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praeses spreekt

Dag allerbeste VTK’ers,
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Voor de laatste maal krijg ik de eer en
het genoegen om jullie toe te spreken
in dit voorwoord. Of dit voorwoord effectief gelezen wordt, blijft voor mij
nog steeds een grote vraag. Wie weet
bestaat mijn doelpubliek slechts uit een
aantal studenten die een verdwaald ‘t
Civielke vinden op hun bureau tijdens
het blokken of die enkelingen die geen
poging meer doen om Hennie te volgen tijdens de zoveelste les analyse. Dit
weerhoudt mij echter niet om met veel
enthousiasme voor de laatste keer een
500-tal woorden aan gedachtenspinsels
neer te kladden. Ik moet de passieve
lezer echter waarschuwen, deze tekst
bevat mogelijks een streepje nostalgie,
weemoed en andere oude-zakken-verschijnselen, kenmerkend voor een bijna-afgestudeerde.
Uiteraard neem ik het goede voornemen, zoals hopelijk iedere student, om
naast het studeren of thesissen ook
nog te genieten van de laatste weken
van het academiejaar. Zo zal Parkpop
ongetwijfeld weer voor menig student
een van de chillste namiddagen van het
voorjaar worden. Ik hoop nog steeds
dat ons jaarlijks mailtje naar Frank De
Boosere met de vraag voor mooi weer
het gewenste effect zal hebben. Ook
de 12urenloop staat uiteraard met een
stip in mijn agenda aangeduid, een zenuwslopende dag met een geweldige
VTK sfeer. Hopelijk mag er dit jaar weer
een licht superioriteitsgevoel bovendrijven onder de burgies, wanneer we na
12 uur opnieuw een glansrijke overwinning binnenrijven!
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Graag zou ik iedere student nog een
raad meegeven: zet je voor iets in buiten je studies. Achter je boeken zitten is
slechts één aspect van de studententijd.
Daarbuiten zijn er nog zoveel dingen te
ontdekken, of dat nu als VTK praesidium
of medewerker is, als BEST of IAESTE lid,
als Pkarus, Ceneka, Poutrix of gelijk welk
engagement dat je de moeite waard
lijkt. Dit kan niet alleen een meerwaarde zijn tijdens sollicitatiegesprekken,
dit is ook de kans om zoveel meer bij te
leren dan achter de schoolbanken, om
zoveel meer mensen te ontmoeten die
je anders nooit zou leren kennen. Ikzelf
heb er zonder twijfel de beste jaren van
mijn leven en talloze nieuwe vrienden
aan overgehouden.
Dit allerlaatste ‘t Civelke is ook het ideale moment voor enkele bedankingen.
Allereerst bedankt aan het praesidium
‘18-’19 om met zoveel enthousiasme
een full-time job bij VTK erbij te nemen,
jullie hebben me keer op keer verbaasd.
Bedankt aan Lukas om mijn fantastische
vice te zijn met al je nieuwe initiatieven.
Bedankt aan alle medewerkers voor
jullie opbouwshiften, cursusshiften en
zware barshiften in Delta. Tot slot bedankt aan alle leden om van elke activiteit een fantastische belevenis te maken.
Aan alle mooie liedjes komt een eind,
tijd om afscheid te nemen van het studentenleven en zoals elk jaar plaats te
maken voor een nieuwe wind in Plateau. Wat zou het leven ook zijn zonder verandering, ergens kriebelt het
waarschijnlijk wel bij mij en alle andere
laaststejaars om de volgende uitdaging
in ons leven aan te gaan. Toch zullen we
steeds met een gezonde dosis nostalgie
terugdenken aan 5 jaar herinneringen
in Gent. En niet getreurd, met een brede
lach komen we nog terug voor de jobfair, de ouderolderscantus of simpelweg
een frisse pint in Delta. Geniet nog van
het studentenleven, het is effectief de
schoonste tijd van je leven.
Bedankt voor het onvergetelijke jaar!
Cedric

Hallo, (nvdr.: klopt, na vijf nummers weten we nog altijd niet hoe je een voorwoord deftig moet inleiden, maar dat
geheel terzijde)

twijfel... Wees gewaarschuwd opvolgers: het zal moeilijk worden om nog
meer onzin in een voorwoord te steken
dan ons.

Nummer vijf. De cirkel is rond. Aan alle
mooie verhalen komt een einde. En dus
ook aan het onze, jammer maar helaas.
Zoals elk zichzelf respecterend en degelijk magazine doen ook wij een kort
jaaroverzicht.

In deze alinea vind je wat motivatie
voor de examens, het behalen van je rijbewijs of een ander doel zoals bijvoorbeeld je i-de-ale summerbody (woew).
Alle laatste loodjes wegen het zwaarst.
Geluk moet je afdwingen. Geef niet op!
Voor wat hoor wat. Marija weet eventjes geen clichés meer, dus we springen
naar het volgende blok tekst.

Van een praesidiumvoorstelling en vele
cultuurartikels tot leuke recepten, film
tips en conspiracy theorieën, we deden
telkens ons best om alles zo aantrekkelijk mogelijk te doen ogen. Vijf keer 72
pagina’s is niet altijd even eenvoudig
en dat hebben wij ook elke keer ondervonden. Lege pagina’s op een creatieve
manier vullen? Het is een kunst.

Het einde van het semester brengt
natuurlijk ook nog een ander einde
met zich mee, namelijk dat van ons.
Nog even en we weten wie volgend
jaar deze magniefieke boekjes en dus
ook deze uitmunde voorwoorden mag
schrijven. Met pijn in het hart en tranen
in onze ogen zullen we de fakkel doorgeven. Of ze onze voorwoorden zullen
overtreffen, trekken we zeer sterk in

Gedaan met zeveren. Voor een allerlaatste keer: geniet van dit laatste ‘t Civielke.
Groetjes,
Eva & Marija
PS: indien je nog een allerlaatste keer
een bedankingsbrief of fanmail wil sturen, zal dat niet meer lukken via pers@
vtk.ugent.be, je kan Marija tegenwoordig bereiken via een andere VTK post
(C&D) en Eva kan je jammergenoeg niet
meer mailen. Dikke kus, doei doei!
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pers zevert

Ook VTK heeft zijn best gedaan om vele
activiteiten uit alle hoeken van de wereld op jullie af te schieten. We hebben
het natuurlijk over de leuke updates
op de site, de verdoken dt-fouten in dit
boekje (helaas), verstopte paaseitjes in
Plateau, hier en daar een evenement in
Zwijnaarde en nog zo veel meer.

