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Het heeft weer veel zweet, stress en 
koffie/nalu gekost, maar we hebben 
ons dan toch maar weer door die blok 
heen weten te worstelen. De een met 
al wat meer succes dan de ander maar 
ik twijfel er niet aan dat jullie in de les-
vrije week alle zorgen en frustraties 
hebben weggeveegd. Jullie hebben 
genoten van een fantastische (VTK-) 
skireis, een vervuilende vliegvakantie 
naar de zon of gewoon van jullie ze-
tel en Netflix-abonnement. Met al die 
opgedane ervaring van het eerste se-
mester ben ik er zeker van dat jullie dit 
semester het perfecte evenwicht zul-
len vinden tussen ontspanning, vrien-
den, studeren en 5 pinten aan 3 euro.

Natuurlijk heb ik het hierbij over de 
goedkope pintjes op de lentefuif! 
Op moment van schrijven moet dit 
grootse feest nog losbarsten en zijn 
er uiteraard nog enkele vragen onbe-
antwoord. Zal VTK jullie pogingen om 
ons tot een faillissement te drinken 
overleven? Zal het bierrecord van de 
Vooruit van 3296,8 liter genadeloos 
verpulverd worden? Zal het aantal 
lesgangers op donderdagmorgen sig-
nificant dalen? Ik denk ten stelligste 
dat ik nu al op elke voorgaande vraag 
ja kan antwoorden.

VTK organiseert activiteiten voor ie-
der wat wils, dus zijn er gelukkig ook 
al talloze serieuze activiteiten achter 
de rug. We hebben genoten van de le-
zing van de grote meneer van Google 
(CEO Google België nvdr) en de VTK 
jobfair was weer een groots succes. Ik 
hoop dat jullie op deze jobfair de eer-
ste stappen hebben gezegd richting 
een toffe job, monetaire zekerheid 
of gewoon een dozijn toffe gadgets. 
Keuze was er alleszins genoeg. Meer 
dan 140 bedrijven verdrongen zich 
om onze aandacht, als ingenieur voel-
den we ons nog nooit zo gegeerd.

VTK heeft nog twee topactiviteiten 
voor jullie in petto alvorens we twee 
weken op ons lui gat kunnen zitten. 
Al is dat laatste misschien buiten het 
venijnige beestje, dat ‘thesis’ heet, ge-
rekend. Eerst en vooral zijn jullie wel-
kom maandag op 24charity. 24 uur 
lang drinken, eten, feesten, attracties.. 
in en rond Delta! Daarbovenop gaat 
alle opbrengst naar het goede doel, 
de perfecte manier om goede karma 
op te bouwen voor examens of thesis. 
Daarnaast is er natuurlijk ook nog de 
VTK show. Ik beloof dat ik mijn best 
zal doen om met mijn kleine rol het 
niveau van de show niet naar bene-
den te halen.
   
Ten slotte kijk ik ook uit naar de ver-
kiezingen van het nieuwe praesidium. 
Als toekomstige werkmens is mijn tijd 
van gaan gekomen en van een aantal 
onder jullie is die van komen aange-
broken! Als je dus een leuk extraatje 
aan je studentenleven wilt breien, 
dan raad ik je zeker aan om je kans 
te wagen tijdens de verkiezingsweek! 
VTK staat nooit stil, een aantal posten 
worden hervormd dus aarzel zeker 
niet om vragen te stellen hieromtrent!

Kussen en knuffels,
Cedric

pr
ae
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t
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pers zevert
Gegroet liefste fans,

Hier zijn we weer. Hoera. Joepie. 
Woew. Terug van weggeweest. Nieuw 
semester, nieuwe voornemens. Dit 
semester gaan we wel écht hard ons 
best doen. Zowel fysiek als mentaal 
aanwezig zijn in verplichte lessen. Sa-
menvattingen met pastelfluostiften 
maken én figuren met lijm erin plak-
ken. Clicheetje hier, clicheetje daar. 
Voila, eerste blok van de inleiding 
klaar.

Eigenlijk is ‘nieuw’ semester wat 
overdreven. Bij het verschijnen van 
dit nummer zullen de eerste weken 
van het academiejaaar al voorbij-
gevlogen zijn. Dit brengt natuurlijk 
ook VTK-activiteiten met zich mee. 
Eventjes terugblikken: twee leuke 
initiatiedopen, halftime BBQ, master 
BBQ, de enige echte VTK-jobfair die 
zelfs de krant heeft gehaald én ook 
de legendarische lentefuif. 5 bier, 3 
geld. Zinsconstructies waar wij zon-
der twijfel nog iets van kunnen leren. 
Voor degene niet zo familiair zijn met 
bovengoemd begrip in de ingeni-
eurswereld: de Lentefuif staat gelijk 
aan een goed gevulde Vooruit waar 
bier rijkelijk vloeit. Rijkelijk als in bier 
even duur als water.  Laat uw gedach-
ten maar de vrije gang gaan en kom 
alstublieft volgend jaar indien u er 
niet bij was. 

Parkpop, 24Charity, de VTK-Show, 
12-urenloop,... het semester is nog 
lang niet voorbij. Activiteiten komen 

van overal op jou afgevlogen. VTK 
doet weer zijn uiterste best om jullie 
een onvergetelijk semester te bezor-
gen. Laten we wel verantwoordlijk 
genieten. Daarmee bedoelen we af 
en toe eens een hoofdstukje quan-
tummechanica, signaalverwerking of 
beton op bewolkte lentedagen. Cli-
cheetjes: Pluk de dag. Doe je best, dat 
is genoeg. (?) Zet soms de denkknop 
uit: slaap inhalen doen we in de blok. 
(stoer stoer) 

Ondanks we er stilletjes aan van 
overtuigd raken dat ons voorwoord 
gelezen wordt door slechts enkele 
liefhebbers, willen we toch aankaar-
ten dat de dikke-truiendag helemaal 
géén dikke-truiendag was. Neen, 
integendeel zelfs: we konden met 
gemak in ons t-shirtje wat zitten pro-
grammeren, hier in Plateau. Maar dat 
geheel terzijde. 

We wensen jullie alvast nog een leer-
gierig semester toe én dagen jullie 
uit om de sterke-bieren-kaart in je 
favoriete café af te gaan.  Of gewoon 
vlogger te worden. Of gewoon jullie 
poep trainen in de fitness want dat is 
tegenwoordig bijzonder hip. 

Kus kus,
Marija & Eva 

PS: indien je na het lezen van dit 
voorwoord nog steeds (??) fanmail 
wil sturen naar ons, ga dan vliegens-
vlug naar pers@vtk.ugent.be en wie 
weet win jij wel een meet&greet!

‘t Civielke 5



IN
HO

UD
ST

AF
EL

IN
HO

UD
ST

AF
EL



pers zevert

colofon

praeses spreekt

3
4
5
8
10 
16
21
22
26
29
31
34
38
42
44
47
50
53
56
58
60
62
64
66
68
71

12-urenloop

VTK awards

sleutelgaten

temptation island

alternatieven voor de 

ledenvoordelen

groen voedsel=goed voedsel

horoscoop

over onderweg zijn

banksy en zijn pranks

the big escape

der overpoort

toorn van de taalpurist

spelletjespagina

wist je dat

dankwoord

advertorial

fris

iaeste

Best

Wake up sheeple 2.0

brug

'Winning isn’t everything, it's the only thing!’

de geschiedenis

goede voornemens



Op 29 april vindt er in Gent een fantastisch sportevent plaats dat zelfs de Cham-
pions League en de Tour de France in de schaduw zet: de fameuze 12-uren loop! 

43 200 seconden lang worden er rondjes gelopen op het Sint-Pietersplein. Elke 
faculteit strijdt er tegen elkaar om de overwinning. Nu ja, eigenlijk niet elke fa-
culteit… Langs de ene kant zijn er de sporters en kinesisten (HILOK), want die 
studeren daarvoor, en langs de andere kant, zijn wij er, want ja, wij zijn gewoon 
strevers en willen alles winnen. 

Het is een uitputtende aflossingsstrijd waarin er op elk moment maar één stu-
dent loopt, die bij zijn aankomst, onder luid gejuich en getier van fanatieke sup-
porters en gillende grietjes de stok doorgeeft aan de volgende. Vorig jaar won-
nen we dit fameuze evenement met twee rondjes voorsprong… 

Het komt dus wel degelijk aan op seconden, zoals mijn tweede zin al deed ver-
moeden. De rondjes zijn ongeveer 340 meter lang, een moeilijk in te schatten 
afstand. Daarom organiseren we met VTK elke donderdag om half 8 ‘s avonds 
onze ‘speedteamtraining’. Dit is een intervaltraining waarin we zoveel mogelijk 
volk willen laten wennen aan de afstand en stokwissel. 

Ben je sportief/ooit sportief geweest en wil je je spieren nog eens prikkelen? 
Kom dan zeker af! Een getrainde stokwissel bespaart een halve seconde op de 
12-urenloop en aangezien er 900+ rondjes worden gelopen heeft dit een fa-
meuze impact. Op 14 maart organiseerden we een speciale editie van de speed-
teamtraining: de massatraining. Op dit evenement kwamen meer dan 100 lo-
pers. Echt lit. 

En weet ge wat ook lit is? De twaalf urenloop winnen, dus ziet maar dat ge er 
zijt! En weet ge wat nog litter is? Ons overwinningsfeestje achteraf. En weet ge 
wat nog litter is? De vele gratis vaten die we op dat feestje gaan zetten!!! (Enkel 
voor de lopers en supporters ofc) 

Tot op de speedteamtraining!

12 - urenloop

8 ‘t Civielke 





VTK 
awards

1. Marija Pizurica
2. Helinde Casteels
3. Kaat Claessens
4. Anna Smolders
5. Eva Vandenberghe

Begeerlijkste burgie/ archie babe 
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VTK 
awards

1. Ruben Goberecht
2. Tim Jacob,
   Louis Vanneste en
   Hannes Vercauteren 
3. Lucas Derveaux

1. Elisabeth Hoffman
2. Silas Deblanc
3. Kaat Claessens
4. Jef Roossens
5. Lucas Derveaux

1. Yentl Degeyter
2. Viktor De Nys
3. Dylan De Neve
4. Stef Wouters
5. Thomas Van Lierde

1. Bavo Brutsaert
2. Viktor De Nys
3. Thomas Van Lierde
4. Hannes Vercauteren 
   en Stef Wouters

Heetste burgie-/archiehunk

Lekkerste kontje

Zotste zatlap

Wildste feestbeest
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1. Nico Ekkart
2. Indian girls
3. Eva Vandenberghe
4. Karel van Hoey
5. Florian Derycke

1. Marija P. & Karel D.
2. Luna R. & Cédric P.
3. Laura V. & Lukas D.L.
4. Severine V. & Simon D.
5. Indian girls

1. Algemene Scheikunde
2. Natuurkunde
3. MeLa en SySi
4. Numerieke wiskunde

1. Adje de beer
2. Dario De Muynck
3. Nico Ekkart
4. Boris
5. Zeno Faes

Leukste lolbroek

Cuteste koppeltje

Horrorvak

Koddigste knuffelbeer
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1. Viktor De Nys
2. Pieter-Jan Muijs
3. Wouter Benoot
4. Cédric Ponseele
5. Stef Wouters

1. Clementine
2. Loch Lomond
3. Die Elefanten
4. Pappenheimer
5. Molly Malone

1. Cedric Carbonez
2. Karel D’Oosterlinck
3. Lukas De Loose
4. Hannes Vercauteren
5. Floris Persiau

1. Bavo Brutsaert
2. Kasper Ligneel
3. Xander Vankwikelberge
4. Gilles Baekelandt
5. Thomas Van Lierde

Beste barman/vrouw

Favoriete cantuslied

Toekomstige Nobelprijswinnaar

Sportiefste atleet

13‘t Civielke 



1. Jeroen Van Hautte
2. VTK Sport
3. Dylan De Neve en 
   Lucas Derveaux
4. Hannes Vercauteren

1. Lentefuif
2. Cantussen
3. Jeneverloop
4. Goliardes
5. Bierbowling

1. Cedric Carbonez
2. Lukas De Loose
3. Paloma Rabaey
4. Karel D’Oosterlinck
5. Hannes Vercauteren

1. Hennie De Schepper
2. Mario Pickavet
3. Wim De Waele
4. Hendrik De Bie
5. Joni Dambre

Gulste gever

Favoriete VTK activiteit

Gegarandeerde bigshot

Prettigste prof

14 ‘t Civielke 



1. De Duitser van Hennie
2. Tim Raeymakers
3. Srdan
4. Simon van SySi
5. Astrid

Most awesome assistent(e)

15‘t Civielke 



Ligt je mooiste hawaii-short na de afgelopen winter al te lang opgeborgen in een hoek-
je van je kast? Ben je het beu om altijd zo rationeel te moeten nadenken en te vertrou-
wen op wetenschap en feiten? Dan ben ik hier weer met drie heerlijke samenzwerings-
theorieën om dat brandend verlangen naar absurditeit te vervullen. Opnieuw raakte ik 
in de ban van het kritisch denkvermogen van de alombekende complottheorie-expert 
maanman, een legende in menig Vlaams universiteit. Dus laat je meeslepen door de 
prachtige theorieën die volgen en vergeet niet om je nuchter ingenieursbrein volledig 
af te schakelen.

