: granen en noten zouden de seksuele 
verlangens doen afnemen. Het idee voor de Corn 
Flakes werd zo dus geboren. Ik denk dat ik morgen 
het ontbijt toch maar ga overslaan.

… J.K. Rowling de ongewone naam Hermelien 
(Hermione) gekozen heeft in de Harry Potter 
reeks opdat jonge meisjes niet al te veel zouden 
gepest worden omdat ze nerdy zijn? Grappig 
genoeg is de naam sinds de reeks verschenen 
is populairder dan ooit.

… het bij wet verboden is om te sterven in het British House of Parliaments? Deze wet 
werd door het Britse volk trouwens erkend als de meest belachelijke wet in het Britse 
wetboek. Enkele pareltjes die ook in aanmerking voor deze titel kwamen: sinds 1837 is 
het wettelijk toegelaten voor vrouwen om de neus van een man af te bijten als hij haar 
tegen haar wil zou kussen, het is illegaal om binnen een straal van honderd meter van 
de regerende monarch te staan wanneer je geen sokken draagt, in 1307 werd beslist dat 
de kop van iedere dode walvis die aangespoeld is aan de Britse kust eigendom werd 
van de koning terwijl de staart ervan aan de koningin toebehoorde, … Blij dat ik geen 
rechten studeer, op mijn woord.
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ExxonMobil - Mattijs Dolphen
Beste ingenieurs in spe,

De meeste onder jullie bekijken het ’t Civielke enkel maar voor de schaars geklede 
vrouwen, nieuwste technologische snufjes en uitdagende raadsels. 
Voor de ietwat ouder wordende studenten onder jullie is deze sectie ook wel de moeite 
om eens te bekijken. Jullie hebben namelijk binnenkort een belangrijke keuze te maken 
die misschien wel voor de rest van jullie leven bepalend kan zijn. Dit is zeker het geval 
indien jullie voor een loopbaan bij ExxonMobil zouden kiezen, aangezien dit bedrijf je 
een loopbaan aanbiedt, eerder dan enkel een eerste job. Het is een van de unieke kansen 
die ExxonMobil je misschien kan bieden. Onder andere door het jobrotatiesysteem, 
dat wel al gekend zal zijn door elke ingenieur die ooit eens een presentatie of event van 
ExxonMobil heeft bijgewoond, wordt zo een loopbaan mogelijk gemaakt. Bovendien 
start je in een omgeving met veel andere jonge ingenieurs, een omgeving waar veel 
netwerk momenten worden georganiseerd voor jong en oud. 

Aangezien ik nog maar zeer recent gestart ben, kan ik nog niet zo veel over mijn job 
vertellen. Alleszins is de sfeer hier zeer goed en voelde ik me direct thuis. Ik sta in 
voor het opvolgen van de compressors die ethyleengas tot 2000 bar (!) opdrukken. 
Ook de betrouwbaarheid van de compressoren, de 
productierate en kwaliteit zijn zeer belangrijk. 

Indien je nog verdere vragen hebt of meer wilt weten 
over mijn job, hoop ik jullie te ontmoeten op een 
volgend ExxonMobil event. Jullie kunnen ook steeds 
een mailtje sturen naar 
mattijs.dolphen@exxonmobil.com.
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Accenture - Geoffrey Braeckman

Ondertussen al vijf jaar geleden - de tijd gaat snel als je het naar je zin hebt - 
begon ik aan mijn laatste jaar burgerlijk ingenieur. Het was een waar sleuteljaar 
voor mij en is dit waarschijnlijk ook voor jullie. Je zet de spreekwoordelijke kers 
op de opleidingstaart met de laatste grote projecten en natuurlijk de thesis. Maar 
tezelfdertijd kijk je reeds naar de toekomst. De meeste studenten hebben al voor 
hun afstuderen een contract getekend. Dat weten de grote bedrijven natuurlijk, 
waardoor er een hele resem fijne recruiteringsactiviteiten op jullie afkomt! Ik zou 
aanraden om er zoveel mogelijk bij te wonen, om te evalueren welke richting je wil 
uitgaan door te praten met professionals van verschillende bedrijven .
Zelf wou ik alle opties openhouden en heb dus veel rondgevraagd. Voor Accenture 
zag ik vaak dezelfde gezichten terug en het klikte meteen. Nu maak ik ook deel 
uit van het campus recruitment team dat mij overtuigd heeft en heb ik kunnen 
zien dat het naast fijne mensen ook goede collega’s zijn. Team staat centraal hier 
bij Accenture. Tijdens de opleiding burgerlijk ingenieur had ik gemerkt dat ik de 
meeste voldoening haal uit grote projecten. Met een groep je eerst inwerken, dan 
over het ontwerp discussiëren, om uiteindelijk samen iets af te leveren. Dit sluit 
natuurlijk erg goed aan bij wat Accenture doet. Uiteindelijk heb ik voor consulting 
gekozen omdat de verscheidenheid aan projecten zo groot is. Ondertussen heb ik 
al meegewerkt aan de optimalisatie van een chocoladeproductielijn, het uittekenen 
van de aan- en verkoop flows voor een nieuwe fabriek, de IT ondersteuning voor 
een financiële reorganisatie, … En dat allemaal in samenwerking met experts van 
over de hele wereld, on the cutting edge of technology! 
Aangezien het werk challenging is, moet je je natuurlijk 
goed voelen bij de collega’s en het management. Besteed 
dus ook zeker de nodige aandacht hieraan bij het kiezen 
van jouw eerste job.
Wil je meer over Accenture weten? Aarzel niet mij te 
contacteren via geoffrey.braeckman@accenture.com of 
breng eens een bezoekje aan www.experience.accenture.
be.