Voor degene die nog een laatste keer
advies van ons wil: Reis ver, drink wijn,
denk na, lach hard, duik diep. Kom terug (naar VTK activiteiten). (uit ‘Kom
Terug’ van Spinvis). Of zoals we al eens
eerder hebben aangehaald: word influencer. Of als je echt een uitdaging
wil, misschien zelfs vlogger... Want ook
dat is, naast je poep trainen, bijzonder
hip.
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manieren
om je hoofd koel
te houden
Ah de zomer, een van de meest favoriete seizoenen van het mensendom. Het
weer betert er alleen maar op, de terrasjes beginnen langzaamaan gevuld
te raken en de dagen worden langer. De zomer is echter ook het seizoen
met twee gevreesde examenperiodes. We hebben het intussen allemaal wel eens meegemaakt dat de temperaturen dan te hoog
worden om nog fris te kunnen blokken. Vrees niet, want hier
volgen immers 12 tips om je hoofd koel te houden en het
examen MeLA (of een ander monsterlijk vak) te trotseren!
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1. Hou je lakens chill

Steek je lakens gewoon in de diepvries voor een paar minuten en leg ze dan
terug op je bed voor je gaat slapen. Heb je geen diepvriezer op je kot, of
voelen de lakens net iets te koud aan, kan je ze ook gewoon in de koelkast
steken. Gebruik wel een plastieken zak zodat je lakens geen voedsel aanraken, of te vochtig worden. De lakens zullen dan misschien niet heel de nacht
fris blijven, maar wel lang genoeg om in slaap te vallen.

2. Bevroren warmwaterzak

Gebruik je in de winter vaak een warmwaterzak om je op te warmen in
bed? Wel, deze kan je gerust gebruiken om af te koelen. Vul hem gewoon
met water en steek hem in de diepvries, as simple as that. Draai hem
daarna wel in een handdoek om je huid te beschermen tegen vrieswonden.

3. Ice packs

Je kent wellicht de typische blauwe ice packs
die je gebruikt wanneer je je ergens gestoten
hebt. Deze kan je gerust ook gebruiken wanneer je niet geschaafd bent! Gebruik zo’n ijszak of een handdoek gedrenkt in koud water
om cruciale punten koel te houden. Deze
zijn de polsen, enkels, ellebogen en de achterkant van je knieën. Vergeet je ook deze
keer niet te beschermen met een handdoek
en doe het maximaal 20 minuten per keer.

‘t Civielke
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4. No booze for you
Een ijskoud Estaminetje of een frisse cocktail lijken wellicht de meest ideale
oplossingen om op een terrasje af te koelen. De alcohol kan je echter warmer
doen voelen ookal koel je in feite af. Dit is zeker geen goede combinatie en
kan je zelfs duizelig of misselijk maken als je het al te warm hebt. Te veel alcohol heeft ook een invloed op de hormonen (zoals we wellicht allemaal ooit wel
eens gevoeld hebben), maar dit kan ervoor zorgen dat we soms pieken krijgen
in lichaamstemperatuur, ook gekend als “hot flashes”.
5. Drink genoeg water
Wat als je geen alcohol mag drinken? Simpel, genoeg water drinken! Zweten
is ons air conditioning systeem en het heeft water nodig om deftig te kunnen
werken. Zeker tijdens het sporten is dit zeer belangrijk. Breng zo veel mogelijk
je fles water mee en probeer ieder kwartier tien slokken te nemen (althans toch
tijdens het sporten). Zelfs als je geen sportfanaat bent, kan het nooit kwaad om
genoeg water te drinken!
6. Kleed je licht
Misschien een regel die zo voor de hand ligt, dat we hem wel eens zouden vergeten. Het is niet alleen de hoeveelheid kleren, maar ook het type dat een rol
speelt. Katoen is hiervoor de beste stof. Kijk hierbij ook vooral naar lichtere kleuren aangezien donkere kleuren warmte sneller absorberen en je dus heter maken (qua lichaamstemperatuur toch).
7. Neem een koude douche
Een badje of je gewoon eens afspoelen met een koude natte spons helpt ook.
Een warme douche kan ook helpen, aangezien je hiervan zelf afkoelt wanneer
het water verdampt van je huid en haar. Probeer dan wel je badkamer niet te
veel te veranderen in een stoomcabine, wat een averechts effect zal hebben.
8. Verplaats de lucht
Airco is de beste optie, als je die hebt tenminste. Wanneer je het te warm hebt,
draai dan gewoon de temperatuur wat naar beneden. Als dat geen optie is
(zoals op de meeste koten), kan je de lucht ook verplaatsen met een ventilator
of twee. Hierdoor kan je een luchtpad maken tussen twee open ruiten.
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9. Draag zonnecrème
Een verbrande huid is iets wat niemand wenst. Zonnebrillen en zonnehoeden
kunnen hier zeker helpen. Probeer een factor van minstens 30 en doe deze een
halfuur voor je naar buiten stapt aan. Vergeet je ook zeker niet tijdig opnieuw in
te smeren!
10. Pas je langzaamaan aan
Deze geldt misschien niet meteen tijdens de blok, maar het kan wel helpen als je
naar een tropische bestemming reist. Probeer in het begin niet je meest actieve outdoor activiteiten te plannen. Voeg langzaamaan actie toe aan je activiteiten over een
periode van twee weken (als je al zo lang op je bestemming bent). Voel je je op een
gegeven moment wat zwakjes, leg je dan neer en hef je benen in de lucht boven
je hoofd. Zoek dan een zo koel mogelijke plek en probeer wat vloeistof binnen te
krijgen.
11. Let op voor caffeïne
Deze stimulans is vrij veilig voor de meeste mensen, maar het kan toch je lichaamstemperatuur doen stijgen. Dit kan zeker niet goed zijn wanneer je je al vrij warm
voelt. Dit is zeker niet alleen het geval met koffie, ook chocolade, thee, frisdranken,
sportdranken en geneesmiddelen kunnen een dergelijke invloed hebben. Zeker
altijd je bijsluiter lezen dus!
12. Wees egoïstisch
Laten we eindigen waarmee we begonnen zijn: ons bed! In de winter kan het
vaak plezierig zijn om samen met je lief te slapen (en elkaar zo warm te houden), maar in de zomer kan die ene persoon er dan net te veel aan zijn. Alleen
slapen kan er dan voor zorgen dat je je de ochtend nadien veel uitgeruster en
frisser voelt. Of je zorgt gewoon dat je geen lief hebt, alweer een zorg minder.

‘t Civielke
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GAME OF THRONES
in real life
Het wordt een memorabel laatste deel van het semester, vooral aangezien we de komende weken elke maandag (of zondagnacht, voor degenen die zich niet kunnen bedwingen) mogen genieten van een nieuwe aflevering van het laatste seizoen Game of
Thrones. Aangezien dit laatste seizoen toch wel bitter weinig afleveringen telt, voelen
wij ons bij ‘t Civielke verplicht om jullie van wat extra leesvoer te voorzien. Naast het
plot, de personages, de gevechten en de seksscènes, zijn ook de vele prachtige sets een
grote troef van de serie. Daarom zetten we voor jullie de vijf mooiste filmlocaties op een
rijtje, die misschien ook als inspiratie kunnen dienen voor wie nog een vakantiebestemming nodig heeft voor de komende zomer.