Bosbranden in Californië
In november 2018 werd de Amerikaanse staat Californië traditiegetrouw getroffen 
door een reeks hevige bosbranden, waaronder de meest verwoestende brand in de ge-
schiedenis van de staat: Camp Fire. Deze verwoestte 18804 gebouwen, trof meer dan 
60 duizend hectare grond en kostte het leven aan 85 burgers, waarvan de meesten in 
het dorpje Paradise. Minder verwoestend, maar minstens even bekend is Woolsey Fire, 
de brand die woedde in Los Angeles. Deze verwierf zijn bekendheid omdat veel “mil-
lion dollar mansions” van Hollywood beroemdheden in Malibu bedreigd werden 
door de vlammen. Uiteindelijk verloren sterren als Miley Cyrus en Liam Hemsworth, 
Neil Young, Lil Pump en Robin Thicke hun woonst. 
Genoeg droge feiten nu, laten we overgaan op speculaties en theorieën. De meest logi-
sche verklaring is natuurlijk dat al deze ravage gewoon werd aangericht door een sim-
pel vlammetje, verspreid door de droge grond en aangewakkerd door de sterke Santa 
Anna Winds. Als u denkt dat dit inderdaad moeilijk te betwijfelen valt, bekijk dan eens 
onderstaande foto. Het valt op dat alle huizen en andere menselijke structuren com-
pleet met de grond gelijk gemaakt zijn, terwijl het merendeel van de bomen overeind 
bleef. De naam BOSbrand doet echter vermoeden dat bomen als eerste slachtoffer 
zouden gegrepen moeten worden door de vuurzee. En zelfs met de bomen die wel ten 
prooi vielen aan de vlammen, lijkt ook iets vreemds aan de hand te zijn. Er gaan videos 
de ronde van bomen die van binnen uit opbranden, in plaats van langs de buitenkant. 
Dit fenomeen komt merkwaardig genoeg alleen voor wanneer een boom getroffen 
wordt door de bliksem. Nog ander beeldmateriaal toont wijken waarin er van bepaalde 
huizen niets meer overblijft, terwijl hun dichtste buren nog volledig overeind staan, 
zonder ook maar enige brandschade te hebben opgelopen.

16 ‘t Civielke 



Hoe valt dit alles nu te verklaren? Eén woord: LASERS, of meer bepaald drie woorden: 
direct energy weapons. U heeft ze misschien al gezien in futuristische films: gigantische 
laserkanonnen die enorme hoeveelheden energie richten op een kleine oppervlakte 
en zo een gebouw volledig kunnen verpulveren, zonder de omgeving verder aan te 
tasten. Maar wie zou de onschuldige bewoners van Californië zo een leed willen aan-
doen? Buitenaardse wezens, de Illuminati, of misschien wel Rusland? 

Geen van bovenstaande, de meest waarschijnlijke boosdoener is natuurlijk de Ameri-
kaanse overheid, geleid door Trump. Zoals we allemaal wel weten, toont de president 
graag aan vriend en vijand wat hij en zijn geliefde Verenigde Staten in hun mars heb-
ben. De theorie houdt kortom in dat Trump besliste zijn direct energy weapons eens 
uit te testen als subtiele machtsvertoning. En welk testgebied is beter dan een wijk vol 
beroemdheden, waarvan algemeen bekend is dat zij Trump zijn beleid al eens durven 
bekritiseren? Het voorval dat er dan al eens een schot naast zit en een dorp aan de 
andere kant van de staat volledig van de kaart veegt, is dan een jammere bijwerking.

Een andere theorie die de ronde doet is een stuk saaier. Sommigen theoretiseren dat 
delen van de brand opzettelijk aangestoken zouden zijn door de rijke bewoners, met 
als doel belastingsgeld te innen. Belastingsbedrijven hebben hun handen vol na een 
vernieling van deze omvang en zijn dus minder geneigd om de oorzaak van een wo-
ningbrand in een getroffen gebied zorgvuldig na te trekken. Deze theorie zou dan ver-
klaren waarom bepaalde huizen volledig met de grond gelijk gemaakt zijn, terwijl hun 
buren onaangetast lijken. Het blijft in deze context echter merkwaardig dat er na een 
gewone brand normaal gezien een groot deel van de constructie staande blijft, terwijl 
dit hier niet het geval was. Gigantische lasers, bestuurd door de president in eigenste 
persoon, zijn dus nog steeds de meest aannemelijke verklaring.

23andMe
Influencers, waaronder vooral youtubers, 
hebben in de laatste jaren een nieuwe hype 
gestart in de Verenigde Staten. Tallozen on-
der hen dumpen hun eigen speeksel in een 
proefbuisje en verzenden het naar het lab 
van bedrijf 23andMe. Zij halen dan het DNA 
van de klant uit het staal, onderzoeken dit en 
sturen even later hun bevindingen terug. Uit 
deze resultaten kan men dan meer leren over 
zijn of haar afkomst en affiniteit voor bepaal-
de genetische afwijkingen en ziekten. 

‘t Civielke 17



Als u wat wantrouwig staat tegenover het opsturen van uw DNA naar een onder-
zoekslab in Californië, dan blijkt dat u daar goede reden voor heeft. In tijden als 
deze, waar onze privacy vaak op het spel staat, lijkt het verstandiger om voorzich-
tig om te springen met de meest persoonlijke data die we bezitten. Dit gevoel van 
wantrouwen wordt waarschijnlijk nog versterkt wanneer u weet dat een bestuurslid 
van 23andMe volgende uitspraak deed: “The long game is not to make money sel-
ling kits, although kits are essential to get the base level data. Once you have the 
data, the company becomes the Google of personalized health care.” Het lijkt er 
dus op dat 23andMe van plan is uw DNA zorgvuldig te bewaren, tot wanneer er 
zich een gelegenheid voordoet waarbij ze er handig misbruik van kunnen maken.        
Over privacy-liefhebber Google gesproken, de techgigant heeft duidelijk een op-
portuniteit gespot, aangezien ze 23andMe al een hele tijd financieel steunen. Er 
wordt gespeculeerd dat ze hopen dat het bedrijf de verworven data op termijn zal 
doorspelen. Google zou hier SLIM gebruik van kunnen maken om zijn advertenties 
te baseren op het lichaam en de gezondheid van de gebruiker, en ze zo nog meer te 
personaliseren. Op die manier kunnen ze bijvoorbeeld geneesmiddelen aanraden 
tegen specifieke genetische aandoeningen, waarvan u dacht dat alleen u wist dat 
u ze had.

Het blijkt ook dat Google meer banden heeft met 23andMe dan op het eerste zicht 
gedacht, waardoor die tweede een stuk gemakkelijker te overhalen lijkt om de ver-
worven data te delen. Zeer opvallend is dat Anne Wojcicki, één van de mede-op-
richters van 23andMe, getrouwd is met Sergey Brin, één van de mede-oprichters 
van Google. Daar bovenop is haar zus Susan Wojcicki de huidige CEO van Youtube, 
een bedrijf dat ook onder Google valt. Laat Youtube nu ook net het platform zijn 
waarop toevallig het meeste reclame gemaakt wordt voor de 23andMe tests.

Maar 23andMe zou natuurlijk nog een andere weg kunnen inslaan met al het DNA 

dat ze over de jaren heen hebben vergaard. Instanties zoals de FBI kunnen ge-
netisch materiaal goed gebruiken in misdaadonderzoeken. Als zij de dader niet 
kunnen vinden in hun eigen database, zouden ze wel eens bereid kunnen zijn om 
veel geld neer te tellen om de 23andMe database te mogen doorzoeken op een 
match. Als ze geluk hebben, is de dader in zijn jeugd ooit overtuigd geweest door 
zijn of haar favoriete youtuber om een staaltje DNA op te sturen naar het bedrijf. 
Anderzijds zijn er misschien groeperingen met nog meer lugubere plannen, zoals 
het maken van een leger van clonen dat geprogrammeerd is om de wereld over te 
nemen. Het valt natuurlijk moeilijk te zeggen welke van bovenstaande theorieën 
de meest waarschijnlijke is, maar één voor één hebben ze een aantal onaangename 
gevolgen. Het verstandigste is dus om de drang om te ontdekken of u deels Viking 
bent te weerstaan en uw DNA veilig voor uzelf te houden.
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This Man
Heeft u deze man gezien? Dat is de centrale vraag waar de website thisman.org om 
draait. U moet hem echter niet gaan zoeken in de plaatselijke supermarkt, maar wel 
op een plek die u niet verwacht: in uw DROMEN. 
In 2006 vroeg een therapeut aan zijn cliënt om de man te beschrijven die hem al 
een tijd achtervolgde in zijn dromen. De cliënt beschreef toen het gezicht in de 

afbeelding, en sindsdien zijn velen 
naar voren gekomen die zeiden dat 
ze deze man ook al gezien hebben. 
Sommigen hadden de man herkend 
van de tekening, maar in andere ge-
vallen gaat het om totaal onafhanke-
lijke tekeningen die mensen maak-
ten van hun eigen droombezoeker, 
die later herkend werden als dezelf-
de man. 

De vraag rijst nu, wie is deze man 
en wat heeft hij in onze dromen te 
zoeken? De speculaties gaan alle 
kanten op. Gelovigen beweren dat 

hij een beeld is van God, die ons in 
menselijke vorm goede raad en le-

vensadvies komt geven. Anderen zijn ervan overtuigd dat dit een echt bestaande 
man is, die zichzelf op één of andere manier kan transporteren naar de dromen van 
zijn slachtoffers. Zijn mogelijke intenties zijn dan onduidelijk. Hij zou wel eens een 
lid van de Illuminati kunnen zijn die ons via deze weg subliminale boodschappen 
probeert door te spelen, door in te werken op ons onderbewustzijn. Verder vertelt 
de wetenschap ons dat het onmogelijk is voor onze hersenen om nieuwe gezichten 
te verzinnen die we nog nooit in het echte leven hebben gezien. Dit zou betekenen 
dat iedereen die deze man reeds in zijn dromen meent gezien te hebben, hem ook 
al in het echt moet zijn tegengekomen. Tot nu toe is er echter nog niemand geïden-
tificeerd die exact overeenkomt met de beschrijving van This Man (de bijnaam die 
hem gegeven werd door fanatiekelingen). Als voorgenoemde wetenschappelijke 
stelling klopt, blijft het gokken naar de ware identiteit van de mysterieuze figuur. 
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Al meer dan 100 jaar is Herbosch-Kiere gespecialiseerd in 
haven-, rivier-, en maritieme werken. Onze voornaamste 
activiteiten zĳ n het afbreken en bouwen van kaaimuren, 
damwanden, bruggen, sluizen en steigers en het uitvoeren 
van baggerwerken en bergingswerken. Dankzĳ  onze 
professionele en dynamische medewerkers staat Herbosch-
Kiere in voor kwalitatieve technische uitvoeringen. Naast 
de creatieve geest en de wil om complexe uitdagingen aan 
te gaan, blĳ ven wĳ  investeren in innovatieve en specifi eke 
uitrusting zoals schepen, hefeilanden, drĳ vend en niet 
drĳ vend materieel. In de haven van Antwerpen - één van de 
grootste havens in Europa - bevindt zich het materiaaldepot 
waardoor het mogelĳ k is om werkzaamheden uit te voeren 
over de hele wereld.

Voor meer informatie bezoek onze website of contacteer ons.

www.herbosch-kiere.com
 E-mail: info@hk.eiffage.be

Tel: +32 (0)3 575 02 82 

HK - adv A4 NL.indd   2 12/04/16   21:41



“Dat stukje kan u 
altijd opzoeken in uw syllabus 

van Analyse 1, mocht u die nog niet 
ritueel verbrand hebben ofzo” 

Prof. Hendrik De Bie
– Wiskundige Analyse 3

“Jullie zullen zelf een script moeten schrijven 
dat dat automatisch uitvoert. Later zullen ze 
misschien zeggen dat je op die knoppen moet 

klikken, maar dat is onprofessioneel. Dat is 
iets voor psychologen ofzo”

Prof. Pieter Rombouts -Ontwerp 
van analoge schakelingen 

en bouwblokken

sl
eut

elgaten

“Every classroom on this cam-
pus sucks in one way or ano-

ther” (over Zwijnaarde)
Prof. Nilesh Madhu - 

Signaalverwerking

Heb je zelf ook leuke quotes gehoord? Tip: SLEUTELGATEN@VTK.UGENT.BE
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alternatieven voor
De Brug

Ben je elke dag spaghetti eten in De Brug 
beu?  Treur niet langer!  In dit ‘t Civielke to-
nen we jullie adresjes in Gent waar je naast 
betaalbaar ook bijzonder lekker kunt eten 
(gelukkig maar, anders was dit artikel ge-
woon maar paginavulling).  Laat me je be-
geleiden doorheen alternatieven voor dat 
ene bordje spaghetti dat anno 2019 al drie 
euro zestig kost...