Net na het bouwverlof ben ik bij Denys begonnen als werfleider. Ik heb eerst een 
vijftal jaar bij een groot architectenkantoor gewerkt. Gaandeweg voelde ik dat ik 
daar stagneerde. De laatste jaren binnen dat kantoor, waarbij ik mij vooral met het 
uitvoerende gedeelte bezig hield, besefte ik dat er zoveel andere zaken van belang 
zijn tijdens een bouwproces en werd het duidelijk dat ik in die richting verder wilde 
bijleren en evolueren. Ik heb dan een spontane sollicitatie gestuurd naar Denys en na 
een aantal gesprekken kon ik starten.
Ik heb voor Denys gekozen omwille van de diversiteit aan specialisaties. Denys is 
op vele domeinen actief en is op elk van die domeinen een grote speler. Dankzij de 
specialisaties weet je dat je omringd wordt door mensen met ervaring waarvan je 
snel veel zal bijleren. De diversiteit zorgt ervoor dat je binnen hetzelfde bedrijf steeds 
verder kan evolueren door een nieuwe richting uit te gaan. Het leek mij een uitdaging 
om binnen dat bedrijf aan de slag te gaan.
Een paar maand na mijn start bij Denys, kan ik zeggen dat ik mij niet vergist heb. Denys 
is voor mij een bedrijf waar jongeren snel worden ingeschakeld in het bouwproces, 
en daarbij vooral goed worden begeleid. Door persoonlijke begeleiding, door hulp 
van de personeelsleden en de verschillende diensten, door de ervaren arbeiders op 
de werkvloer. Iedereen voelt zich betrokken bij het integratieproces van de nieuwe 
werknemers. Ook al werk je binnen een bepaalde specialisatie, je weet dat je deel 
uitmaakt van de hele groep.
Vanaf dag 1 ben ik op de werf begonnen. Een groot verschil met mijn loopbaan als 
architect. Je wordt geconfronteerd met de feitelijke realisatie van een project. Op de 
werf zelf ben je continu in de weer. Je neemt beslissingen ter plaatse en anticipeert 
op gebeurtenissen op korte en lange termijn. Je leert prioriteiten stellen, plannen, 
delegeren. Ik heb ondervonden dat werfleider bij Denys een gevarieerde job is.
Bij Denys ben ik terechtgekomen in een bedrijf dat werkt aan uitdagende en 
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Denys 
- Pierre Vandekerkhove

gevarieerde projecten, waar jongeren kansen krijgen, waar ik 
omringd ben door heel wat ervaren mensen en waar er ruimte 
is om door te groeien. Een carrièrewending die ik iedereen kan 
aanraden.

Pierre Vandekerkhove
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Banksy
Sommigen onder jullie kennen Banksy misschien (ik hoop velen). Voor diegenen die 
nog nooit van hem gehoord hebben, eventjes een korte uitleg. Banksy is een Britse 
kunstenaar. Hij werkt vooral met grafitti op straat, tegen gevels, waar graffiti eigenlijk 
hoort (of niet hoort volgens sommigen). Hij speelt in op de omgeving en gebruikt 
elementen die al aanwezig zijn nog voor hij met zijn werk begint. Veel meer is er niet 
over hem geweten, zelfs zijn identiteit is niet met zekerheid gekend. Ik zal jullie dan 
ook niet langer vervelen met woorden, want zoals dat bij straatkunst gaat, kan je het 
evengoed zelf bekijken. Geniet ervan! 
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Internshipfair

54

Voor veel studenten aan onze faculteit 
betekent een (zomer)stage een eerste 
kennismaking met de industrie en 
mogelijk zelfs het bedrijf waar die 
droomjob te vinden is. Stages worden dan 
ook sterk gepromoot door de faculteit. 
Maar waarom zou je nu eigenlijk een 
zomerstage doen, heb je nu echt niets 
beter te doen tijdens de zomer?