1 Dubrovnik, Kroatië

Deze prachtige kuststad in Kroatië
wordt ook wel de parel van de Adriatische Zee genoemd. In deze compleet
ommuurde, eeuwenoude stad werden
vanaf seizoen twee vrijwel alle scènes
opgenomen die zich afspelen in King’s
Landing, de hoofdstad van The Seven
Kingdoms. Haar bekendste inwoners

voor het overgrote deel van de serie,
zijn natuurlijk de Lannisters, met Queen
Cersei aan het hoofd. Overlaatst kwam
Dubrovnik nog in het nieuws vanwege
haar inwoners, die het meer dan beu
zijn dat de vele Game-Of-Thrones-toeristen dagelijks hun rustige stadje komen verstoren.

Dubrovnik, Kroatië
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King’s Landing, GoT

2 A
 lcázar van Sevilla,
Spanje

In het koninklijk paleis (Alcázar in het
Spaans) van Sevilla werden de scènes opgenomen die zich afspelen in
en rond het zuidelijke Sunspear, de
hoofdstad van de regio Dorne. Deze
stad is de thuisbasis van huis Martell,
tenminste voor dit uitgeroeid werd en
de stad overgenomen werd door Ella-

Alcázar van Sevilla

ria Sand en haar sandsnakes. Aangezien Dorne gebaseerd is op het echte
middeleeuwse Spanje, was de Alcázar
van Sevilla de perfecte setting. Spanje was in die tijd in de handen van de
Moren, wat de duidelijk Islamitische
invloeden op de bouwstijl van het paleis verklaart. Ook de prachtige tuinen
van de Alcázar zijn te zien in de serie.

Dorne, GoT
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3 Castle Ward, Noord-Ier- dios in Belfast, het hoofdkwartier van
het productieteam, bevinden zich in
land
Het filmen van de actie in het killere
en minder exotische Winterfell, gebeurde op verschillende locaties in het
Verenigd Koninkrijk. De thuisbasis van
de Starks werd voor het grootste deel
echter op film gezet in Castle Ward,
een middeleeuwse burcht gelegen in
Noord-Ierland. Ook de Paint Hall stu-

Noord-Ierland, meer bepaald in Belfast. Hier vinden we dan ook de meeste
indoor sets terug, die gebruikt worden
wanneer niet op locatie gefilmd wordt,
zoals The Great Sept Of Baelor en The
Iron Throne. Ook Castle Black, de thuisbasis van The Night’s Watch, werd hier
volledig nagebouwd als set.

Castle ward

Winterfell, GoT
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Aït Benhaddou

4 Essaouira en Aït Benhad- hier ook bevond. De beelden in Astapor
werden echter in de kuststad Essaouira in
dou in Marokko
In seizoen drie en vier bevrijdt Daenerys
de slaven in de steden Astapor, Yunkai
en Mereen in Slaver’s Bay en herdoopt ze
de regio tot Bay of Dragons. Aangezien
ze daarna voor een tijd in Mereen blijft,
werden de scènes in die nederzetting in
Kroatië opgenomen, wat praktischer was
aangezien de set voor King’s Landing zich

Marokko opgenomen, die in Yunkai werden gefilmd in Aït Benhaddou. Deze laatste middeleeuwse stad is bekend om zijn
huisjes die tegen de heuvel aangebouwd
zijn (kasbars) en is een veel gebruikte locatie in films en series, waaronder The Gladiator.

Yunkai, GoT
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5 Verschillende locaties in en Ygritte hun romantische avond beleven in seizoen drie, de Grjótagjá grot.
IJsland
Alle opnames op locatie voor de scènes
die zich afspelen North of the Wall, werden gefilmd in IJsland. Het is duidelijk
dat het winterse landschap de perfecte
achtergrond vormt voor de escapades
van de Night’s Watch, de Wildlings en
de White Walkers. Eén van de mooiste
locaties is de warmwaterbron waar Jon

IJsland werd los hiervan nog vaak gebruikt als filmlocatie voor andere verhaallijnen. Zo werd het gevecht tussen
Brienne of Tarth en The Hound gefilmd
in Thingvellir National Park en eindigden Jon en Daenerys hun recente drakenvlucht bij de veelbezochte IJslandse waterval Skógafoss.

Skógafoss, Ijsland

Grjótagjá grot
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Beyond the wall, GoT

Arya en the Hound, GoT
Brienne en
the Hound, GoT
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*De prof gebruikt
een voorbeeld met een piraat
- die niemand blijkt te kennen*
“Hmm, niemand kent hier piraten. Zijn
jullie dan allemaal Pokémonisten?”
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Prof. Slodicka - Inleiding tot de
numerieke wiskunde

“In de natuur moet je om vrouwtjes te versieren
de sterkste zijn. Bij de mens komt dat neer op
money money”
Prof. Slodicka - Inleiding tot de
numerieke wiskunde

“Numerieke is zeer tof, maar
toch las ik gisteren verbaasd
in het ‘t Civielke dat het een
horrorvak is…”
Srdan Lazendic –
Assistent Inleiding tot
de numerieke wiskunde

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

LEDENVOORDELEN
Pizza Hut
Mediumpizza’s te verkrijgen aan het exclusieve voordeeltarief van €5,95€/pizza
bij afhalen en dit op elke dag van de week
gedurende het volledige academiejaar, op
vertoon van 1 studentenkaart.

Golden
Scissors
10% korting op een
knipbeurt.

TopCopy
Laagste prijs van de prijslijst. Voor zwart
wit is dat dus 2.5 cent per bladzijde!

Fluotopics
3 euro korting per uur bijles!

Bavet
Gratis meatballs in
Bavet Gent bij eat-in
op vertoon van VTK
lidkaart!
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1// Loyle Carner – Not
swimming, but drowning
Loyle Carner, wiens echte naam Benjamin
Coyle-Larner is, heeft zijn tweede album ‘Not
swimming, but drowning’ uitgebracht. Het
album opent met ‘Dear Jean’ een brief aan
zijn moeder waarin hij vertelt dat hij verliefd
is geworden en eindigt symbolisch met ‘Dear
Ben’, een gedicht van zijn moeder met een
antwoord op die brief. Tussenin zitten veel
diepe en persoonlijke teksten, Loyle Carner
rapt over zijn biologische vader, stiefvader en veel vriendschappen.
Neem bijvoorbeeld ‘Krispy’, hier rapt Loyle Carner over de voorbije
vriendschap met zijn oud-medewerker Rebel Clef. Het is een aangrijpend verhaal over hoe hun vriendschap werd geruïneerd
door geld. Kortom, ‘Not swimming, but drowning’ is
een zacht rap-album met rake teksten en
geweldige gastartiesten (Jordan
Rakei en Jorja Smith).