€: tot 5 euro
€ €: tot 10 euro
€ € €: meer dan 10 euro

Pasta

Als je die spaghetti toch niet helemaal kan loslaten: Pasta La Vista.  Dit is, 
zoals de naam en de introductie wel al deed verwachten, een pastabar.   
Het geweldige aan Pasta La Vista is dat je hier twee verschillende sauzen 
kan mengen. Een extra bonus voor de wat moeilijker te overtuigen le-
zers: Pasta La Vista is op wandelafstand van de Plateau!

Adres: Nederkouter 57, 9000 Gent
4 minuten wandelen vanaf Jozef Plateaustraat
Prijsklasse:  € €
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Pizza

Een geweldig alternatief voor diepvriespizza is: Prima Donna.  Hier krijg 
je voor een democratische prijs verrassend snel een overheerlijke pizza.  
Ook handig om te weten: Prima Donna bevindt zich in het hartje van de 
Overpoort en biedt bovendien een zeer ruim aanbod aan pizza’s aan. 

Adres: Overpoortstraat 46, 9000 Gent
10 minuten wandelen vanaf Jozef Plateaustraat
Prijsklasse: € €

Zin om eens iets nieuws te proberen? Dan ben je bij Otomat aan het juiste 
adres!  Vooral voor degene die fan zijn van Duvel is dit restaurant een waar 
paradijs omdat hier Duvel in de pizzabodems wordt verwerkt.  En ook op 
vlak van pizza toppings durven ze hier al wat experimenteren.  Je hebt een 
ruime keuze uit vegetarische of zelfs veganistische pizza’s. 

Adres: Kleine Vismarkt 3, 9000 Gent
17 minuten wandelen vanaf Jozef Plateaustraat
Prijsklasse: € € €

Indien je noch fan bent van spaghetti van de Brug, nog van die van 
Pasta La Vista, is er ook nog altijd Bavet. Hier kan je voor een redelijke 
prijs pasta kiezen uit een beknopte menu kaart. De bavet die je tijdens 
het eten kan dragen, zorgt ervoor dat je zonder vlekken terug zit in de 
les. Nog steeds niet overtuigd? Bavet is zelfs al zichtbaar van de Plateau! 
Nog steeds niet overtuigd? Met je VTK-lidkaart krijg je gratis meatballs 
bij elke bestelling.

Adres: Verloren Kost, 9000 Gent
1 minuut wandelen vanaf Jozef Plateaustraat
Prijsklasse:  € €
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Naast pizza en spaghetti hebben we natuurlijk ook enkele suggesties 
voor de studenten met een ietwat gezondere levensstijl.  We beginnen 
met Fithap.  Je kan er kiezen tussen verschillende wraps en foodbowls. 
Tikkeltje duurder dan de andere restaurants, maar wel de moeite 
waard als je eens iets gezonders wil proberen!

Adres:  Vlaanderenstraat 113, 9000 Gent
10 minuten wandelen vanaf Jozef Plateaustraat
Prijsklasse: € €

Gezond

Wereld

Glutenvrij, vegetarisch, veganistisch, organisch en biologisch. Alle-
maal geen probleem in Le Botaniste.  In dit restaurant kan je voor een 
redelijke prijs bijzonder lekkere en wat exotischere gerechten krijgen.  
Als je eens iets nieuws wil proberen dat wel degelijk gezond is, is Le 
Botaniste ideaal voor jou.  Tajine, curry sausjes, chili sin carne, salades, 
food bowls, ... of zelf je gerecht samenstellen, je kan het hier allemaal! 

Adres: Hoornstraat 13, 9000 Gent
11 minuten wandelen vanaf Jozef Plateaustraat
Prijsklasse: € €

Sinds 1980 is Athene, een Grieks restaurant, een vaste waarde in 
Gent.  Je kan er genieten van een heerlijke moussaka in een typisch 
interieur.  Ook andere typische Griekse gerechten zijn er zeker de 
moeite waard om te proberen.  

Adres: Vlaanderenstraat 83,  9000 Gent
10 minuten wandelen vanaf Jozef Plateaustraat
Prijsklasse: € € €
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Lucy Chang, klopt, dat ene Aziatische restaurant dat een tikkeltje 
overpriced is.  In Thailand kan je een curry soepje al voor enkele eu-
ro’s op de kop tikken, hier betaal je zes keer zoveel...  Gelukkig maakt 
de smaak alles meer dan goed.  Een heel gerecht lang genieten van 
Oosterse (lees: pikante) kruiden, soms wat moeilijk eetbaar door de 
stokjes.  Je begint spontaan te watertanden bij de gedachte aan de 
iconische ‘Thai Green Curry’-soep die je er kan eten, heerlijk.

Adres Jakobijnenstraat 1, 9000 Gent
11 minuten wandelen vanaf Jozef Plateaustraat
Prijsklasse: € € €

Fan van Turks eten?  Probeer dan zeker eens het Turkse restaurant 
Gök uit. Tegenwoordig zo succesvol dat er al vijf verschillende 
Gök’s zijn in het centrum van Gent.  Een menukaart met uitno-
digende afbeeldingen die jou niet voorliegen! Integendeel, alles 
ziet er niet alleen nog beter uit dan op de foto, neen, alles smaakt 
en ruikt ook duizend keer beter.  Zonder twijfel de moeite waard 
om eens uit te proberen als je in de buurt bent. 

Adres: Sleepstraat - Vrijdagmarkt, 9000 Gent
26 minuten wandelen vanaf Jozef Plateaustraat
Prijsklasse: € €

Amatsu is een Japans restaurant dat zelfs wordt aangeraden door 
Japanners die niet van Japanse restaurants houden.  Volgens ken-
ners smaakt de rijst een tikkeltje anders maar is de smaak in alle 
andere dingen zoals je ze in Japan zelf zou proeven.  Naast de eeu-
wige klassieker sushi, kan je er ook veel andere lekkere gerech-
ten krijgen zoals Sashimi, Yakitori, Tempura, eend en kip Teriyaki.  
Kortom, Amatsu is zeker een aanrader voor liefhebbers van de Ja-
panse keuken. 

Adres: Hoogpoort 29, 9000 Gent
17 minuten wandelen vanaf Jozef Plateaustraat
Prijsklasse: € € €
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Met dit motto begonnen we ons sportjaar op zoek naar de eerste IFK eindoverwinning 
sinds 2009.

Dit bleek al snel wat moeilijker dan onze o-zo moeilijke richting. Maar we zijn en blijven 
strevers. Ook onze sporters en supporters toonden dit aan. Zij zorgden er bijna voor dat 
we HILOK konden aftroeven als winterkampioen.

We toonden al 3 keer dat we misschien wel de beste zijn. Dit bij het Lopen Heren, Judo 
en Zwemmen Heren. Hiervoor mogen we reeds een plekje reserveren in onze beker-
kast!
Bovendien scoorden we ook enkele medailles. 2e plaats op het IFT en op de Zwem-
marathon.  Ook een mooie 3e plaats op IFK Tafeltennis, Lopen Dames en Zwemmen 
Dames.

De strijd met HILOK is er dus een om duimen en vingers van af te likken. Uiteindelijk zal 
deze strijd beslecht worden op de IFK finaledag op 6 mei. Op deze finaledag worden de 
finales van Volleybal Dames en Heren, Minivoetbal Dames en Heren en Basketbal Da-
mes en Heren gespeeld. Na afloop van deze wedstrijden wordt de finalestand bekend 
gemaakt en uiteindelijk worden de IFK prijzen uitgedeeld.

Op dit moment zijn onze beide Volleybal ploegen reeds met glans geplaatst. We hopen 
dat ook onze Minivoetbal Heren, Basketbal Heren en Dames dit zullen doen. Wie weet 
kunnen zelfs onze Minivoetbal Dames verrassen.

Uiteraard kunnen we dit niet allemaal alleen bereiken. Neen. Om dit jaar geschiedenis 
te schrijven willen we zoveel mogelijk stemmen, vlaggen, sjaals, tattoos en trommels 
zien die ons als 1 blok naar die eindoverwinning en de bijhorende legendarische after-
party vieren. Ook de afterparty zal legendarisch worden!

CONCREET: 
Maandag 6 Mei
19U00 
GUSB (Watersportlaan 3)

Meer informatie over VTK Sport: 
vtk.ugent.be/sport/

Alle uitslagen: vtk.ugent.be/sport/
results/

'Winning isn’t everything, it's the only thing!’
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We weten allemaal wel dat ons ras der burgies niet tot de sociaal meest capa-
belen gerekend wordt. Toch zijn er uitzonderingen die hun vaste trucjes heb-
ben in de Overpoort om toch eens een ‘deerne’/’bok’ mee te krijgen. 

TYPE 1: DE OMKOPER
‘Ik geef u een shotje als we muilen’, ‘Allez kom, dan koop ik u frietjes’ (voor de 
foodlovers onder ons), en ga zo maar door… Deze truc is een echte klassieker: 
het slagen hangt, zoals van vele methoden, af bij het gehalte aan alcohol in het 
geviseerde lichaam. 

TYPE 2: DE ONDERHANDELAAR

‘Als ik muil met hem/haar, muilt gij dan met mij?’ Verrassend genoeg werkt dit 
lijntje nog ook! Niets aantrekkelijker dan iemand van het andere geslacht die 
tongetje draait met iemand van hetzelfde geslacht, blijkt het. Of is het net het 
verrassingseffect, de ongeloof die het doet? 

Temptation island: 

burgie editon

Temptation island: 

burgie editon

Temptation island: 

burgie editon

Temptation island: 

burgie editon
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TYPE 3: HET ROOFDIER
Deze burgie gebruikt al zijn aangescherpte zintuigen om het zwakste (lees: zatste) 
slachtoffer te detecteren. Eens gevonden, is er vaak niet veel moeite meer nodig 
om zijn ‘prooi’ te overtuigen tot speekseluitwisseling. Het enige nadeel (of voor-
deel?) is dan dat deze er de dag erna vaak niet veel meer van weet. 

TYPE 4: DE ZUIGNAP

In dit geval kan het slachtoffer zich niet meer verplaatsen zonder een extra aan-
hangsel aan zich te hebben. Hangend aan de nek, fluistert de verleider woorden 
in zijn/haar oren, die niet altijd nog even verstaanbaar zijn. De zuignap vindt zich 
vaak in een toestand van verdere intoxicatie.  Toch zal hij/zij, wanneer er genoeg 
volhardendheid aanwezig is, soms nog een succes behalen. 

TYPE 5: DE ZWERVER

‘Maar ik heb geen kot…’ Jackpot. Deze persoon zoekt een slaapplaats voor de 
nacht, en gebruikt liefst onschuldige feesters als last-minute onderdak. Een bed, 
en misschien wat extra plezier? Twee vliegen in één klap voor hem natuurlijk! 

TYPE 6: DE INTELLECTUEEL

Bij gebrek aan andere versierskills, valt deze burgie terug op zijn belangrijkste wa-
pen: zijn punten. Hij/zij probeert zijn gesprekspartner te overdonderen door met 
zijn puntenlijst te staan showen. Gek genoeg werkt ook deze tactiek nog in be-
paalde gevallen. (Waarschijnlijk is dezelfde reden als waarom burgies zo gemak-
kelijk Tindermatches krijgen.)

TYPE 7: DE CHARMEUR/TEDDYBEER

Dit type behoort al tot de meer ervaren mensen onder ons. Via subtiele aanra-
kingen, toevallige knuffels of close dansjes wurmt deze zich in de comfort zone 
van het slachtoffer. Als het hem/haar bevalt, zal die zich al snel overgeven aan de 
warme charmes van deze verleider. 
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TYPE 8: DE DUOSPELER
Deze verleider rekent op zijn wingman. Prepare for trouble, make it double. Terwijl 
de ene bezig is met zijn/haar slachtoffer, stort de ander zich op zijn/haar vriend/
vriendin. Elk apart laten ze dan hun verleidskills de vrije loop. 