Eerst en vooral is de inleidende vraag 
volkomen irrelevant als je weet dat je 
voor stages studiepunten kunt krijgen. Je 
zomer opofferen voor een stage betekent 
dus dat je tijdens je masterjaren meer 
kan gaan feesten tijdens het academiejaar 
omdat je simpelweg minder vakken moet 
opnemen. Bovendien wordt een stage 
meestal ervaren als heel aangenaam en 
is dat zomer-opoffer-aspect dus ook iets 
minder aan de orde.

Een stage die minstens vier weken duurt, 
kan je drie studiepunten opleveren; voor 
een stage van zes weken of meer kan je 
zes studiepunten krijgen. Het maximum 
aantal studiepunten dat je aan stages in je 
curriculum kan opnemen bedraagt zes, 
wat dus betekent dat je tijdens je carrière 
hier in de Plateau twee keer vier weken 
stage kan lopen of één keer zes weken 
of meer. Je moet hiervoor wel steeds de 
richtlijnen van de faculteit volgen dus 
neem zeker eens een kijkje op de facultaire 

stagewebsite of spreek eens met een 
ouderejaars die al een stage heeft gelopen!

Maar hoe vind je nu zo’n stage? 
Simpel hoor: je komt op dinsdag 29 
november naar de Internshipfair in het 
UFO waar een aantal bedrijven zullen 
staan die volgende zomer een stage 
aanbieden. Sla eens een babbeltje met 
deze mensen, neem eens een kijkje in 
de internship guide en wie weet mag jij 
volgende zomer al eens proeven van het 
leven na je studies in een écht bedrijf. 
Op de career-website (klik ‘Careers’ 
aan bovenaan de VTK-site, klik door 
naar het studentengedeelte en zoek naar 
‘Internships’) vind je ook een verzameling 
stageaanbiedingen. Deze lijst kan nuttig 
zijn als je andere bedrijven zoekt die 
stages aanbieden of om contactpersonen 
binnen een bedrijf te vinden.

En wist je dat je op de Jobfair ook naar 
een stage kan zoeken? De Jobfair vindt dit 



jaar plaats op 28 februari in het ICC en 
is jaarlijks één van de grootste jobbeurzen 
voor afstuderende ingenieurs in 
Vlaanderen! Wees dus niet bang als je nog 
maar in je derde bachelor of in je eerste 
master zit om de Jobfair te bezoeken, je zal 
versteld staan van wat je er zult aantreffen.

“Zo’n Internship- en Jobfair zijn toch 
wel leuke extraatjes voor mijn studies, 
wie zorgt daar eigenlijk voor?”, heb je je 
dit ooit al afgevraagd? Wonder no more! 
Deze mensen - ook schrijvers van dit 
artikel, goodbye anonimiteit - zijn Anna, 
Brecht, Nick en Stéphanie van Career & 
Development en Stijn van PR.

Huh, Career & Development, 
wa’s da? 
Je kent ons misschien van vorige jaren als 
Recruitment, die bende masters waarvan 
niemand weet wat ze nu precies doen 
binnen VTK. Wel ja, dat zijn wij dus. Je 

kan ons herkennen aan ons logo dat de 
afgelopen weken overal in de Plateau, op 
Facebook en op de website is verschenen: 
die drie bogen. Je hebt misschien zelfs een 
coole sleutelhanger/flessenopener van 
ons gekregen! Indien niet, kom er gerust 
eentje vragen in Blauw.

Wat doen we zoal?     
We organiseren verschillende activiteiten 
om de eerste band tussen de studenten en 
het bedrijfsleven te leggen. Activiteiten 
zoals Orientation Day, Development 
Day en de Sector Days worden door ons 
georganiseerd. Maar ook de Internshipfair 
en de Jobfair nemen wij dus voor onze 
rekening. Masters, maar ook bachelors 
zijn welkom op onze activiteiten, want 
het is nooit te vroeg om aan je toekomst 
te denken! 
We build the bridge between you and 
your future dream company!