2// Roméo Elvis –
Chocolat
Eindelijk, de eerste échte soloplaat van de Brusselse
Roméo Elvis. Het album telt 19 nummers, wat zonder twijfel zorgt voor de nodige variatie. Ondanks het
ontbreken van Le Motel, zijn vaste beatsmaker, nog
steeds een album dat aan de verwachtingen voldoet.
Catchy nummers ‘Malade’ en ‘Chocolat’ en een zomerhit zoals ‘Soleil’ worden aangevuld met de liedjes ‘3
étoiles’ en ‘Afrique Belgique’. Het nummer ‘Malade’
gaat over de oppervlakkigheid van beoordelen. ‘Afrique Belgique’ haalt dan weer racisme in Kongo aan.
‘Perdu’ is ook zeker de moeite! Het laatste nummer
van het album werd gemaakt met Damon Albarn van,
jawel, de Gorillaz. Over de hele lijn weet Roméo Elvis
te imponeren met zijn album ‘Chocolat’. Bovendien
is hij deze zomer terug te vinden op Dour en op de
Lokerse Feesten.

‘t Civielke
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3// Anderson.
Paak – Ventura
Vijf maanden na het hiphop album ‘Oxnard’
keert Anderson. Paak terug naar het vertrouwde seventiesgeluid. Op ‘Ventura’, net
zoals de andere albums vernoemd naar een
Californische kustplaats, verwacht je zwoele
r&b en neo-soul. De opener “Come Home”
is meteen een goed begin. Een opvallende
gast op dat nummer is André 3000 van Outkast. Ook op de afsluiter “What Wan We Do?”
zingt een opvallende gast mee, namelijk de in 2011 overleden Nate
Dogg. Wat verder opvalt is de gebrekkige hoeveelheid rap dat er in dit
album van Anderson. Paak aanwezig is. Misschien is ‘Ventura’ niet
meteen het beste album van Anderson. Paak, maar toch
blijft het zonder twijfel bijzonder aangenaam
om te luisteren. Fan? Je kan Anderson.
Paak deze zomer ook zien op
Pukkelop.

4// Billie Eilish – WHEN
WE ALL FALL ASLEEP,
WHERE DO WE GO?

Nog maar 17 jaar, maar nu al de zesde meest gestreamde artiest op Spotify en elk van haar singles die
ze tot nu toe uitbracht werden meer dan 100 miljoen
keer beluisterd. De verwachtingen voor haar debuutalbum waren duidelijk enorm hoog. Billie Eilish heeft
het album samen geproduced met haar broer Finneas
O’Connell en het eindresultaat is best indrukwekkend.
Ze zingt over haar depressie en onzekerheden op alternatieve popmuziek. Aanraders op het album zijn:
‘Xanny’, ‘Bad Guy’, ‘I Love You’ en ‘You Should See Me
in a Crown’. Ook het nummer ‘Wish You Were Gay’ is
het beluisteren waard. Daar zingt Billie over onbeantwoorde liefde. Vergeet zeker ook niet op ‘When The
Party’s Over’ te klikken, volgens sommigen het beste
nummer op het album. Even samenvatten: Billie Eilish
gaat alle kanten uit in het album en heeft een rooskleurige toekomst voor zich.
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5// Gus Dapperton Where Polly People Go
To Read
Voor de fans van Tame Impala, Mac DeMarco en Rex Orange Country: Gus Dapperton. Zijn geluid is een mengelmoes
van gauzy pop-rock, indiepop met af en
toe wat R&B elementen. Hij is een jonge
songwriter die het verdient om serieus te
worden genomen. Maar wat betekent de titel ‘Where Polly People Go To Read’? Polly-mensen staan voor Gus Dapperton voor
ruimdenkende mensen die niet bang zijn om zichzelf te zijn.
Opmerkelijk aan dit album is de enorme verscheidenheid
aan instrumenten: 80s klinkende synthesizers, een piano die uit de toon valt en dromerige drums. Aanraders
op het album zijn: “Eyes For Ellis”, “World Class Cinema” en “Verdagris”. In “My Favourite Fish” , een
nostalgisch nummer, waarin hij zingt over hoe
perfect het is om verliefd te zijn. Het is een
heerlijk nummer met veel verschillende
instrumenten en leuke herhalingen.
Dit debuut toont dat Dapperton nog
lang niet op zijn hoogtepunt is en
dat zijn volgende album zeker
veelbelovend zal zijn.
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Ben je het beu om de enige in je vriendengroep te zijn met
herexamens in augustus? Of wil je al lang eens wraak nemen
op je aartsvijand? Of hoop je dat, door een te laag slaagpercentage, de prof eens mild zal zijn? Grijp dan nu je kans. Mol je
medestudenten, en misschien ben je niet meer de enige duts
in je richting. Misschien. (n.b.: Kapotgelopen vriendschappen
en andere ongelukken zijn niet de verantwoordelijkheid van de redactie.)

BURGIE EDITION

Tip 1: ‘Lenen’

Iedereen mist wel eens een lesje of heeft eens de noodzaak de notities van zijn/haar vrienden te lenen. It would be a shame if they would go missing… Wat? Uw notities? Die heb ik
nooit gehad?

Tip 2: Het slippertje

Is uw maatje weer eens veel te hard aan het opletten? Kan hij/zij de ogen niet afhouden
van Franswase? Misschien glijdt op dat onbewaakt momentje uw balpen wel net eens uit
in zijn/haar notities en staat er plots ‘NIET TE KENNEN’ naast het belangrijkste hoofdstuk.
Hoe kan dat nou?

Tip 3: The classic

Weet je zeker dat je niet in die lastige ochtendles gaat zitten, maar wil je liever niet de enige
brosser zijn? Easy: regel een stevige pré, wingman je vriendjes zo goed dat Barney Stinson
trots op je zou zijn, en dat is dat. Is het niet de alcohol, dan zal hun bevallige bezoeker hen
wel aan het bed kluisteren.

Tip 4: De grove aanpak

Het is altijd leuk als je vrienden je zo door en door vertrouwen… zodat je er perfect misbruik van kan maken. Die ene vriend die jou zo lief zijn/haar UGent-login toevertrouwde,
zou wel eens zeer ongepaste mailtjes naar zijn favoriete proffen kunnen gestuurd hebben.
Niet afkomstig van hem/haar? Dat gelooft niemand toch…

Tip 5: Examenstress

Wanneer die zeer mooie examens weer hun toetrede doen, is het de ideale periode om toe
te slaan. Stel: je hebt morgen examen WenS. Zou het niet zeer amusant zijn om de avond
voor het examen een vraag te stellen over MeLa? En als je vrienden verward reageren, is
het maar vanzelfsprekend dat je er toch wel op hamert dat het examen morgen MeLa is, en
niet WenS. Lachen, gieren, brullen, nietwaar?
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Tip 6: Cadeautje

Omdat jij zo’n meelevend maatje bent, heb je voor al je vrienden mooie nieuwe examenbalpennen gekocht. Weten zij veel dat het gaat om van die balpennen waarbij de inkt na
24 uur verdwijnt. Oepsie.