TYPE 9: HET ACCIDENT
Hier kunnen we ons allemaal wel eens in herkennen. Deze persoon beslist van eens 
zedig te zijn op het avondje uit. Poef, het is de volgende ochtend en plots bleek de 
zedigheid niet zo effectief geweest te zijn. Well, shit happens, thanks alcohol.

VERWEERMETHODES
Voel jij je het slachtoffer in deze situatie en heb je geen zin in speekselvermenging? 
Hier volgen dan wat tips voor je:j
- Toilet is always the way to go. Oeps, plots ben je verdwenen.
-  Goede vrienden zullen je altijd komen redden. ‘Toevallig’ komen ze net met 

u swingen als het wat te heet onder je voeten wordt. Spreek desnoods een 
‘help’-signaal af, maar meestal zal de uitdrukking op je gezicht wel genoeg 
zeggen.

- Trust no-one, not even yourself. Of alcohol.
- Of, grow a pair of balls en zeg gewoon netjes dat je geen interesse hebt.
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TopCopy
Laagste prijs van de prijslijst. Voor zwart 
wit is dat dus 2.5 cent per bladzijde!

Pizza Hut
mediumpizza’s verkrijgen aan het exclusie-
ve voordeeltariefvan 5,95€ /pizza bij afhaal 
en dit op elke dag van de week gedurende 
het volledige academiejaar, op vertoon 
van 1 studentenkaart.

Fluotopics
3 euro korting per uur bijles!

Golden 
Scissors
10% korting op een 
knipbeurt.

Bavet
Gratis meatballs bij 
Bavet Gent bij eat-in 
op vertoon van VTK 
lidkaart!

LEDENVOORDELEN
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Groen voedsel 
 =  

goed voedsel

Een nieuw semester = een beter semester met 
minder herexamens, maar toch meer feestjes, 
meer sporten en gezonder eten.

Heb je net als mij besloten om minder vlees te 
eten, maar is de enige vegetarische maaltijd 
die je kan maken een slaatje die bestaat uit 
ijsbergsla, geraspte wortelen en tomaten? No 
worries diz hoe has got you covered. Queen 
Juicy is op pad gegaan in het wilde westen  
genaamd “het internet” en heeft daar de bon-
ste vegetarische maaltijd opgescharreld and 
iz willing to share!

What you need!

 Ů Spinazie
 Ů Broccoli
 Ů Mozarella
 Ů Parmesan
 Ů Ricotta
 Ů Wraps
 Ů Tomatensaus
 Ů Rode ajuin
 Ů Een ovenschaal, een oven, elektriciteit en misschien 

stromend water en een keuken en onderdak.
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Stappenplan

 Ů  Voor je begint te bakken in je pan, kook je de broccoli. Tip: Blijk-
baar is het gemakkelijker om die eerst in stukken te snijden en 
dan pas in de pot te steken. (wist ik niet, iedereen lachte me 
uit) De broccoli is klaar wanneer je comfortabel met een vork 
erdoor kunt prikken. (wist ik ook niet, opnieuw lachte iedereen me uit) 

 » Als de broccoli klaar is, doe het dan in een pan met olijfolie en be-
gin te bakken. Doe er beetje bij beetje spinazie bij tot de volledi-
ge  zak leeg is, of tot je je gewenste hoeveelheid spinazie behaald hebt. 

 » Begin met de oven voor te verwarmen. 

 Ů   Als de spinazie er volledig in zit, begin  je alle kaas erbij te doen. Doe het er  alle-
maal  bij, allemaal! All  of  it. Als je denkt dat er te veel kaas bij zit, you’re wrong. 
Nog meer kaas. Als het boeltje dan te veel plakt, gewoon wat room bij doen, 
of niet. Ik ben eigenlijk maar 50% zeker dat wat ik aan het doen ben, juist is. 

 Ů Pak een ovenschaal en vul de bodem met tomatensaus. Vul de wraps 
met de kaas-broccoli-spinazie-goodnez en zet ze in de ovenschaal. 

 Ů Doe op de wraps nog zoveel kaas en ajuin als je hartje begeert en zet de 
ovenschaal in de oven. 

 Ů Je maaltijd (het bewijs dat God bestaat) is klaar als de kaas bruin be-
gint te worden. Of gewoon als uw ziel schreeuwt dat het zover is. 

 Ů Enjoy en vergeet niet aan iedereen te melden dat je vegetarisch hebt ge-
geten. You’re basically mother Theresa.

Groen voedsel 
 =  

goed voedsel
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HOROSCOOP
steenbok 
Je voelt je verraden. Wie je dacht te kunnen vertrouwen blijkt mijlen ver van jou 
verwijderd. Je twijfelt aan iedereen in je directe omgeving, maar bovenal begin 
je aan jezelf te twijfelen. Besef dat het verraad geheel bij de ander ligt en dat 
niet iedereen uit hetzelfde hout gesneden is. Zoek diegene op die je uit deze put 
hijsen. Klamp je aan hen vast en leer opnieuw te vertrouwen. 

vissen
Je bent minder in de stemming voor gezelschap en om gezellig te doen. 
Deze serieusheid is goed om moeilijke beslissingen te nemen en belangrijke 
onderhandelingen uit te voeren. Ouderen kunnen je advies geven en 
bijstaan waar nodig. Besef dat jij zelf ook als oudere voor een ander kan 
optreden, wees niet alleen een nemer maar ook een gever. Mensen zien je 
als verantwoordelijk en hebben respect voor je.

waterman
Zet je koppigheid om in een kritische houding, maar vergeet niet om alles 
ook eens van een positieve kant te bekijken. Voel je jezelf onzeker, probeer 
dan uitstel te krijgen voor een beslissing langs jouw kant. Je zult hiervoor het 
nodige begrip krijgen. Anderen daarentegen zullen je niet goed begrijpen 
en je woorden worden anders opgepakt op dan je bedoelde. Check geregeld 
of je boodschap duidelijk is aangekomen. 
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Ram
Hoewel je veel bereikt hebt de afgelopen weken, voel je je alsnog een 
mislukkeling. Het vervullen van je korte termijn doelstelling geeft je 
niet de nodige voldoening gezien je langetermijnplan on hold blijft 
staan. Laat de gunstige uren in de voormiddag niet aan je voorbij gaan, 
evenmin als de avonduren. Hoe zorgelozer je bent, hoe eerder een groot 
verlies kan volgen. Zorg dat het verleden zich niet herhaalt en dwaal niet 
verder van je pad af. 

Tweelingen
Er zijn van die dagen die als een lawine op je afkomen en je hebt er de afgelopen 
periode veel gehad. Alles lijkt je te overdonderen en je houdt jezelf nauwelijks 
overeind. Gezien je gewend bent de touwtjes strak in handen te houden, ben je 
behoorlijk verward en kreeg je zelfvertrouwen een serieuze deuk. Probeer geen 
grip te krijgen op de situatie, want het ligt volledig uit je handen. Wees zeker van 
je zaak en straal dat ook uit. 

Stier 
Wat je ook van plan bent, doe het zonder twijfel. De alledaagse to do’s  
zal je goed en snel kunnen afwerken, ondanks de daarmee gepaarde 
hindernissen. Durf jezelf belonen voor je prestaties: ontspan. Je hoeft 
niet de hele dag actief te zijn, durf je over te geven aan vrije uren en 
heerlijk nietsen. Houd echter te allen tijde vast aan je gedrevenheid en 
val niet in de kuil van gemakzucht en luiheid. 
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Kreeft
Een relatie is een levend iets; er moet beweging en groei in zitten. 
Idealiter zou dat VOORTbeweging zijn en nader tot elkaar groeien, maar 
beweging in welke richting dan ook is beter dan stilstand. Een onverwacht 
diepgravend en openbarend gesprek deze maand laat duidelijk zien dat 
je het verloren momentum zult moeten herstellen. Het laten zoals het is, 
is geen optie meer. Bereid je voor en weet van tevoren welke richting je 
wil uitgaan.  

Leeuw
Probeer vast te houden aan je eigen tempo, ook al levert dat eventueel boze 
gezichten op. Jezelf voorbij lopen veroorzaakt brokken wat dan weer zorgt voor 
veel bozere gezichten. Wanneer het je allemaal boven het hoofd groeit, is het 
verstandig om eens een snipperdag te nemen. Gebruik deze niet alleen om werk 
in te halen, maar ook om aan jezelf te denken. Anders kan deze rollercoaster al 
snel een negatieve spiraal worden.  

maagd
Je wordt genoodzaakt om een aantal ingrijpende beslissingen te maken. Neem 
de tijd om alles goed te overwegen, want hardlopers zijn doodlopers, als je het 
gezegde mag geloven. Dit geldt zeker ook voor jou. Tot overmaat van ramp 
proberen anderen je ook nog eens op te zwepen. Wees hier waakzaam voor, 
anders nijg je jezelf voor de voeten te lopen. Doe wat goed voelt, zowel voor jou 
als voor anderen en blijf hier trouw aan. 
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Boogschutter
Door een ontmoeting, krijg je de kans bepaalde zaken te stabiliseren. Ookal 
voorspellen de planeten goede omstandigheden en succes in ondernemingen, 
wees toch voorzichtig. Ga geconcentreerd te werk en werk desnoods samen 
met vakexperts. Laat je niet afleiden door bijzaken en vertrouw steeds op je 
eigen gevoel en niet op de mening van anderen. Verdoe je tijd en energie niet 
met dingen die twijfelachtig zijn. 

Schorpioen
Je denkt helder na en hebt oog voor detail, vooral als het op getallen aankomt 
heeft dit aspect een gunstige invloed. Het gevaar hieraan is dat zo’n werk niet 
interessant genoeg is om het te doen, dit is echter een louter persoonlijke 
kwestie. Zorg dan ook dat anderen niet de dupe worden van deze persoonlijke 
frustratie. Probeer je talent juist op een positieve wijze uit te dragen. De return 
on investment zal bovendien ook tot je eigen geluk bijdragen. 

weegschaal
Eindelijk begin je je leven terug op orde te krijgen. De vele vraagtekens in je 
hoofd worden beantwoord en je bovenkamer wordt verlicht. Na lang kruipen 
en spartelen heb je eindelijk het gevoel terug gewoon te kunnen gaan. Vind 
de fundamenten van de ommezwaai en laat je intensief inlichten om wat meer 
zekerheid te krijgen. Ga echter ook niet alles overanalyseren, denk niet te lang na 
als je twijfelt. 
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‘If I die, If i die, I hope I’m no random guy’ zijn de woorden die momenteel ge-
vormd worden ergens in het midden tussen mijn oren. Op die ene plek waar 
je de stem van je vrienden hoort, het ruisen van de wind, de klanken van 
je favoriete muziek en op dit moment op de achtergrond ook het glijden 
van de trein over rails waar Infrabel weer aan het werken is.

Een zondagavondse treinrit is er een waar ik vaak veel te veel tijd 
heb om over dingen na te denken. Over wat er vorige week is 
gebeurd, wat er volgende week hopelijk zal gebeuren. Aan de 
verjaardag van mijn vriendin, of ik de les van half negen na haar 
feestje haal, welk broodje ik morgen zal kiezen in de enige cafe-
taria van Zwijnaarde, en of ik niets vergeten ben. Computer? Aan-
wezig onder mijn vingertoppen. Badpak? Het schouderbandje hangt 
wat uit mijn tas. Sleutels? Sleutels?!?! Niet in mijn rugzak? Niet in mijn 
handtas? Ah, in mijn jaszak, daar zijn ze. Dat was dan ook weer het span-
nendste moment van mijn verlengde treinrit (met dank aan Infrabel). Tijd 
om verder te gaan met nadenken over dingen die het nadenken niet waard 
zijn, die het beu zijn om over gepiekerd te worden. Gedachten die zichzelf 
hervormen en herhalen, variaties vormen van zichzelf, zichzelf tegenspreken, 
dan weer herroepen, en toch weerleggen. Wat te doen met die jongen wiens mu-
ziek door mijn oren raast? Wanneer heb ik tijd om mijn leven op orde te brengen? 
Kan ik nog gaan zwemmen, of heb ik nog tijd om die ene vriendin te zien die ik al 
maanden niet meer heb gehoord? In de voorbije 281 woorden die ik heb geschre-
ven is het woord ‘ik’ al 11 keer voorgekomen, het woord ‘mijn’ al 10 keer. Ik dwaal 
af. Ik ging schrijven over onderweg zijn, maar het gaat allemaal naar ik ik ik. 

Bon, over onderweg zijn dus. Ooit al opgemerkt dat je ’s avonds 
amper uit de ramen van de trein kan kijken? Ik heb al 
6 keer geprobeerd naar buiten te kijken, om dan 
ongemakkelijk tot de vaststelling te ko-
men dat ik via het raam recht in de 
ogen van mijn buur kijk.