55



1. Begeerlijkste burgie-/archiebabe
Elke burgie kijkt haar na.

2. Heetste burgie-/archiehunk
Het torso van dit lekker ding is al in menige dagdromen verschenen.

3. Lekkerste kontje
Wie wordt de waardige opvolger van Stijn? 

4. Wildste feestbeest
Op elk feestje zie je hem/haar, al dan niet in
beschonken toestand, al dan niet dansend op tafels.

5. Toekomstige Nobelprijswinnaar
Zijn/haar hersenen maken iedereen jaloers. 

6. Gegarandeerde big-shot
Wie zien we binnen 20 jaar als president? 

7. Most awesome assistent(e)
Die ene assistent(e) die we allemaal zo dankbaar zijn. 

8. Prettigste prof
Geeft niet alleen goed les, maar kan nog moppen tappen ook! 

9. Leukste lolbroek
Met hem of haar lig je meteen plat. 

10. Sportiefste atleet/atlete
Wie sprint iedereen voorbij, zwemt tussen alle anderen door of schiet altijd raak? 

VTK- Awards



11. Cutest koppeltje
Oooooh, ze zijn zo schattig... 

12. Interessantste ingenieursvak
Voor welk vak kom je zelf na 1 uur slaap uit je bed? 

13. Horrorvak
Welk vak laat je bibberen als een ijsbeer en zweten als een otter? 

14. Beste barman/barvrouw
Hij/zij tapt voor jou de beste pintjes met de perfecte schuimlaag  
(in Delta natuurlijk).

15. Zotste zatlap
Wat hebben we medelijden met die lever! 

16. Favoriete VTK-activiteit
Naar welke activiteit kijk je een heel jaar lang uit? 

17. Meest gemiste erasmusser
Iedereen zal zo blij zijn als hij/zij terug is. 

18. Favoriete cantuslied
Voor welk lied zou jij zeven pintjes bieden? 

19. Gulste gever
Hij/zij staat altijd klaar om notities of verdere uitleg te geven. 

20.Tofste artikel in ’t Civielke
Show us the love! 

De VTK-awards zijn er weer! 
De tijd van het jaar dus om diegenen met uitzonderlijke talenten eens in de 

bloemetjes te zetten! Vanaf nu kunnen jullie namen insturen en vanaf 1 januari 
kan er op de vaakst ingestuurde namen gestemd worden!

Ga dus vliegensvlug naar onze website: vtk.ugent.be! 



Onderwijsevaluaties

De onderwijsevaluaties zijn al even afgelopen en hopelijk heeft de chocolade jullie 
gesmaakt! We zijn nu druk bezig al jullie antwoorden grondig onder de loep te nemen 
en afhankelijk van de resultaten de betrokken lesgevers een schouderklopje te geven of 
de knelpunten van een vak zo snel mogelijk proberen weg te werken. Om de drie jaar 
worden alle vakken zo geëvalueerd, maar wisten jullie trouwens dat alle studenten zelf 
onderwijsevaluaties kunnen aanvragen als jullie dit dringend nodig achten? Hiervoor 
ga je simpelweg naar de VTK Wiki-pagina van het vak. Onderaan staat er dan een link 
om het vak aan te vragen. Daarna moet je enkel nog een korte motivatie doorsturen en 
FRiS doet de rest!

FRiS
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Nieuw onderwijs- en examenregelement (OER)

We zeggen het niet graag, maar de examens staan bijna weer voor de deur. Tussen 
al dat studeren door kan het absoluut geen kwaad om een kijkje te nemen in het 
onderwijs- en examenreglement.
Dit lijvige document vertelt je wat al je rechten en plichten zijn als student. Het kan 
gebeuren dat een prof per ongeluk een foutje maakt en dan is het belangrijk om te 
weten wat je moet doen.
Een belangrijke wijziging in het OER dit jaar is bijvoorbeeld dat de termijn om beroep 
aan te tekenen tegen een examenbeslissing verlengd is van vijf tot zeven dagen. Zo 
hebben studenten meer tijd om hier grondig over na te denken.
Vragen? Twijfel niet om ons een mailtje te sturen (fris@vtk.ugent.be).
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Nieuwe stuvers

Woensdag 26 november zijn op de faculteitsraad alle nieuwe 
studentenvertegenwoordigers in raden en commissies goedgekeurd. Deze studenten 
zullen zich een jaar lang keihard inzetten om jullie belangen binnen de faculteit te 
verdedigen en beslissen ook mee over hoe jullie opleiding eruit ziet. De lijst met alle 
stuvers staat zowel op Facebook als op de FRiS-website en is zeker de moeite waard 
om eens te bekijken indien je wilt weten wie je allemaal kan aanspreken met vragen, 
suggesties of klachten over een opleiding of over het reilen en zeilen aan onze faculteit. 
Wil je zelf actief zijn in de studentenraad? Kom dan gerust eens langs op een van onze 
vergaderingen!