Tip 7: Fake news

Verspreid het (fake) nieuws dat een bepaalde les niet doorgaat, of ga er helemaal voor
en zet het de dag voordien in jullie Facebook-richtinggroep. Wil je zeker geloofwaardig
overkomen? Zet er dan ‘gank @ Delta’ bij. Waarschuwing: deze truc roept na enkele keren
argwaan op. Om dit neveneffect te vermijden, zoek je best enkele handlangers die in het
vervolg de berichten plaatsen.

Tip 8: Uitstel is afstel

Hang de barmhartige Samaritaan uit en help al je medestudenten met hun vragen. De
enige complicatie die optreedt is dat je ‘toevallig’ net op dat moment nooit tijd hebt, maar
ZEKER(!) morgen zal antwoorden. En dan weer morgen, en dan weer morgen, en dan weer
morgen…
Oeps is dat nu al examentijd?

Tip 9: Valsspelen

Als de vorige tip iets te hardcore is, kun je ook voor de zachte wijze gaan en wél je samenvatting doneren. Het zou natuurlijk wel eens kunnen gebeuren dat er daar wat fouten in
staan, of ligt de nadruk nu net op de slides (die eigenlijk niet te kennen waren)? Damn.
Foutje.

Tip 10: Complicatie

Voor deze strategie heb je wel al advanced skills nodig. Je stelt zo veel vragen en maakt zo
veel theorieën over hetgene wat eigenlijk het gemakkelijkste was van heel de cursus, dat
iedereen alles door elkaar begint te slaan. En omdat ze zo intens bezig zijn met dat stukje
leerstof nu, hebben ze natuurlijk geen tijd meer voor die harde brok die hen nog te wachten stond. Jammer.
In plaats van al deze schurkachtige acties zou je eigenlijk ook gewoon je best kunnen doen
en hard blokken. Je zou ook je vrienden die bemoedigende schouderklopjes kunnen geven die ze nodig hebben en ze dag en nacht steunen als een echte kameraad. Maar he, wie
wil dat nu? Deze hierboven opgelijste manieren hebben sowieso een waarschijnlijkheid
van 100% slaagkans. (Of toch niet? Misschien toch eens naar WenS kijken…)
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IFK FINALEDAG
maandag 6 mei

19.00u MINIVOETBAL DAMES
HILOK 1 – VPPK
19.00u VOLLEY DAMES
½ Finales
HILOK 2 – VTK 1
ML&VEK 1 – VLK 1
Aansluitend Finales
19.00u VOLLEY HEREN
½ Finales
VTK 1 – HILOK
VLK – ML&VEK 1
Aansluitend Finales
19.50u MINIVOETBAL HEREN
HILOK 1 – VTK 1
21.00u BASKET DAMES
VTK – HILOK
21.00u BASKET HEREN
HILOK 1 – VTK 2
22.30 u Prijsuitreiking
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Assistent bij de
start van de les over synchrone machines (SM): vandaag geef ik
oefeningen SM, in zekere zin ben ik dus
vandaag SM-meester.
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*even later*
Vandaag bekijken we machines met uitspringende polen en dat heb ik het niet over van die camionettes uit het Oostblok waar bouwvakkers
uitspringen.
*even later*

Assistent leidt tijdens het
laatste lesblok van de dag
ingewikkelde formules af
waarna hij zegt:” Alles wat
we nog gaan doen tussen
nu en mijn wekelijks bezoek
aan Wim friet, zijn toepassingen van deze formules.”
*wordt vervolgd op de volgende pagina*

Heb je zelf ook leuke quotes gehoord? Tip: SLEUTELGATEN@VTK.UGENT.BE
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Het wordt bijzonder stil wanneer de assistent met zeer weinig
moeite een klepper van een uitdrukking
reduceert tot een tweedegraadsvergelijking
die hij, te vlot, vierdemiddelbaarsgewijs oplost.
Assistent: “Wat? Valt het op misschien dat ik mijn
eerste huis heb verdiend met bijlessen wiskunde?”
Hendrik Vansompel Assistent Elektrische Aandrijftechniek

“Maple is slim, maar ik zeg
altijd: jullie zijn slimmer”

Srdan Lazendic Assistent Numerieke
Wiskunde

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

GENTSE STADSLEGENDES
De meesten van ons vertoeven nu wel een tijdje in Gent, maar kennen we onze geliefde
doordeweekse woonplaats wel zo goed als we denken? Is er meer aan Gent dan de Toverpoort en de Plateau? Laten we ons verdiepen in enkele Gentse stadslegendes.

Stroppen

De eerste legende is een klassieker. Stropdrager of Strop is al eeuwen de spotnaam van
de Gentenaar. Tot in de 15de eeuw werden zij 'Heren van Gent' genoemd. Maar in 1537
kwamen de inwoners van de rebelse stad in opstand tegen de bevelen van hun wettige
vorst. Ze weigerden hun aandeel in de belastingen voor hun kezier te betalen, die het
geld nodig had om de oorlog tegen Frankrijk voort te zetten. De ongehoorzaamheid
van de Gentenaren leidde uiteindelijk tot een gevaarlijke opstand in de stad. Op 14 februari 1540 kwam Keizer Karel in hoogsteigen persoon met een groot leger naar Gent
om zijn geboortestad te treffen. De straf was uiterst streng. Gent verloor alle privileges
en kreeg een zware geldboete opgelegd. De Sint-Baafsabdij moest worden gesloopt
om plaats te maken voor een Spaanse gevangenis. Vijfentwintig kopstukken van de opstand werden onthoofd. Bovendien moest een groot aantal inwoners blootsvoets, in
tabbaard gekleed, voor de Keizer verschijnen en ze op hun knieën om genade smeken.
Vijftig anderen moesten nog een bijkomende vernedering ondergaan: in hun hemd en
met een strop om de hals door de stad lopen, als teken dat ze de galg hadden verdiend.