Over onderweg zijn
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 Die buur die ik ben tegengekomen op het perron, die ik net genoeg ken om hallo 
tegen te zeggen en wat small talk te doen, maar naast wie je niet meteen een hele 
treinrit wilt doorbrengen. Ben ik de enige die zijn zondagavondse treinrit af en toe 
graag alleen aflegt? Met een streepje muziek, een serie of een boek, een moment 
voor jezelf. Gewoon even rust voor je in het chaotische station van heilige Pieter 
aankomt, om dan op een tram te kruipen met twee honderd andere zwaar gela-
den studenten, klaar om een week in de hemel/hel (schrap wat niet past) door te 
brengen. 

Treinritten zijn nooit wat ik mezelf voorhoudt dat ze zijn. Ze zijn nooit rustig, nooit 
zonder verrassingen. Altijd net te kort om die ene aflevering uit te kijken. Altijd 
net te lang zodat je batterij het op het einde opgeeft. Altijd net lang genoeg om 
te beseffen dat er meer is dan die gsm in mijn handen. Net lang genoeg om een 

verhaal verzonnen te hebben over wat er in het leven van de onbekenden 
rond me omgaat. Altijd net te lang, net te kort, en juist goed. 

Vandaag ben ik 1u52 onderweg geweest. Met dank aan mijn papa 
die me aan het station afzette, zonder dank aan Infrabel waar-

door mijn trein er 20 minuten langer over deed, met dank aan 
de lijn om op exact het juiste moment aan mijn halte aan 

te komen en met dank aan het weer om niet te regenen 
tot ik net aan mijn kot aankwam.

Met dank aan mijn vrienden om mijn sociaal 
contact stabiel te houden tijdens de treinrit, 

en aan mijn broer om me voor de helft te 
vergezellen voor hij moest overstap-

pen. Zonder dank aan mijn herse-
nen om deze onsamenhangen-

de tekst neer te schrijven, met 
dank aan jullie om je erdoor 

te ploeteren. Voor zover 
mijn collectie gedachten 

over onderweg zijn.
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BANKSY
en  zijn  pranks

Banksy is een kunstenaar, sociale activist en een echte rebel. Niemand weet wie hij/zij in 
het echte leven is, maar ondertussen is  Banksy  in de kunstwereld een bekende figuur. In 
dit artikel volgen enkele van zijn bekende (en minder bekende) stunten.
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Op het moment dat dit werk 
van Banksy op een veiling in 
Londen verkocht  werd voor 
£1,042m,  sneed een shred-
der die in het frame was 
geïnstalleerd het in smalle 
repen. Banksy’s bedoeling 
was om het werk volledig te 
versnipperen, maar er is iets 
foutgegaan waardoor de 
helft intact is gebleven.
Het werk zou na deze stunt 
verdubbeld zijn in waarde.

In 2004, waarschijnlijk in ok-
tober, ging Banksy het Lou-
vre binnen waar hij zijn ei-
gen versie van de Mona Lisa 
hing. In 2006 werd het op 
een veiling verkocht voor 
£56,000.

Op een zondag in 2005  heeft 
Banksy weer een hele reeks van 
zijn werken in musea gehan-
gen, onder andere “woman with 
gasmask” in het Metropolitan 
museum.
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Deze prank dateert uit 2004, 
toen Banksy het Natural History 
Museum binnenwandelde 
vermomd als een werknemer.  
Hij installeerde daar zijn werk: 
een rat met een zonnebril en 
een tasje. Achter de rat stond 
het tekstje “Our time will come”.
Dit is een stukje uit de beschrij-
ving erbij: “Attributed to an in-
crease of junk food waste, am-
bient radiation and hardcore 
urban rap music these creatu-
res have evolved at an unpre-
cedented rate.” “You can laugh 
now... but one day they may be 
in charge”

Banksy ging in 2006 Dis-
neyland binnen met een op-
blaasbare pop die verkleed 
was als een Guantanamo-ge-
detineerde. Hij plaatste de 
pop in de Thunder Mountain 
Railroad Ride, waar het 90 
minuten op zijn plaats  bleef 
staan   voordat het door de be-
wakers werd verwijderd.

I can’t believe you morons 
actually buy this shit is 
een werk van Banksy dat 
duidelijk maakt dat de ar-
tiest het belachelijk vindt 
dat zijn werken voor zo 
veel geld verkocht wor-
den. Ironisch genoeg is 
dit £10,000 waard.
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Ah de Overpoort. Menig student weet blindelings 
zijn weg te vinden naar deze straat en met een 
beetje geluk zelfs blindelings zijn weg terugvin-
den na een nachtje uitgaan. De Overpoortstraat is 
onder student (en iedere inwoner) inmiddels een 
bekend/berucht fenomeen geworden. Maar wat is 
de geschiedenis van deze wonderlijke straat? Hoe 
en waarom zijn studenten zich in eerste instantie 
in juist dit deel zich komen vestigen? En zal de 
Overpoort de tand des tijds kunnen weerstaan?

Pré Overpoort

De uitgaansbuurt van de student in Gent bevond 
zich zo’n 150 jaar lang (en dit al sinds de oprich-
ting van de universiteit in 1817) rond de Veldstraat 
en de Voldersstraat. Later, rond de jaren ’50, ver-
schoof het epicentrum van de student zich naar 
de Kuiperskaai, waar hedendaags nog steeds een 
paar gezellige cafés te vinden zijn.

De Overpoortstraat in die tijd stelde niets voor, de 
Industriële Revolutie had er immers voor gezorgd 
dat deze buurt van Gent werd ingenomen door 
beluiken en fabriekjes. De simpele stijl van de hui-
zen in de straat, de binnenkoertjes en de kleine 
steegjes herinneren nog aan die oude arbeiders-
wijk.

De geschiedenis  
der Overpoort
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Het begin van de Overpoort
De economisch gouden tijden van de jaren ’50 en 
’60 zorgden voor een exponentiële groei in de Arte-
veldestad. Deze groei dwong de universiteit echter 
om drastisch uit te breiden, er was een hogere nood 
aan meer auditoria, leslokalen en laboratoria. De uit-
breidingsmogelijkheden in de Voldersstraat en de 
Sint-Pietersnieuwstraat volstonden niet meer. Naar 
Amerikaans model bouwde de universiteit zo enkele 
grote en geïsoleerde campussen in het zuiden van de 
stad, dichtbij de E40 en de E17. Ons geliefde Techno-
logiepark in Zwijnaarde is zo’n dergelijk campus.

Niet alleen op vlak van campussen diende de univer-
siteit stevig uit te breiden, ook maaltijdvoorziening 
en huisvestiging waren twee punten waarin de UGent 
haar stad diende bij te treden. In het begin van de ja-
ren zestig werd zo de eerste steen van Home Fabio-
la gelegd vlakbij de Overpoort. Deze locatie was niet 
meer dan logisch, aangezien zij in het midden ligt van 
de nieuwe campussen aan de Ledeganck en de Sterre, 
en de ‘oude universiteit’ in de Sint-Pietersnieuwstraat 
en de Voldersstraat. Later volgden ook Home Ver-
meylen en andere accommodatie in de buurt, die op 
sites van oude beluiken kwamen.

De kleine zelfstandige zag zijn kans schoon en in de 
straat schoten de cafés en eet-etablissementen een 
voor een de lucht in. In tegenstelling tot de oudere 
uitgaansbuurten, richtten de cafés van de Overpoort 
zich exclusief op studenten. Dit was economisch 
slechts mogelijk aangezien het aantal studenten (in-
clusief hun zakgeld) exponentieel gestegen was.

Overpoortse overlast
Op 17 december 1987 loopt op de laatste donderdag-
avond voor de kerstvakantie een studentenfeest uit 
de hand. De Gentse politie treedt hardhandig op en 
wegens de rellen is er een enorme ravage in de Over-
poort en Heuvelpoort. Deze nacht ging door het vele 
gebroken glas de geschiedenis in als de ‘Kristalnacht’. 
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Dit zorgde ervoor dat de volgende ochtend de stad, 
universiteit en horeca in spoedberaad bijeenkomen; 
de situatie is niet langer houdbaar. 
In 1989 treedt dan ook het actieplan voor de ‘Kristal-
nacht’ in werking waarbij de drukke avonden voort-
aan tot in de puntjes voorbereid dienen te worden. De 
verkeersvrije straat, plastieken bekertjes en gesloten 
vuilbakken zijn een resultaat van dit plan. Tegenwoor-
dig worden nog steeds verscheidene actieplannen 
uitgewerkt om de veiligheid van de Gentse student 
optimaal te kunnen garanderen. Dit is ook nodig als je 
weet dat er tegenwoordig zo’n 65 000 studenten zijn.

Overpoort in de toekomst?
Door het semestersysteem (in tegenstelling tot het 
jaarsysteem) en de versnippering van de campussen 
durven studenten al eens te klagen dat het traditione-
le en zorgeloze uitgaansleven in het gedrang komt en 
dat dit de toekomst van de Overpoortstraat zou be-
lemmeren.
De kans dat de straat haar reputatie als dé uitgaans-
buurt zou verliezen is echter miniem. De vele voor-
zieningen, zoals onder meer de homes, supermarkt 
en horeca allemaal op boogscheut van de Overpoort, 
blijven nog steeds voor mening student een voordeel. 
Ook het Sint-Pietersplein dat vaak door studenten 
wordt ingezet als evenementenplein, biedt een zekere 
troef aan de Overpoort met zijn nabijheid. 
Zeggen dus dat de geschiedenis van de Overpoort-
straat onlosmakelijk verbonden is met studenten is 
een understatement. De Gentenaar heeft dan ook het 
lot van deze straat erkend: geen enkele inwoners zou 
er een gezinswoning kopen om dan vervolgens te kla-
gen over het nachtlawaai. En zo laat de Gentenaar de 
Gentse student begaan: laissez-faire is vaak de meest 
simpele en beste oplossing. De student die dan nog ’s 
ochtends om 8 uur naar zijn kot strompelt? Ah ja, we 
zijn allemaal jong geweest.

Naar UGent Memorie



the BIG
escape
Hoe verleidelijk de studentikoze prijzen 
en de gemakkelijk dansbare muziek in 
de Overpoort ook is, soms komt de drang 
naar boven ook eens andere oorden op te 
zoeken. Ben jij ook uitgekeken op the Place, 
Klub Treize, Canard Bizar en de dagdisco’s 
van de Vagant? Dan zijn de volgende ca-
fés en clubs misschien wel iets voor jou. Als 
ze je toch niet zo goed afgaan, kan je nog 
achteraf nog altijd een bezoekje brengen 
aan onze favoriete plek op deze hemisfeer: 
Delta (Stalhof 17, 9000 Gent).

Vooruit
Als eerste trekken we zo’n 975 m in noor-
delijke richting tot we stoten op een 
van de architecturale en culturele hoog-
standjes van Gent: de Vooruit. Naast een 
supergezellig café en een groot terras 
bij mooi weer, beschikt dit complex ook 
over een zaal waar vaak leuke concerten 
of feestjes van studentenverenigingen 
op de planning staan. Zo kan je op 20 
maart van hét feestje van VTK genieten 
in de Vooruit. Dan vindt namelijk de len-
tefuif plaats, waar je 5 bier voor 3 geld 
kan nuttigen. Ja, je leest het goed: 5 pin-
ten voor 3 euro. Allen daarheen!
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De omgekeerde wereld
Recht tegenover dit multifunctionele gebouw kan je een van de 
tofste cafés in Gent vinden. Je betaalt hier misschien wel wat 
meer dan op andere plaatsen, maar je hebt keuze tussen bijna 
elk biertje waar je kan opkomen en kan gezellig in de zetels bij-
praten of een spelletje biljart spelen. Zeker een aanrader voor 
wie vaak les heeft in de Plateau en tussen lessen door wat wil 
ontspannen. Ook ’s avonds is het er gezellig vertoeven, maar 
kom op tijd of het wordt moeilijk een plaatsje te bemachtigen.

Kapitein Cravate
Zo’n 400 m ten westen hiervan, stoot je op het artistiek inge-
richte café Kapitein Cravate. Een goed alternatief voor als het je 
in de Omgekeerde Wereld allemaal wat te veel wordt. Hier kan 
je zowel knus binnen zitten als op het verwarmde terras buiten. 
Zeker een aanrader, allen daarheen!

A.M. Club 
Naast leuke cafés, beschikt Gent ook over een resem leuke uit-
gaansmogelijkheden, waar de A.M. Club een van is. Deze club 
situeert zich in het hartje van Gent, op een hazesprong van de 
Korenmarkt. In een recent vernieuwde kelder vinden de leuk-
ste feestjes plaats, onder andere van onze vrienden van de 
Loeiende Koe, maar ook van andere organisaties. Op 21 maart 
kan je naar hier afzakken voor ‘Pop the Glock’ voor muziek van 
Kendrick Lamar tot Beyonce tot The Kooks en meer. Allen daar-
heen!