Nieuwe ombudsprof

Professor De Zutter gaat met emeritaat en is bijgevolg ook niet langer ombudsprof 
voor de campus Boekentoren, maar geen nood! Naast professor Reyniers en professor 
Verschaffel, die al enkele jaren meedraaien op de ombudsdienst, wordt het ombudsteam 
dit jaar versterkt door niemand minder dan professor De Schepper, die jullie allemaal 
wel bekend is van onder meer WiBa. Als je als student dus een geschil hebt met een 
prof kan je bij deze mensen terecht. Neem voor meer informatie over de ombudsdienst 
zeker eens een kijkje op 
http://www.ugent.be/ea/nl/diensten/ombudsdienst.
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Het is weer die tijd van het jaar! De geur van 
look, de vele evenementen op Facebook 
en het ronselen verraadden het al, maar 
ja, de tijd om je te laten dopen of een 
doop te organiseren is  weer aangebroken. 
Ieder jaar opnieuw ondergaan feuten het 
ranzigste evenement om dan gedurende 
een jaar als een trotse, stinkende schacht 
een lintje te mogen dragen van zijn of 
haar club.

Nu zijn er altijd zo van die mensen die 
niet gedoopt zijn, maar wel een artikel 
over de studentendoop schrijven en het 
publiceren alsof het de fout van je leven 
is mocht je je toch laten dopen. Laten we 
eerlijk zijn, een studentendoop is niet 
voor iedereen. Het is inderdaad afzien, 
maar het is niet zo dat je maanden later 
nog nachtmerries hebt en je kan op 
elk moment stoppen zonder verdere  
gevolgen. Centaura! heeft zijn doop al 
gehad op 11 oktober en zoals elk jaar 
waren er weer veel enthousiastelingen. 
Moest een doop zo verschrikkelijk zijn, 
zou het concept al decennia geleden 
uitgestorven zijn.

Velen onder ons hebben absoluut geen 
spijt van de doop. Integendeel, we hebben 
er plezier aan beleefd en staan elk jaar 
opnieuw paraat om mee te helpen aan de 
voorbereiding van de doop. Vandaar dat 
we ons dan ook helemaal aansluiten bij 
#DoopIsDope.

De afgelopen weken waren voor ons 
praesidium al heel druk. Elke maandag 
stonden we paraat in ons clubcafé ’t 
Bunkertje om iedereen een goede start 
van de week te geven. Elke week is er een 
nieuw thema, zo hadden we onder andere 
al een Crazy Hawaiian Monday en een 
Crazy Pokémon Monday. Onze eerste 
Crazy Monday hebben we echter anders 
aangepakt. In het begin van het jaar gaven 
we al een aantal feesten, waaronder onze 
Golden Party in ’t Kanon en onze ‘Howest 
& Ugent Welcome Party’ in ’t Obee. Beide 
waren een enorm succes, dat merkten 
we aan twee zaken: veel mensen van 
de avond ervoor droegen zonnebrillen 
en er werd maar zeer weinig frisdrank 
geconsumeerd. In ’t Obee mochten 
we uiteindelijk meer dan 300 mensen 
verwelkomen. De komende weken zullen 
ook weer gevuld zijn met feest. Naast 

centaura 
#DOOPISDOPE
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elke maandag clubavond zullen we op 
18 oktober onze jaarlijkse Duvelparty 
in stamcafé ’t Kanon gehouden hebben. 
Momenteel zijn we aan het overleggen 
of we misschien geen voorraad Dafalgan 
zouden inslaan om ze dan te verkopen in 
’t Bunkertje voor de katerkopjes. Of het 
effectief zal gebeuren, blijft op dit moment 
nog een groot vraagteken.

Om de samenwerking tussen de VTK 
en Centaura! wat officiëler te maken, 
cantusten we eindelijk eens samen. Op 26 
oktober gingen we vol goede moed banden 
smeden in de Delta, ver weg van onze 
Kortrijkse habitat. Foto’s en getuigenissen 

komen zeker in de volgende editie!

Naast feesten doen we deze maand ook iets 
wat studenten hopelijk veel zal bijbrengen.
We organiseerden op 27 oktober onze 
eerste Skill Development Day. De eerste 
sessie ging over hoe studenten nu in 
godsnaam moeten beginnen aan hun 
bachelor- of masterproef en welke do’s & 
don’ts er allemaal zijn. Deze sessie werd 
in goede banen geleid door mevr. Leen 
Pollefliet.