De draak op het Belfort

Onder graaf Boudewijn IX belegerden de Gentenaars en de Bruggelingen de stad Constantinopel. De koningsdochter Blanca werd daarbij door de Bruggelingen gevangen
genomen en ter plaatse in één van de talrijke torens opgesloten. Na het vergrendelen
van de deur vloog er echter opeens een draak naartoe, waardoor de Bruggelingen op de
vlucht sloegen. De koning was hopeloos en riep de hulp van de Gentenaars in.
De Gentenaars slaagden er echter jammer genoeg niet in om de draak te overwinnen. De koning bood ze een schatkist aan om toch nog eens te proberen,
maar tevergeefs. Toen de Bruggelingen te horen kregen dat aan
de bevrijding een schatkist
verbonden was, ondernamen
ze actie.
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Ze verzamelden zich rond een dampende kookpot, waar ze de inhoud van een klein
flesje aan toevoegden. De draak stilde onmiddellijk zijn honger met de inhoud en viel in
slaap. Na een finale doodsteek werd de draak overwonnen en de buit ingeladen,

inclusief Blanca. De Gentenaars en de koning lieten ze echter achter. Aangekomen aan de stranden van het westen werd ter ere van Blanca de plaats waar zij
hun schip aanlegden ‘Blanca-Bergen’ (Blankenbergen) genoemd. De triomftocht
werd verder gezet naar Brugge, waar de draak als zegeteken op de Sint-Donaatskerk werd geplaatst.
Maar de Gentenaars waren uit op wraak. Ze vonden uiteindelijk de geschikte gelegenheid om onder leiding van Philip van Artevelde Brugge op haar knieën te
krijgen. De draak op de Sint-Donaatskerk werd door de Gentenaars veroverd en in
triomf naar Gent overgebracht. Tot op vandaag siert de draak op het Belfort om de
heldenmoed van onze voorouders te vereren.

De stenen broden

In de koorkapel van de Sint-Niklaaskerk kon je op 4 januari steeds een tafeltje met
2 stenen broden aantreffen. Die dag is namelijk het naamfeest van St.-Pharaïlde,
waarbij een gebeurtenis in haar levensbeschrijving wordt verteld en herdacht. Het
verhaal beschrijft de verhouding tussen twee zussen die in verschillende omstandigheden leefden. De ene zus was rijk en kon zich alles veroorloven. De andere zus
probeerde daarentegen in zeer slechte omstandigheden te overleven. Op een bepaald ogenblik zag de arme zus zich verplicht bij haar rijkere zus aan te kloppen
voor een stukje brood. Deze wist haar echter te vertellen dat zij geen brood in huis
had. De andere zus had natuurlijk meteen door dat ze stond te liegen. “Mocht er
ergens brood in mijn woning zijn moge God het direct veranderen in steen”. En dat
gebeurde. Al het brood dat de rijke zus bewaarde veranderde in steen. Tot 1542
bevonden deze stenen broden in de verdwenen kerk van Sint-Pharaïlde aan het
Sint-Veerleplein, waarna zij werden overgebracht naar de
Sint-Niklaaskerk.
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Het Patershol

Het Patershol is een middeleeuwse wijk in Gent, maar vanwaar komt die vrij
aparte naam? In de middeleeuwen was er in het Patershol een slotklooster dat
aan uitbreiding dacht. Er was echter een probleem, het klooster kon maar in één
richting bijbouwen. Maar als men dat wou doen, was het nodig om een sloot
te dempen die de wijk van water voorzag. Dit was onmogelijk. Hoe dan ook,
trokken de paters toch naar de Graaf van Vlaanderen met hun plan. Tot ieders
verbazing ging die akkoord. Het klooster mocht uitbreiden op één voorwaarde:
de mensen moesten nog steeds hun water aan de sloot kunnen halen. De monniken vonden hiervoor een oplossing: in plaats van de sloot te dempen en een
gebouw op te trekken zouden ze over de sloot heen bouwen en hem zo gewoon
door het gebouw laten verder lopen. In een muur van het klooster plaatsten ze
een poort waar de mensen hun water in het hol van de paters konden halen. Al
vlug werd dit hol door de bevolking “Het Patershol” genoemd, en later kreeg ook
de wijk waar dit hol was diezelfde bijnaam.

De Duivelstoren

Bij de bouw van de St.-Janstoren (nu de St.-Baafstoren) waren er problemen met
de funderingen. De grond was niet geschikt om zo’n bouwwerk te realiseren.
Toch moest de toren er komen. Na lang nadenken schoot de bouwmeester opeens iets te binnen. Ooit had een metselaarsvriend hem verteld dat bij de bouw
van de St.-Jacobstoren de ossenhuiden, gebruikt ter versteviging van de ondergrond, waren gezegend en besprenkeld met wijwater. Hij riep zijn zoon bij zich
en vertelde hem dit. Maar gedurende de werken mocht niemand dit te weten
komen, want als de wijding bespot zou worden, zou de kracht van de zegening
verbroken worden. Na de voltooiing van de werken vertelde de vader het verhaal van de ossenhuiden aan zijn werklieden, maar die wisten hem te vertellen
dat zij al door de zoon op de hoogte waren gebracht onmiddellijk nadat hij het
te weten was gekomen.
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Razend greep de vader de zwaarste steen in de buurt en sloeg daarmee zijn zoon
het hoofd in, waardoor deze stierf. Satan was fier om zijn overwinning: het was
hem gelukt bij de bouw van de toren een moord te laten plegen. Na het plaatsen
van de torenspits met het zware kruis waren de mensen zo voldaan dat zij die
nacht vol tevredenheid in slaap vielen. Satan riep echter die nacht de heksen op
tot actie. Toen de Belforttoren om middernacht zijn laatste slag sloeg, vlogen de
heksen wild in het rond en sloeg het vuur uit hun bezems waarbij de net gebouwde torenspits vuur vatte en afbrandde. De heksen stopten niet en veroorzaakten
zo veel wind dat het kruis werd afgerukt en naar beneden stortte. Dit is de reden
waarom de Gentse hoofdkerk geen torenspits heeft en waarom de straat waar het
kruis neerstortte de Kruisstraat heet.

De meermin

Dit is een legende waarmee bepaalde studenten zich wel kunnen identificeren.
Tijdens de drooglegging rondom het Baudelopark, waar de vele kanaaltjes werden
gedumpt om werkbare ruimte te creëren, kon men na verloop van tijd een drankje
nuttigen in de nieuwe plaatselijke herberg. Zoals regelmatig voorkwam had weer
iemand een biertje teveel op en begaf deze persoon zich al strompelend op weg
naar huis. Terwijl hij over de brug liep aan het eind van de Blekersdijk hoorde hij
een lied dat uit het water kwam. Hij kon aan de verleiding niet weerstaan om even
te kijken over de brugleuning vanwaar die muziek afkomstig was. Tot zijn grote
verbazing zag hij aan de oever een betoverend mooie meermin die speels aan
het zingen was. In zijn niet zo nuchtere toestand daalde hij de oever af. Toen de
meermin hem opmerkte gaf ze hem aanwijzingen om dichter te komen. De man
ging op zijn knieën zitten, omhelsde haar, deed zijn ogen dicht en stak zijn lippen
vooruit met de gedachte een kusje te krijgen. Niets was minder waar: hij kreeg een
flinke slag in zijn gezicht. De meermin proestte het uit en verdween. Ontnuchterd
door de slag bleef de man verweesd achter. Dit verhaal ligt aan de basis van de
“Minnemeersbrug”, gelegen aan het Baudelopark recht tegenover het MIAT.
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HOROSCOOP
steenbok