Charlatan 
Wie eerder aangetrokken wordt door de alternatievere genres van 
muziek, kan zijn plekje vinden op en rond de Vrijdagsmarkt, met 
onder andere de Giraf en de Aap als voorbeelden van fijne dan-
scafés. Nog veel bekender is de Charlatan, die dagelijks honder-
den mensen kan plezieren met feestjes als ‘All Eyes On Hip Hop’ 
en ‘What the Funk’, maar evengoed uitpakt met bekende dj’s en 
opkomend talent. Vaak kan je hier ’s avonds genieten van een ge-
zellig concert, waarna je je dansbenen kan losgooien op de leukste 
beats. Zo ook op donderdag 21 maart, dan vindt namelijk ‘SNAAK 
knalt’ plaats in de Charlatan, een heuse aanrader, allen daarheen! 
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Afsnis 

Een wat rustiger, maar daarom niet minder, café recht 
tegenover Charlatan is de Afsnis. Een bruine kroeg waar 
naast verscheidene live optredens ook legendarische 
feestjes plaatsvinden. Maar ook voor een gezellige bab-
bel en een lekker biertje kan je hier in de vroege avond 
naartoe. Zeker op 21 maart belooft het hier heet te wor-
den, dan treedt niemand minder dan DJ Assault op. Het 
ziet ernaar uit een onvergetelijke avond te worden, allen 
daarheen!

Sioux 

Last but not least blijft dan nog de Sioux over. Heb je je de hele 
dag in het zweet gewerkt om door die oefeningen van Analyse 
te geraken in de Krook? Verplaats je dan ’s avonds enkele me-
ters verder naar deze leuke, hippe club waar feestjes als MNDR 
TNDR, Pop ‘Till You Drop en Time Flies de lange studeerdagen 
heel wat draaglijker maken. Ik heb slechts één boodschap en 
dat is: allen daarheen!
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toorn van de  
taalpuristtaalpuristtaalpuristtaalpurist

Voor de overstap naar de Plateau had ik steeds gehoopt dat mijn liefde 
voor verzorgd en bewust gesmeed taalgebruik gedeeld zou worden met 
velen onder mijn lotgenoten, maar toch blijf ik te vaak alleen achter in 
mijn frustratie wanneer ik weer eens een gapende taalfout uit een cursus 
haal. Het gaat hier niet enkel over de proffen, want ook wij, studenten, 
maken ons schuldig aan taalkundige dwalingen. Na het lezen van elke 
editie haal ik -zonder zever- zeker zeven zulke fouten uit het gezegende 
geschrift dat ’t Civielke rechtmatig genoemd mag worden. Neen, dichters 
zijn we duidelijk niet, maar laat dat niet te uwer harten komen. Wat volgt 
is een pleidooi voor een lyrische geest.

Mens sanaMens sana

“Burgies zullen nooit grote schrijvers zijn”, poneert men maar wat graag. 
“Zever”, denk ik dan en kijk vanuit de hoogte neer op al wat begint met 
pol en eindigt op soc, want ík weet wel hoe de marxistische dialectiek op 
indirecte wijze het zaad leverde voor de kiem van de Russische revolu-
ties, maar betwijfel de notie van onwetende buitenstaanders over hoe 
elke voldoende brave functie geschreven kan worden als een oneindige, 
convergerende som van sinusoïdale krommen. Prachtig in zijn eenvoud, 
nochtans.
  Een uitstekende benadering van het leven is er dus één die enkele 
eeuwen geleden met de kennisexplosie verdwenen is, want wanneer men 
spreekt over een Homo Universalis, denkt men eerder aan Da Vinci, Plini-
us Maior of, veel vroeger nog, aan Archimedes of Aristoteles, en niet aan 
welke hedendaagse duizendpoot dan ook. Ergens wel begrijpelijk, want 
om ook maar een behapbare fractie van het huidige intellect te beheersen 
moeten we al eerder gaan streven naar miljoenpoten of zelfs enkele groot-
teordes verder. Dat wil echter niet zeggen dat het streven vruchteloos is. 
In de queeste naar kennis zal die ook gevonden worden en alles wat de 
hersenpan binnendringt, blijft in het beste geval zitten. En pas wanneer 
kennis blijft zitten, kan ze gebruikt worden. Veelzijdigheid wordt zo een 
onmisbare tool -en niet langer een moeilijk tastbaar doel- in conversaties 
en uitwisselingen.
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Verba volant, scripta manent  
(maar soms toch ook niet)
Verba volant, scripta manent  
(maar soms toch ook niet)

  Zeker dat laatste is van immens belang. De meest efficiënte ma-
nier om ideeën en visies aan de man te brengen, is ze aan de man te pra-
ten met een grondige kennis van het doelpubliek in het achterhoofd, wat 
enkel bereikt kan worden door diezelfde veelzijdigheid die door velen 
net als utopisch wordt beschouwd. Let wel: die mondelinge geloofwaar-
digheid is O zo broos en kan in één klap neergehaald worden, zelfs vanop 
duizelingwekkende hoogtes, wanneer de neergepende versie niet aan 
diezelfde standaard voldoet. Het belang van een verzorgd taalgebruik 
wordt nog te vaak onderschat. En het zijn niet enkel wij die daarvoor ver-
antwoordelijk zijn. Vaak gaat het om een combinatie van nalatigheid van 
niet enkel onszelf, maar zeker ook van begeleiders, leerkrachten en soms 
zelfs ouders, die er alles aan doen om ons de kans te geven voeling te 
krijgen met de stof die we genegen zijn, maar daarbij uit het oog verlie-
zen dat datzelfde oog ook wat wil: een verzorgd en vlot geschreven stuk 
schrift waarvan kan genoten worden door schrijver en lezer, maar dat nu 
in de weg gelegen wordt door een betreurenswaardig gebrek aan inte-
resse aan de ene zijde en een onkunde die interesse aan te wakkere aan 
de andere. En dat is jammer. Want al zégt men vaak dat we al pratende 
niet veel verder geraken, vragen we niets, eisen we niets en winnen we 
geen gelijk met daden maar wel met diezelfde woorden -geschreven én 
gesproken- die door velen minacht worden.

  Wanneer het gaat over levensbelangrijke aangelegenheden, is 
het vaak niet het belangrijkste om goede ideeën naar voren te schui-
ven, dan wel ze te kunnen verkopen. Een idioot met een krachtige re-
toriek zal het winnen van jouw -ongetwijfeld briljant- plan als je er niet 
in slaagt je inzichten te prediken, zowel mondeling alsook schriftelijk. 
Zo’n zaken schalen ook niet geweldig; onderschat nooit de kracht van 
een kudde dwazen met een krankzinnige opvatting. Je daartegen 
wapenen kan niet door enkel gebruik te maken van pathos en logos; 
ook de ethos moét meespelen om bekwaamheid, autoriteit en geloof-
waardigheid te tonen door een vingervlugge, spitsvondige en een 
zeer veelzijdige retoriek uit te spelen.
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  Met een beetje aandacht voor een verzorgd vocabulari-
um kan een saai scriptum dus snel omgetoverd worden tot een 
waar meesterwerk. Natuurlijk is het fout te vervallen in overdaad 
aan stijlfiguren of archaïsmen tijdens het schrijven van een tekst 
bedoeld voor ontspanning en pret. Desalniettemin bieden ze 
wel de eventualiteit een suggestievere configuratie tot stand te 
brengen teneinde de aanschouwer een onbehaaglijk gemoed op 
te solferen en zo -afhankelijk van de beoogde intentie- voorge-
noemde te belasten met bombastisch en stilistisch uiterst ver-
moeiende formuleringen. Grapje.

Het vergt allemaal wat inspanning, dat is zeker waar. Maar eens de horde naar 
het verzorgde genomen is en het stilistische in het inhoudelijke overvloeit, is het 
geheel machtiger dan de som van haar delen. De kracht van taal is er altijd. We 
hebben ze maar te gebruiken.



Goede voornemens
&  waarom je ze niet volhoudt

Het begin van het jaar 2019 ligt alweer 
even achter ons en rond deze tijd heb-
ben de meeste mensen hun goede voor-
nemens voor dit jaar al opgegeven. Het 
is nochtans slechts de derde maand van 
het jaar en er zijn nog negen andere 
maanden om ze toch te doen slagen. 
Uit onderzoeken blijkt dat slechts 9.2% 
van de mensen hun goede voornemens 
volhouden, maar met onderstaande 
tips verkleint je kans op een mislukt 
voornemen tegen het einde van 2019.

1. Wees specifiek
De grootste reden waarom goede 
voornemens niet nageleefd (kunnen) 
worden, is omdat ze te vaag zijn. Hoe-
veel mensen hebben niet het goede 
voornemen om gezonder te gaan le-
ven? En aan het einde van het jaar is 
hun levensstijl niets verbeterd met 
hun levensstijl in het begin. 

Een beter voornemen is bijvoorbeeld 
om te zeggen dat je dit jaar minstens 
1 maal per week naar de fitness gaat 
of dat je vanaf nu elke dag minstens 
1 stuk fruit probeert te eten. Dit zijn 
tastbare veranderingen die je direct 
kan toepassen in je leven.
.

2. Meetbare doelen
Een tweede tip is ervoor zorgen dat 
je je doelen en vooruitgang met een 
bepaalde tool kan meten. Dit zorgt 
ervoor dat je gemotiveerd blijft. Wan-
neer je je bijvoorbeeld voorneemt om 
meer boeken te lezen, dan kan je dit 
gaan meten in aantal. 

Van het goede voornemen “ik wil 
meer boeken lezen”, maak je dan “ik 
wil dit jaar minstens 10 boeken lezen”. 
Gelinkt aan de eerste tip, moet je dit 
dan omzetten naar een dagelijkse of 
wekelijkse specifieke activiteit en dit 
kan je doen door bijvoorbeeld te zeg-
gen: “Ik ga elke dag voor ik ga slapen 
een half uur lezen”.

3. Haalbare doelen
Wees niet te ambitieus! Dit zorgt al-
leen maar voor demotivatie. Indien je 
sinds het middelbaar geen boek meer 
hebt aangeraakt dat geen handboek 
van een of ander vak was, dan raad ik 
het zeker niet aan om meteen te be-
ginnen met bovengenoemd doel om 
10 boeken op een jaar tijd te lezen. 
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Het klinkt misschien weinig, maar een 
jaar bevat slechts 12 maanden waar-
van 2 maanden (voor sommigen 3) al 
intensieve blok zijn. Dit zou dus willen 
zeggen dat je elke maand een boek 
moet lezen, maar er zijn ook nog ge-
noeg andere activiteiten die je zullen 
bezig houden.

Zorg er dus voor dat je doelen haalbaar 
zijn waardoor je gemotiveerd blijft om 
ze te bereiken.

4. Resultaten
Zoals reeds in de tweede tip vermeld, 
is het nut van meetbare doelen te stel-
len dat je ze volhoudt omdat je je re-
sultaten ziet en zo je vooruitgang kan 
bijhouden. Dit is een grote motivatie 
om verder te gaan met wat je begon-
nen bent.

5. Tijdsgebonden
Bij een goed voornemen is het uiter-
aard de bedoeling om je doelen tegen 
het einde van het jaar te bereiken. Ze 
zijn dus met andere woorden al tijds-
gebonden, dus lijkt deze stap overbo-
dig. 

Toch vermeld ik hem, want eigenlijk is 
een jaar te lang als tijdsgebondenheid. 
Je stelt al vlug iets uit naar een volgen-
de maand, want je hebt nog tijd. Hier-
bij kan het interessant zijn om je doe-
len op te splitsen in subdoelen en aan 
deze minder tijd toe te kennen. Zo kan 
je bijvoorbeeld maanddoelen opstel-

len en van deze maanddoelen kan je 
weekdoelen maken. Je kan hier zo ver 
in gaan als nodig is voor jezelf en dat 
is bij iedereen anders. Dit ontdekken is 
trial-and-error op jezelf.

Ondanks deze tips, zal nog steeds niet 
alles verlopen zoals gepland. Onver-
wachte dingen horen bij het leven en 
zullen onvermijdelijk vroeg of laat ge-
beuren. Als je op voorhand rekening 
houdt met het feit dat je hindernissen 
zal tegenkomen dan zal je ze makkelij-
ker ook terug overkomen. 