Gent, tot de volgende!
Kortrijkse groeten,
Praesidium Centaura! ’16-‘17  



Burgienova
en de jonkvrouw zonder paarden
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Hier zit ik dan met de ochtendzon die 
zo zachtjes door het vensterraam komt 
gevallen, rustig te schijten en onverstoord 
te tinderen. Ik word nostalgisch naar de 
tijd wanneer ik nog buiten mijn kot moest 
komen om genegeerd en afgewezen te 
worden, maar eigenlijk koester ik er een 
heimelijke liefde voor. Tinder is voor de 
wereld wat de Overpoort is voor Gent: 
een plaats waar mannen zich mateloos 
ongemakkelijk kunnen voelen als hun 
moeder voorbij komt en vrouwen openlijk 
kunnen toegeven dat ze die pil niet elke dag 
slikken om op hun fluostift te gaan zitten. 
Daarbij is Tinder doodsimpel. Poezen 
rechts, walvissen links. En al wat je nodig 
hebt is een foto van je lelijk aangezicht, 
een foto om te bewijzen dat je niet stiekem 
driekwartbroeken draagt en nog een foto 
van het internet van een skydiver of een 
pinguïnjager en voilà. 

Verder heb ik als ware meester van het 
online verleidingsspel maar één gouden 
regel omtrent berichtjes, namelijk  
(c*Bf – Pf) * ∂(q) * H(150N - |Fz - 650N|) 
≤ T, met c de cupmaat, Bf het aantal bikini-
foto’s, Pf het aantal Paardenfoto’s en ∂ 
de Dirac-impuls die standaard nul is als 
het argument q aanwezig is; q hier zijnde 
een ‘wijselijke’ levensquote. Tot slot is er 
ook nog de Heaviside functie H en haar 
zwaartekracht Fz. Dit alles resulteert in een 
scalair die groter of gelijk is aan het aantal 

berichtjes T dat ik mag investeren om 
een date te regelen.  Ziehier, een match! 
Dan maar meteen een demonstratie. 
Een neon bikini en een cocktaildress 
klaar om van haar lijf gescheurd te 
worden (Bf = 1.75), geen paardenfoto’s 
(Pf = 0), B-cup (c = 2), geen kutquote 
(q = 0, ∂(q) = 1) en een geschatte massa 
van 67 kg (Fz ~ 670N) heeft een totaal 
van T ≤ 7. Top!



over met zijn schouders ineengezakt, 
voorovergebogen over zijn bierton en met 
z’n overgebleven plukjes haar miezerig 
wapperend in de wind. Duidelijk een 
ambtenaar, merkbaar aan zijn stijl-
dodende pullover met ruitmotief waar net 
als bij elke stijlloze, middenklas student 
een hoogst volwassen streepjeshemd uit 
tevoorschijn komt aan zijn dubbele nek. Ik 
word spontaan futloos en diep bedroefd. 
Mijn leeuwenhart lijdt al langer onder het 
verdriet van de grote, ware mannelijkheid 
die gebroken is. Ziehier, het nazaad van 
Keizer Karel de Grote, het bloed van 
Vikings en Kelten, het toonbeeld van vier 
miljard jaar passionele lust en strijd… 
Als echte jagers, keurig in het rijtje van 
de supermarkt en niet te laat naar bed. 
Morgen komt immers de trein en moet er 
terug volop collegiaal geglimlacht worden. 
Je weet wel, met zo’n glimlach waar je 
graag je vuist in zou planten om zo’n 
kerel vervolgens bij zijn streepjeshemd 
te pakken en te schreeuwen: “Stop met 
je gezicht zo te verkrachten, man!” Het 
is een ware tristesse die me overvalt en 
mijn hemelsblauwe ogen glinsteren tegen 
de avondmist. Tranen rollen over mijn 
gezicht. 

“Hey hey!” roept Laura die plots recht voor 
me staat. Naast een zwoele rode lippenstift 
spot ik meteen ook een meesterlijke blush 
op haar teerbeminde witte huid die bijna 
naadloos opgaat in haar lang ros haar. 
Ze is beeldig. Ze wil me troosten, maar 
ik zeg haar dat wijn me beter afgaat. Dus 
begaan we meteen onze eerste passionele 
misdaad en plunderen we de nachtwinkel 
nog voor de lokale Pakistaan van achter 
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Hier sta ik dan, wat lullig rond me te 
staren. Al twee minuten te laat is ze, 
afknapper… Achter me zit een junkie met 
hard verdiende, bloedrood doorlopende 
ogen zijn snot ritmisch op te snuiven 
afgewisseld met een trekje van zijn 
Colombiaans gras. Hij trekt, snuift, kucht, 
zucht en zuigt meteen ook alle liefde en 
gezelligheid uit deze uiterst romantische 
ontmoetingsplaats. Enkel een akelig 
koude wind blijft achter; ik wil hier weg. 
Voor me wandelt een ambtenaar het plein 



zijn tv kan opkijken. Met elk een fles in 
de hand is de wereld zo slecht nog niet. 
We trekken de vergeten steegjes in langs 
de zachtste kasseien en de nederigste 
oeverbankjes. We schuimen jazzcafés 
af, bouwen de hoogste kaartenhuisjes 
en delen alle dinosauruskoeken uit. 
Ik drink en zij drinkt en ik nog wat 
meer en we laten het door de goden 
gestampte druivensap ons dragen zodat 
we als gelijken onder hen staan, in 
een roes van alles overtreffende liefde 
voor niemand minder dan de junkie 
en de ambtenaar. In deze hoogst yolo-
vriendelijke sfeer willen we niets minder 
dan hartstochtelijk kussen, maar omdat 
we beide nogal hard-to-get willen zijn, 
gooien we het op een compromis van 
één melig, romantische kus bovenop het 
Gravensteen. 