De druk word je allemaal te veel en je staat op het punt om de handdoek in de
ring te werpen. Niet alleen school maar ook je sociale contacten lijken je vol
verwachtingen aan te staren. Het schuilt zich niet zozeer in directe bevelen, maar
vooral in de vragende ondertoon. Zorg dat je paniek gegrond is: vraag rechtuit
of er wel degelijk iets van jou verwacht wordt en wat er precies aan vasthangt.
Bepaal voor jezelf wat belangrijk is en stel prioriteiten. Ga stapsgewijs te werk, zo
zal je niet alleen de tussentijdse voldoening krijgen van het slagen maar vermijd
je ook tijdverspilling met het inlossen van loze verwachtingen.

waterman

Je staat voor enkele moeilijke keuzes. Je hebt lang de opties kunnen
openhouden door meerdere paden parallel te bewandelen, maar het
onverbiddelijke kruispunt is aangebroken. Hoe vaak je ook hoort dat kiezen
verliezen is, besef dat je er ook zeer veel bij wint. Leg je keuze niet meer
gewicht op dan nodig, deze is namelijk niet levensbepalend en als het wel
zo zou zijn, dan bestaan er altijd wel achterpoortjes om enigszins op je
stappen terug te keren. Denk aan de rust die zal volgen eens deze last van je
schouders valt en je niet meer in onzekerheid hoeft verder te gaan. De keuze
is ook niet enkelzijdig en beperkend tot slechts één nieuwe richting.

vissen

Het prille lenteweer geeft je volle goesting om met vanalles aan de slag te
gaan. Je bruist van energie. De sneltrein waar je zonet bent opgesprongen
lijkt maar niet te stoppen. Verlies de bestemming echter niet uit het oog,
weet waar je naartoe wilt en stel duidelijke en vooral haalbare doelen op.
Vergeet ook niet af en toe halt te houden aan een tussenstation. Ontdoe je
van lasten en sta open om anderen en nieuwe ideeën mee te nemen in je
projecten. Durf juist eens het ondenkbare aan te gaan nu je in de flow zit, in
het slechtste geval leer je er iets uit.
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Ram

Je weet de laatste tijd niet meer echt blijf met jezelf. Je hebt niet het
gevoel dat het slecht gaat, maar anderzijds heb je ook helemaal niet het
gevoel dat je echt gelukkig bent. Hoogstwaarschijnlijk komt dit omdat
je in een dagelijkse routine verzeild bent geraakt waar niets je nog lijkt
te enthousiasmeren. Definieer voor jezelf wat jij als een succes en een
uitdaging beschouwt en zoek deze zaken dan ook op. Vind manieren om
het leven voor jezelf interessant te houden en durf deze ook bij anderen
te zoeken. Ga niet meteen in uitersten zoeken en misloop het risico om
je algemeen goed gevoel te doorbreken.

Stier
Op liefdesvlak lijkt het eindelijk wat mee te zitten. Je voldoet niet langer
aan het cliché van de single, onaantrekkelijke, maagdelijke burgie. Loop
echter niet te hard van stapel door je nieuwe date leven. Zorg dat je zelf
100% staat achter wat je doet en hoe je je voelt. Besef dat het eerste
schot niet meteen recht in de roos moet zijn en leg jezelf dan ook niet
die druk op. Als je echter wel een oprecht goed gevoel hebt, durf er dan
ook voor te gaan. Waag af en toe de sprong in het duister en laat je niet
afschrikken door het onbekende. Bovenal: vergeet niet te genieten van
deze prille kalverliefde.

Tweelingen
Het pad dat je tot nu toe zorgeloos en succesvol volgde, heeft een rondpunt
bereikt waarbij je niet weet welke afslag te nemen. Radeloos blijf je in rondjes
cirkelen als op een paardenmolen. Durf de keuze maken en laat je meevoeren
met wat komt. Sta open voor nieuwe wegen en de mogelijkheid die deze jou
brengen. Weet ook dat niets allesbepalend is, binnen enkele kilometers kom
je namelijk een nieuw rondpunt tegen dat jou de mogelijk geeft op je keuze
terug te komen. De ervaring die je in tussentijd opdeed zal je alleen maar verder
helpen om ditmaal een betere beslissing te nemen.
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Kreeft

Durf loskomen van je planning. Steeds binnen de lijntjes kleuren en alles
laten verlopen zoals voordien gepland, geeft je een veilig en geruststellend
gevoel. Je krijgt echter de laatste tijd vaak te horen dat je saai bent en dit
komt je duur te staan. Durf wat losser te komen, maar doe dit niet enkel
om je omgeving het tegendeel te bewijzen. Denk vooral aan jezelf. Geef
jezelf uitdagingen. Stress is vaak niet tof, maar gezonde stress hebben
we van dag tot dag nodig, dat is namelijk wat ons onderscheidt van de
dieren. Kooi jezelf niet eeuwig in, maar durf een levende, welvarende
student te worden.

Leeuw

Je loopt over van frustraties. Door de samenloop van omstandigheden en
opgekropte irritaties van de afgelopen weken is de bom ontploft. Je loopt van
het minste de muren op en je omgeving loopt op de toppen van hun tenen. Doe
hen en jezelf dit niet langer aan. Ga op zoek naar de oerbron van je ergernissen
en pak deze aan. Laat je in de tussentijd ook niet in je zadel jagen door andere
futiliteiten. Durf van dag tot dag ook eens de bom te laten ontploffen, zo geef je
jezelf en anderen de mogelijkheid om de pijnpunten bij naam te noemen.

maagd

Net wanneer alles goed leek te gaan, verstoort de ene hindernis na de andere je
pad. Hoe goed je ook bent in hordelopen, het lijkt onmogelijk om deze allemaal
te kunnen omzeilen. Probeer dan ook niet telkens om er een weg omheen te
vinden, dit wordt namelijk een tijdrovend en pijnlijk proces. Pak de problemen
aan en ruim ze van de baan, het negeren zal zich later namelijk enkel dubbel
en dik tegen jou keren. De lessen die je gaandeweg leert zullen het aantal
toekomstige hindernissen aanzienlijk doen verminderen. Bovendien zal je
sterker in je schoenen komen te staan waardoor je des te hoger kan springen.