Het belangrijkste is om terug opnieuw 
te beginnen of verder te doen na een 
moeilijkere dag.
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advertorial

Beste burgies,

Het eerste semester is alweer voorbij en hopelijk zijn jullie vol 
goede moed gestart aan het tweede. Voor sommige studenten 
onder jullie is het misschien interessant om al eens na te denken 
over een toekomstige job of stage. Zoals ik reeds vermeldde in 
de vorige drie edities van ’t Civielke ben ik gestart bij het che-
misch bedrijf INEOS te Zwijndrecht. 

INEOS telt wereldwijd verschillende divisies en sites, waarbij het 
een divers gamma aan producten levert, die gebruikt worden 
in het dagelijkse leven. Dergelijke producten zijn onder andere 
solventen voor de productie van geneesmiddelen, biobrandstof-
fen, synthetische oliën, packaging voor voeding, constructiema-
terialen, grondstoffen voor het produceren van elektronica, auto-onderdelen, etc. Recent kondigde 
INEOS een zeer grote investering aan (€ 2.7 miljard !) voor de bouw van twee nieuwe fabrieken in 
de haven van Antwerpen. Deze fabrieken zijn een ethaankraker ter productie van ethyleen en een 
propaandehydrogenatie unit voor het produceren van propyleen. Ethyleen en propyleen zijn name-
lijk twee zeer belangrijke platform chemicaliën, die door verschillende fabrieken van INEOS verwerkt 
worden in tal van andere chemische stoffen en producten. De bouw van deze units is noodzakelijk 
voor de groei van het bedrijf en creëert ook een pak nieuwe jobs (vaste en tijdelijke).

Vorig jaar in september ben ik gestart in de R&D van INEOS Oxide te Zwijndrecht. INEOS Oxide is 
een divisie van INEOS, waarbij de productie en verwerking van ethyleen oxide en propyleen oxide 
(ook platformchemicaliën) centraal staat. Deze chemicaliën worden verder verwerkt tot solventen 
en smeermiddelen, antivries, plastics en folies, huishoudproducten, etc. De R&D van de divisie is 
gecentraliseerd in Zwijndrecht, waardoor je als onderzoeker voor diverse topics binnen de R&D in 
contact komt met de verschillende sites en productie-eenheden wereldwijd. Dergelijke topics zijn 
onder andere de synthese van nieuwe producten op laboschaal, ontwikkelen van alternatieve syn-
these routes voor bestaande producten, ondersteuning geven bij het onderzoek van operationele 
problemen en storingen, capaciteitsuitbreidingen, etc. Ik vind het enorm interessant en leerrijk om 
aan verschillende onderwerpen tegelijk te kunnen werken, waarbij je telkens ondersteuning vindt 
binnen het team van mensen met diverse achtergronden. Verder maakt de open cultuur binnen het 
bedrijf de communicatie met de verschillende afdelingen zeer toegankelijk. Daarenboven wordt het 
nemen van initiatieven erg geapprecieerd en mag je als nieuweling mee naar oplossingen zoeken en 
met voorstellen voor de dag komen voor het aanpakken van bepaalde problemen. 

Misschien ben je na het lezen van deze advertorial geïnteresseerd voor een job of stage binnen  
INEOS. Mocht je vragen hebben of wat meer willen weten, aarzel dan zeker niet om mij te contacte-
ren via bram.van.wettere@ineos.com. Wie weet zien we elkaar binnenkort !

Bram
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advertorial

Beste burgies

“Klaar voor nieuwe ervaringen, uitdagingen en vrienden.” 
Met dit idee begon ik anderhalf jaar geleden de zoektocht 
naar een job. Waarschijnlijk zijn een aantal onder jullie 
nu ook aan het zoeken terwijl je druk bezig bent met het 
schrijven van jullie thesis. Want binnenkort ben je misschien 
de trotse eigenaars van de titel burgerlijk ingenieur. Voor 
anderen lijkt dit misschien nog ver, maar geloof me het komt 
er sneller dan je denkt. 

Zo was het ook voor mij. Plots was daar al het laatste jaar. Tij-
dens een bedrijfsbezoek aan ExxonMobil leerde ik het bedrijf 
kennen. Ik ontmoette hier een groep mensen die één voor één 
erg gemotiveerd en inspirerend waren. Ik leerde bovendien over het jobrotatie-systeem: 
bij ExxonMobil word je niet aangenomen voor een job, je wordt aangenomen voor een 
loopbaan. Dat betekent dat je regelmatig van functie kan veranderen. Hierdoor blijf je 
steeds uitgedaagd en leer je steeds bij. Bovendien kom je in een groep van jonge inge-
nieurs terecht wat zorgtvoor een aangename sfeer. Niet enkel in de dagdagelijkse job 
leer je veel bij, ExxonMobil bied je ook de kans om een grote selectie aan opleidingen te 
volgen. Zo kregen we kort nadat we gestart waren een 
 in Engeland. 

Zelf ben ik nog maar kort aan de slag als process ingenieur. In het dagelijkse opvolgen 
van de reactorlijnen zorg ik voor de optimalisatie van het proces en ondersteuning van de 
operatoren. Daarnaast werk ik ook aan projecten zoals het testen van nieuwe producten 
en het uitbreiden van onze installaties. 

Kortom het belooft een boeiende carrière te worden. De voorspelde uitdagingen en erva-
ringen zijn er, net als de toffe en gemotiveerde collega’s.

Als je zelf aan de jobhunt begint, zoek dan zeker naar een bedrijf waarbij je een klik voelt. 
Luister daarom bij de verschillende bedrijven en misschien is ExxonMobil wel iets voor 
jou. Indien je meer wil weten of vragen hebt mag je me zeker een mailtje sturen op victor.
desaegher@exxonmobil.com. Veel succes met je studies en de thesis en wie weet zie ik je 
volgend jaar bij ExxonMobil.

Victor

Beste burgies

“Klaar voor nieuwe ervaringen, uitdagingen en vrienden.” Met dit 
idee begon ik anderhalf jaar geleden de zoektocht naar een job. 
Waarschijnlijk zijn een aantal onder jullie nu ook al aan het zoeken 
en ondertussen druk bezig met het schrijven van een thesis. Bin-
nenkort worden jullie de trotse eigenaars van de titel burgerlijk in-
genieur... Dit lijkt voor anderen misschien nog ver, maar geloof me 
het komt er sneller dan je denkt. 

Zo was het ook voor mij. Plots was daar al het laatste jaar. Tijdens 
een bedrijfsbezoek aan ExxonMobil leerde ik het bedrijf kennen. 
Ik ontmoette hier een groep mensen die één voor één erg gemo-
tiveerd en inspirerend waren. Ik leerde bovendien over het jobrota-
tie-systeem: bij ExxonMobil word je niet aangenomen voor een job, 
je wordt aangenomen voor een loopbaan. 

Dat betekent dat je regelmatig van functie kan veranderen. Hierdoor blijf je steeds uitgedaagd en 
leer je steeds bij. Bovendien kom je in een groep van jonge ingenieurs terecht wat zorgt voor een 
aangename sfeer. Niet enkel in de dagdagelijkse job leer je veel bij, ExxonMobil biedt je ook de kans 
om een grote selectie aan opleidingen te volgen. Zelf ben ik nog maar kort aan de slag als process 
ingenieur. In het dagelijkse opvolgen van de reactorlijnen zorg ik voor de optimalisatie van het pro-
ces en ondersteuning van de operatoren. Daarnaast werk ik ook aan projecten zoals het testen van 
nieuwe producten en het uitbreiden van onze installaties. 

Kortom het belooft een boeiende carrière te worden. De voorspelde uitdagingen en ervaringen zijn 
er, net als de toffe en gemotiveerde collega’s.

Als je zelf aan de jobhunt begint, zoek dan zeker naar een bedrijf waarbij je een klik voelt. Luister 
daarom bij de verschillende bedrijven en misschien is ExxonMobil wel iets voor jou. Indien je meer 
wil weten of vragen hebt mag je me zeker een mailtje sturen op victor.desaegher@exxonmobil.com. 
Veel succes met je studies en de thesis en wie weet zie ik je volgend jaar bij ExxonMobil.

Victor

advertorial
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fris
Erasmusmodaliteiten Werktuigkunde-Elektrotechniek

Werktuigkunde-Elektrotechniek was de enige studierichting waar studenten 
hun bachelordiploma met onderscheiding moesten behalen als voorwaarde om 
op Erasmus te mogen vertrekken. Deze eis werd door iedereen als zeer streng 
ervaren en FRiS heeft hierover dan ook zeer veel klachten ontvangen. FRiS is blij 
te melden dat de StuVers in de opleidingscommissie werktuigkunde ervoor ge-
zorgd hebben dat deze regel geschrapt wordt. Vanaf nu moeten studenten enkel 
hun bachelordiploma gehaald hebben, zoals ook bij de andere opleidingen het 
geval is. Mocht je hierover nog vragen/opmerkingen hebben, stuur dan een mail 
naar fris@ugent.be of spreek één van de StuVers van onze faculteit aan.

Enquête Duurzaamheid

Misschien had je het al zien passeren op de FRiS facebookpagina, het duurzaam-
heidsteam is weer in actie! We hebben een enquête voorbereid die peilt naar 
de huidige kennis rond dit onderwerp en wat de noden zijn. Met de resultaten 
kunnen we gericht advies geven om zo duurzaamheid te integreren in alle oplei-
dingen van de faculteit. Bovendien steun je met een ingevulde enquête ook het 
goede doel! We doneren namelijk 10 cent per enquête aan Uilenspel vzw, een 
organisatie die Gentse kansarme kinderen huiswerkbegeleiding geeft. Investeer 
tussen 18 en 31 maart dus 5 minuutjes van je kostbare boittijd en/of combineer 
het met de FRiS-proffentap tijdens 24Charity waar de opbrengst van FRiS ook 
naar dit goede doel gaat!

60



Kandidaturen nieuw bestuur

Het academiejaar gaat snel voorbij en FRiS is momenteel al vooruit aan het kij-
ken naar volgend academiejaar. Heb je zin om je echt in te zetten voor je me-
destudenten? Heb je ideeën om de studentenvertegenwoordiging nog beter te 
maken? Kom dan zeker naar de volgende FRiS-vergadering(en) (voor data: zie 
onder)! Het huidig bestuur zal daar uitleggen wat de inhoud is van de verschil-
lende posten binnen het bestuur. Stel je kandidatuur op voor de verkiezingsver-
gadering in mei en hopelijk mogen we jou dan verwelkomen in het bestuur van 
volgend jaar!

‘t Civielke 

Belangrijke data:

5/3: Gentse Studentenraad AV, 19u
17/3: 4de Vergadering FRiS, 19u @Schoonmeersen
21/3: Faculteitsraad, 14u
25/3: Proffentap, 20u
26/3: Gentse Studentenraad AV, 19u
1/4: Bekendmaking masterproefonderwerpen op Plato
23/4: 5de Vergadering FRiS, 19u @Plateau
25/4: Faculteitsraad, 14u
1/5-31/5: Ingeven keuze masterproef op Plato
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De Board of European Students of Tech-
nology bestaat uit 97 lokale groepen, ook 
‘LBG’ (Local BEST Group) genoemd. Te veel 
om allemaal te verkennen, maar geen pro-
bleem, wij helpen je in de moeilijke keuze! 
Met deze korte vragenlijst weet je al één 
stad die perfect bij jou past. Vul de vragen 
in, tel de letters op en ontdek welke BEST 
Groep jou verwacht!

Welk seizoen spreekt je het meeste 
aan?
A. Lente 
B. Winter
C. Zomer
D. Herfst 

Je gaat op vakantie iets drinken 
met je vriend(inn)en, wat bestel je?
A. Porto
B. Vodka
C. Sangria
D. All of the above!

Als je één ding kon creëren, wat 
zou het zijn?
A. Een eigen start-up.
B.  Een nieuwe generatie zonnepane-

len.
C.  De slimste computer van de we-

reld.
D. Een pil tegen alle katers.

Na een nacht feesten heb je geen 
idee waar je bent. Hoe geraak je 
terug thuis?
A.  Diplomatisch rondvragen aan de 

lokale bevolking.
B.  Ik oriënteer me aan de hand van de 

stand van de zon.
C. Mijn smartphone lost dat zo op!
D.  Ik ga met de ziekenwagen mee 

naar huis.

Tegen morgen moet een groepsop-
dracht binnen en jij moet nog be-
ginnen, wat doe je?
A.  Afspreken met een teamgenoot en 

hard doorwerken.
B.  Uitstel vragen aan de prof. Me nu 

haasten heeft toch geen zin!
C. Ik programmeer mijn computer om 
de opdracht voor me af te werken.
D. De hele nacht doorwerken, duh!