Ik zie het in haar schalkse blik; ik ben 
de zonde die ze nooit durfde te begaan. 
Ik adem diep in en synchroniseer met 
mijn jeugdige zomers achter gordijnen, 
nachten achter schermen en binnen in 
me ontwaken Altaïr Ibn-La’Ahad en 
Ezio Auditore da Firenze. Ik grijp me 
soepel en sierlijk een weg naar boven 
met Laura op m’n rug en haar nagels in 
mijn borst. We staren, dansen, muilen en 
plassen over de skyline van Gent en met 
brandewijn die ons warm houdt kroon 
ik mezelf tot prins van het genot en 
haar tot jonkvrouw zonder paarden. We 
zitten op een tand van de vestingsmuur 
boven de slotgracht en ik aanschouw in 
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haar wazige ogen de sereniteit die enkel 
een vrouw kan belichamen wanneer ze 
het lied van de schoonheid zingt. Het 
lied dat de meeste vrouwen niet langer 
geloven te kunnen zingen, net zoals de 
meeste mannen het nooit leren te horen. 
Het is het lied van de schoonheid en 
de puurheid en de onverstoordheid en 
dus van haar. Want door vrouwen zoals 
zij bestaan er dichters en muzikanten. 
Voor vrouwen zoals zij worden burchten 
gesloopt. Ik grijp m’n flacon in mijn 
binnenzak. “Rum?” vraag ik haar, en 
alhoewel ze haar dronken absurditeit al 
even geleden heeft afgeworpen neemt ze 
m’n heupfles en geniet ze met een stille 
glimlach van de vertederend brandende 
warmte door haar keel. Ze geeft me een 
zacht en hartenrovend kusje op m’n wang.

De ochtend bloost rooskleurig aan de 
horizon en nog voor de zon boven komt 
dobberen, dwalen we mijn kot binnen en 
sluit ik het gordijn aan de ontwakende 
stad. Ik brand nog enkele kaarsjes. 
We verwarmen ons aan de kachel en 
ontvreemden elkaar van woorden, 
onschuld en fluweel. We sluipen binnen 
in mijn veerzacht prachtig lakenkasteel. 
Verslagen en verkleumd ruik ik nog even 
haar fantastische, Venetiaans blonde 
haren, streel haar wang, grijp naar haar 
bil en zij naar mijn aap … waarop ik in 
alle zaligheid naar binnen glijd in de 
tederheid van een gedeelde slaap…
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Burgienova’s Brievenbus
Weet je niet goed welke wax je het best gebruikt om je anusbaard in stijl te houden? 
Heb je last van een opvallend kleine erectie na elk hoorcollege van SySi? Vind je je 

eigen clitoris niet terug? Heb je het moeilijk met je aambeienzalf aan te brengen in de 
aula? Wil je gewoon eens lekker stoeien met die bevallige assistent, maar ben je bang 

dat hij nog maagd is? Zit je met een ander volledig van de pot gerukte vraag over 
seks, liefde of lichaamsvocht? 

Goed nieuws! Want niemand minder dan Burgienova beantwoordt in de volgende 
editie van ’t Civielke al uw hitsige kwellingen! Ben je m.a.w. student, assistent, prof, 

decaan, rector of schoonmaker van de Plateau, neem dan je smartphone of laptop in 
de hand en mail al je vragen en blozende probleempjes door naar pers@vtk.ugent.be! 

(Onderwerp: Burgienova’s Brievenbus)

Discretie verzekerd!
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Eenzaamheid
Hey jij! Ja jij!
Ben jij het beu om super mega eenzaam een pot ijs te eten terwijl  
je één of andere zielige film bekijkt met veel te aantrekkelijke 
mensen waar jij zelfs niet in de buurt van komt?
Wil je heel graag de liefde van je leven (of van de maand)  
ontmoeten, maar weet je langs geen kanten hoe je in godsnaam 
iemand overtuigd van je romantische ziel. Ik heb een paar tips om 
je op weg te helpen en ben door de straten van Gent gegaan om 
rondvraag te doen wat de do’s en don’ts zijn als het bij daten 
aankomt.

Do’s
De do’s zijn iets moeilijker om daar een concreet aantal op te plakken omdat elk  
geslacht zijn eigen aantrekkelijkheidspunten heeft. Geen paniek als je iets van jezelf 
niet vindt op de do’s-lijst, dit zijn maar een paar punten die een klein publiek een  
turn-on vinden.  

vrouwen:
• Een messy bun
• (normale) goede wenkbrauwen
• Sproeten 
• De lijn die vrouwen hebben op hun onderrug
• Humor
• Een vrouw die weet wat ze wil en haar gedacht durft zeggen

mannen:
• Handen (blijkbaar hoe groter hoe beter)
• Een mooie gevulde baard
• Perfecte wenkbrauwen
• Gespierde kuiten
• Een aansluitend hemd
• Mannen die gepassioneerd babbelen over hun sport of hun hobby
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Don’ts
Voor zowel mannen als vrouwen zijn er bepaalde don’ts die overeen komen:
• Mensen die geen social life hebben
• Mensen die tijdens een date op hun gsm zitten
• Mensen die heel negatief overkomen
• Roken (niet voor iedereen, maar wel heel veel mensen)

Deze don’ts kwamen bij veel mensen telkens opnieuw terug, sommige hadden ook 
persoonlijke dealbreakers die soms wat vreemd waren. Eén van de jongens beweerde 
dat hij nooit verliefd zou kunnen worden op een meisje als ze niet alle star wars films 
had gezien en één van de meisjes kan blijkbaar geen seconde met een date spenderen 
als hij met zijn open mond eet. 

Over het algemeen kan iedereen een eindeloze lijst maken van alle dingen dat ze  
absoluut niet willen of juist wel. Zolang iedereen zichzelf en vriendelijk is, kan je altijd 
over die lijst heen kijken. De allerbelangrijkste tip die ik kan geven en waar bijna  
iedereen mee akkoord is: wees eerlijk en vriendelijk, praat over de dingen waar jij 
geïnteresseerd in bent en luister naar je date als hij/zij praat over zijn/haar interesses. 
De tweede tip die ik geef is: gewoon ervoor gaan! Als je naar iemand kijkt en je bent 
geïnteresseerd, ga ervoor! Gewoon doen, worst case scenario word je afgewezen en dat 
ga je sowieso nog heel vaak meemaken. Als het werkt super! Zo niet, niet het einde van 
de wereld. Het is veel erger om spijt te hebben van iets dat je niet hebt gedaan dan een 
beetje balen omdat je afgewezen bent! Het overkomt de beste onder ons.
Uiteraard weet ik ook wel dat iemand aanspreken in de romantische zin super moeilijk 
is. Download daarom Tinder! Het is de 21ste eeuw en die heeft een hele boel voordelen, 
waaronder die fantastische app. Ik ken meer dan genoeg  koppels die al een tijdje 
gelukkig samen zijn en elkaar ontmoet hebben op Tinder. 
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Spelletjes
Nog meer te winnen! 

Breng deze kleurplaat (liefst ingekleurd) binnen in 
VTK-Blauw, leg deze in het vakje van Pers 

en win bier- of Martiniglazen! 
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Ook deze editie betuigen wij graag 
onze dank aan enkele mensen.
 

Als eerste aan iedereen die is komen 
kommaneuken, zonder jullie stond 
dit 't Civielke toch wel iets voller met 
fouten. 

Dan bedanken we ook onze Praeses, 
BEST, FRiS en IAESTE voor hun vaste 
rubriek en in het bijzonder: Sander, 
Bart, Basile en Wouter . 

Ook bedanken we Jarne Dewaele voor 
het sportieve artikel! 

Dank u Ruben, om onze 
wetenschappelijke kennis up-to-date 
te houden. 

Merci, ex-schacht 13! 

Dankjewel Leen en Bart voor de 
gezellige avond. 

Dank je Reneetie voor jouw wijze 
toekomstvoorspellingen. 

Dank u Nick, door jou blijft iedereen 
slimmer worden! 

Bedankt Cedric, dat we jouw 
quizvragen mochten stelen O:)

Ook onze dank aan C&D voor wat 
extra uitleg over de Internshipfair. 

Centaura, ook jullie zijn natuurlijk 
bedankt! 

Lucas, een dikke merci voor jou! 

Ik wil graag mijn bitterballetjes 
bedanken voor hun openheid en de 
hillarische avond.

Last but not least, dankjewel 
geheimzinnige Burgienova! 

En uiteraard, dankjewel aan al onze 
lezers! 

Kusjes Lise en Elke xxx