QUIZ:
Vind de BEST LBG 
voor jou!
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Waar zou je graag meer over 
weten?
A. Carrière skills
B. Groene energie
C. Big Data & ICT
D. Biomedische wetenschappen

Welk van deze voorwerpen neem 
je zeker mee naar een onbe-
woond eiland?
A. Mijn sollicitatiebrief
B. Een gsm op zonne-energie
C. Mijn harde schijf
D. Mijn persoonlijke EHBO kit

Je koopt een nieuw elektronisch 
snufje, hoe krijg je het aan de 
praat?
A. Mijn vrienden om hulp vragen.
B. Toch maar de handleiding lezen.
C.  Zelf uitzoeke, is een leuke 

uitdaging!
D.  Het apparaat uit elkaar halen 

zodat ik zie hoe het werkt.

Oeps, overslapen! Nog 10 minu-
ten voor de les begint. Wat doe 
je?
A.  Mijn vrienden vragen om    

notities te nemen en zelf thuis 
leren.

B.  Op mijn fiets springen en naar de 
les crossen. 

C. De les digitaal meevolgen.
D.  Erheen joggen, sport is goed 

voor je lichaam!

Meestal A
LBG Almada in het gastvrije Lissabon! 
Geniet van het warme weer en het 
strand. Zij organiseren deze zomer een 
course over start-ups.

Meestal B
LBG Reykjavik: Warmwater bronnen, 
beeldige natuur en heel wat 
enthousiasme! Deze zomer kan je bij hen 
meer leren over groene energie.
Meestal C
LBG Madrid, voor wie een warme 

vakantie tegemoet wilt gaan, omringt 
door gezellige mensen is deze ideaal. Bij 
hen leer je alles over de BIG DATA.
Meestal D
LBG Prague. Ook feestbeesten en 

geweldige vrienden. Als je graag wat 
meer biomedische kennis zou hebben, 
moet je hierheen. Hun course leert je 
exact dat! 
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Gegroet Civielkelezers! Het nieuwe semester is aangebroken, de heerlijke lente staat 
voor de deur en we hebben reeds van het eerste terrasjesweer kunnen genieten, wat 
is het studentenleven toch fijn! In deze editie van IAESTE goes Civielke komt aan 
bod hoe je alsnog aan een stage kan geraken, blikken we terug op een geslaagd 
ledenwervingsevenement en beschrijven we wat jij moet doen als je deze zomer je kot 
wil onderverhuren aan IAESTE.

IAESTE?
The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience 
(IAESTE) is een organisatie die wereldwijd, in meer dan 80 landen, actief is en 
jaarlijks vele studenten uit ingenieurs-, informatica- en wetenschapsrichtingen de 
kans geeft om waardevolle buitenlandse werkervaring op te doen. Een IAESTE-
stage staat niet alleen mooi op je CV, maar geeft je ook de kans om je volledig 
onder te dompelen in een andere cultuur en is 
dus meteen ook een prachtige levenservaring. 

Jouw IAESTE stage?
Na meerdere stageverhalen gedeeld te hebben in 
de vorige edities van ’t Civielke (terug te vinden 
op de website van het VTK voor wie ze gemist 
heeft), heb je misschien zelf ook wel de smaak te 
pakken gekregen? Wil jij je komende zomer ook in 
een onvergetelijk avontuur storten? 

De jaarlijkse applicatierondes zijn ondertussen 
al achter de rug. Maar niet getreurd, er zijn nog 
mogelijkheden! Alle informatie over hoe je alsnog 
aan een stage in het buitenland kan geraken, kan 
je gemakkelijk terugvinden op https://iaeste.be/
students/year-round-procedure/. Alle vragen kan 
je richten aan iaeste.outgoing@vtk.ugent.be.

Andrea Hoffman, Macedonië
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IAESTE wants you!
Op maandag 4 maart vond ons ledenwer-
vingsevenement plaats. We kunnen en-
thousiast en tevreden terugblikken op een 
enorme opkomst, groter dan vorige edities! 
Ondertussen zijn er reeds enkele nieuwe 
leden die zich definitief hebben ingeschre-
ven als IAESTE-lid. Wil jij alsnog lid worden 
van IAESTE, twijfel dan zeker niet te lang en 
zend ons zo vlug mogelijk een mail zodat we je nog kunnen mee opnemen in de 
groep. Het is nu of nooit (of volgend jaar)!

IAESTE huurt jouw kot 
deze zomer
Naar goeie gewoonte is het mogelijk om 
via IAESTE je kot tijdens de zomermaan-
den door te verhuren aan een buitenland-
se stagiair(e) die in Gent stage komt doen. 
Voor de maanden juli en augustus is het 
aanbod vaak groot, maar aarzel niet om 
jouw kot toch zeker te registreren voor 
deze maanden. Beschik jij over een kot tij-
dens juni of het eerste semester van vol-
gend jaar, dan is de kans groot dat wij jouw 
kot van leegstand kunnen redden! Je kot 
registreren kan via de qr-code. 

Volg ons!
Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten en deadlines?

 ◉ Like onze Facebookpagina ‘IAESTE Ghent’ en ‘IAESTE Belgium’
 ◉ Schrijf je in op onze mailinglijst door een mailtje te sturen naar iaeste@vtk.

ugent.be
 ◉ Alle praktische informatie is steeds terug te vinden op de website www.iaeste.

be
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zoek de 7 verschillen!zoek de 5 verschillen!
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Dag lieve lezers, lezeressen en andere 
leesgrage personen. Het tweede 
semester is al een paar weken 
begonnen en wellicht hebben jullie 
al veel mooie en interessante dingen 
geleerd (tenminste, als jullie er al 
zaten). Al deze nieuwe wiskundige 
formules die de revue gepasseerd, 
zijn verbleken echter bij de kennis die 
druipt uit de komende paar pagina’s 
en laten Hennie haar prachtige 
schrijfsels op het bord instant 
verbleken. Fouriertransformaties? 
Nahhh… Wist-je-datjes? JAAAA!

1... we ons momenteel 
tussen twee ijstijden 
bevinden?

Het feit dat we ons momenteel niet in een 
ijstijd bevinden, hebben de temperaturen 
in februari ons wellicht wel laten voelen. 
Volgens Wikipedia gedefinieerd een 
ijstijd als een lange periode van reductie 
in de tempartuur van de aarde en zijn 
atmosfeer, waardoor er een expansie 
optreedt van continentale en polaire 
ijsgebieden en gletsjers. Tussenliggende 
warmere periodes worden dan in het 
Engels “interglacials” genoemd. De 
huidige interglacial heet het Holoceen. Of 
de klimaatopwarming hier een invloed op 
heeft? Jazeker! 

wist 
je 
dat
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Wetenschappers zeggen dat de 
broeikasgassen in onze atmosfeer 
een volgende ijstijd zouden kunnen 
voorkomen. Niet dat het voor ons een 
groot verschil zou uitmaken, want deze 
zou zich zonder de opwarming toch maar 

binnen 50 000 jaar voordoen.

2... de afstand tussen de 
aarde en de zon een voor 
ons omgekeerd effect op 
de seizoenen heeft?

Onze aarde staat immers het dichtst bij 
de zon in het begin van januari. Zoals we 
allemaal braaf geleerd hebben in het lager 
onderwijs, betekent dit dat het voor ons 
dan winter is (althans toch in het noordelijk 
halfrond). Het verst verwijderd van de zon 
zijn we dan weer in het begin van juli, 
wanneer het noordelijk halfrond  aan het 
genieten is van een zomerse (of Belgische) 
zomer. De grootte-ordes waarover we 
spreken zijn 5 miljoen kilometer (het 

verschil in afstand tussen januari en juli). 
Studenten onder ons die hun diploma 
middelbaar behaald hebben, weten 
wellicht ook nog de wetenschappelijke 
termen voor deze verschijnselen: aphelion 
en perihelion. Wie hierbij de juiste naam 
aan het juiste verschijnsel kan linken, 
maakt kans op een kus van Pers xxx

3... een klassieke piano 
88 toetsen heeft? 

Aangezien wij ingenieurs allemaal wel 
houden van cijfers, zit er voor deze keer 
ook een puur numeriek wist-je-datje in. 
Bijna elke moderne piano heeft 52 witte 
toetsen en 36 zwarte toetsen, hetgeen 
dus een totaal is van 88 toetsen (zeven 
octaven en een kleine terts). Oudere 
piano’s hebben dan weer vaker 85 toetsen 
(i.e. zeven octaven zonder de kleine terts). 
Deze getallen zijn uiteraard afhankelijk 
van de bouwer aangezien er ook meer 
toetsen kunnen zijn in het lagere en het 
hogere bereik. Oh ja, dit wist-je-datje is 
trouwens empirisch gecontroleerd door 
de auteur van dit artikel, een mens moet 
toch iets doen in de blok, niet waar?
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4... het nooit te koud kan 
zijn om te sneeuwen?
Het gebeurt zelden dat er sneeuw valt 
wanneer het extreem hard vriest (zoals 
bijvoorbeeld -20 graden Celsius), maar 
toch kan het soms voorvallen (zoals 
bijvoorbeeld op Antarctica). De reden 
hierachter is dat de vochtigheid een 
grotere rol speelt dan de temperatuur. 
Algemeen gesproken: hou kouder het is, 
hoe gemakkelijker sneeuwvlokjes kunnen 
gevormd worden, maar enkel als er genoeg 
water is, kunnen ze groot genoeg worden 
en kan er sneeuw vallen. De reden is dat 
de sneeuwvlokjes evaporeren voor dat ze 
de grond raken indien het te koud wordt. 
Problemen met te weinig vochtigheid, ik 
denk de lever van iedere student lever er 
van kan meespreken.

5... hoorns op Vikinghelmen 
eerder uitzondering dan 
regel waren?
Wanneer we denken aan Vikings, zijn de 
gehoornde helmen een van de eerste 
dingen die ons binnenspringen. Echter, 
helmen met dergelijke hoorns zijn zelden 
teruggevonden in begraafplaatsen. 
Historici suggereren dat het vooral de 
priesters van de Keltische en Noorse 
stammen waren die dergelijke helmen 
droegen, soms zelfs met kleine vleugels. 
Deze helmen werden echter bijna 
uitsluitend gedragen op religieuze 
ceremonies, wat hun gebruik tijdens 
gevechten bijna volledig uitsluit. Mijn 
excuses aan alle fans, maar de helm van 
Wickie de Viking is historisch incorrect.



Het eerste ‘t Civielke van dit semester. 
Weeral een mijlpaal. Wat een prestatie. 
Neen, noch geen klein (nano of pico, 
burgie mopjes xdxp) beetje sarcasme 
in bovenstaande zin. Integendeel, want 
deze 72 pagina’s vullen zichzelf natuur-
lijk niet. Ook deze editie willen we onze 
medewerkers héél, héél, héél hard be-
danken. Bedankt om een artikel te schrij-
ven op een wat te zonnige winterdag. 
Bedankt om te komen kommaneuken op 
dinsdagavond in de plaats van op café 
te gaan. Bedankt om dit nummer te le-
zen. Fanmail is nog steeds welkom.  Geen 
mop. Zeker geen mop. 

Bedankt Cedric. Voorwoordje weer mooi 
op tijd doorgestuurd.  Houden zo! Dikke 
duim. 

Shout-out naar Wonne, gewoon omdat 
ze bijzonder leuk is.  Disclaimer: eerder 
omdat ze een artikel heeft geschreven.

Dankjwel Lucas voor je leuk recept. We 
zullen het zonder twijfel eens uitprobe-
ren, misschien welzonder de brocolli in 
één stuk te laten koken...

We mogen ook VTK Sport niet vergeten 
natuurlijk.  Voor deze prachtige sluikstor-
treclame zullen wij als de enige echte 
VTK Pers uitvoerig komen supporteren. 
(wegens gebrek aan sportcapacitetein...)Fran, bedankt.  Je bent zonder twijfel 

onze temptation. Mopje, ene Karel zou 
dat niet zo fijn vinden denk ik. (n.v.d.r.: 
Ik begrijp echt niet waarom ik geen lol-
broek van het jaar ben geworden.)

Hier gaan we niet veel woorden aan vuil-
maken: ode aan persoonlijke held en 
redder Laurens. Wat een man. 

Dankjewel Lynn om zo uitvoerig goede 
voornemens te beschrijven! 

Dankjewel Best, FRiS en IAESTE om ons 
ook deze editie te vertellen waar jullie al-
lemaal mee bezig zijn. 

Dit stukje tekst is bedoeld om Paloma 
blij te maken en haar te bedanken. (& 
ook wat te slijmen, maar dat is onver-
mijdelijk in een dankwoord.)  Ontzet-
tend hard bedankt.  We hebben ge-
noten bij het lezen van jouw artikel.   
PS:  https://www.youtube.com/wat-
ch?v=3kA1Ky3SeMQ

We blijven ook Renee verafgoden omdat  
een rooskleurige toekomst ons opnieuw 
toelacht. 

dankwoord
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