40

‘t Civielke

weegschaal

Je hebt het gevoel dat niemand jou nog begrijpt. De vragende blikken die je
steeds opnieuw krijgt doen je nu ook twijfelen aan jezelf. Durf jezelf voorop
stellen en ga voor wat je wilt. Als je omgeving je hier niet in volgt, is het misschien
een indicatie dat je je niet meer in de juiste habitat bevindt. Laat je omringen
door mensen die je juist wel begrijpen, je steunen in wat je doet en denkt en je
hierin aanvullen. Je zal al gauw merken dat dit je naar een hoger niveau tilt en
je ook zelf anderen kan aansporen het beste van zichzelf te tonen. Behoud jezelf
echter voor tunnelvisie.

Schorpioen

Je liefdesleven staat op een laag pitje. Na de breuk met je ex krijg je de draad
maar niet opnieuw opgepakt. Weet dat het geen noodzaak is om een soulmate
te hebben. Ga juist eens opnieuw op zoek naar jezelf en geniet van het single
leven. Indien je toch last zou ondervinden van de instinctieve nood aan affectie,
ga deze dan inlassen. Zorg er echter voor dat het steeds duidelijk blijft voor
beide partijen waar ze staan, zo vermijd je toekomstige gebroken harten en
awkward situaties. Blijf echter niet eeuwig in deze casual toestand hangen. Leer
jezelf opnieuw openstellen voor meer zonder hierbij al te veel terug te blikken
en te vergelijken met het verleden.

Boogschutter

Je hebt het moeilijk om dingen los te laten. Durf afscheid te nemen van wat
je verhindert en vertraagt. Kijk niet achterom, maar kijk juist vooruit om deze
keuzes minder belastend te maken. Besef ook dat je het loslaten niet zozeer
moet zien als een verlies, maar juist als ruimte maken voor iets nieuws, iets
beters. Als je blijft leven in het verleden, toon je niet het beste van jezelf. Nieuwe
uitdagingen zullen ervoor zorgen dat je jezelf deels herontdekt en ook anderen
een nieuwe kant van jezelf laat zien. Dit kan dan weer zorgen voor het ontstaan
van nieuwe banden die jouw toekomst alleen maar rooskleuriger maken.
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NAOSHIMA

een kunsteiland
Toen de Japanse miljardair Soichiro Fukutake het zuidelijke deel van het Japanse eiland Naoshima kocht in 1987, transformeerde hij het geleidelijk aan in een gigantisch kunstwerk.
Zo staan er onder andere 5 werken uit Monet’s waterleliesserie en kan je er verblijven in een
museumhotel. Andere highlights zijn op de volgende pagina’s te bewonderen!
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Dit zwembad met open dak
is een eerste architecturaal
hoogtepunt van het eiland.
Dit pareltje bevindt zich in
het museumhotel ‘Benesse
House’ en is ontworpen
door Tadao Ando, een
gewaardeerde
Japanse
architect.

Ook staat er op het eiland
een van Yayoi Kusama’s bekende pompoenen. (Yayoi
Kusama is een heel interessante artiest om een paar
werken van te zien, hiervoor
verwijs ik naar pagina 45!)

Dit werk is een van de recentere
toevoegingen aan het eiland,
bekend onder de naam
Naoshima Pavilion.
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Deze foto is getrokken in
het Teshima Art Museum.
In de volgende zeshoek is
ook te zien dat dit museum
er langs de buitenkant
uitziet als een druppeltje.

Ten slotte nog een interssante bezienswaardigheid: “I Love Yu”, een
badhuis dat tegelijk ook
een kunstwerk is, zowel
binnen als buiten!
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Yayoi Kusama
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Yayoi
Kusama: wat een vrouw.
Ze is op dit moment 90 jaar en hoewel
ze al 40 jaar (vrijwillig) in een psychiatrische
instelling woont, werkt ze nog iedere dag. In de jaren ‘60
raakte ze enorm bekend in de kunstwereld, met Andy Warhol
als een van haar grootste fans.
Kusama heeft regelmatig hallucinaties en angstaanvallen waarin ze door
een net wordt gewurgd, maar haar schilderijen en kunstwerken helpen
haar hieraan te ontsnappen. Ze is gefascineerd door polka dots, waar ze eens
over zei:
“Een polka dot heeft de vorm van de zon, dat is een symbool voor de energie van
de gehele wereld en ons leven, en ook de vorm van de maan, die kalm is. Rond,
zacht, kleurrijk, gevoelloos en onwetend. Stippen kunnen niet alleen blijven; net
als het communicatieve leven van mensen worden twee of drie stippen een
beweging… Stippen zijn een weg naar oneindigheid.”
Ook voor bloemen en pompoenen heeft Kusama een passie.
Deze gebruikt ze af en toe om volledige kamers mee te
vullen, weer om een van haar angsten te overwinnen: ze lijdt namelijk aan horror vacui (de
vrees voor lege ruimtes).
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De kussens op bovenstaand
werk lijken misschien op gestippelde
knuffels en de kamer eerder op een
kunstzinnige zachte ballenbak, maar Kusama’s
bekende spiegelkamer in Museum Boijmans Van
Beuningen heet phalli’s field: penissenveld.
Ook dit is een angst die Kusama probeert te
overwinnen: ze heeft een afkeer van geslachtsdelen
en haar ‘soft sculptures’ verbeelden meestal het
mannelijk lid.
Over haar angsten zei ze:
“Ik ben als de dood voor het idee dat iets langs en
lelijks als een fallus mij zou binnendringen.”
Over de eerste keer
dat ze een pompoen zag zei ze:
“Ik plukte de pompoen. Meteen begon die tegen me te praten op een heel geanimeerde manier.
De vrucht was nog vochtig van de dauw, onbeschrijflijk aantrekkelijk en zacht om aan te raken.”
‘Pompoenhoofd’ is een scheldwoord in het Japans,
maar zij houdt vol: “Ik raakte betoverd door hun
Om af te sluiten kan ik
charmante en aantrekkelijke vorm. Wat me aanalleen maar herhalen:
trok was het genereuze gebrek aan pretenties van de pompoen. Dat en zijn soliYayoi Kusama, wat een
de spirituele balans.”‘t Civielke
vrouw.
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De Bermudadriehoek
De Bermudadriehoek is een denkbeeldige driehoek
tussen Miami, de Bermuda-eilanden en Puerto Rico
en staat bekend om de vele verdwijningen van
schepen en vliegtuigen in dit gebied. Een eerste
theorie die hierover de ronde doet, is gebaseerd
op de mythische stad Atlantis en de geavanceerde
technologie die de bevolking achterliet. In het verhaal over Atlantis
wordt gesproken over rotsen die op de bodem van de oceaan liggen en een pad
vormen naar de stad. Volgens aanhangers van deze theorie zijn deze rotsen Bimini
Road, gelokaliseerd in de buurt van het eiland Bimini (een eiland van de Bahama’s) .
Volgens wetenschappers zijn dit natuurlijke rotsformaties, maar aanhangers beweren dat de rotsen zo goed geplaatst zijn dat het wel een weg naar Atlantis moet
zijn. Maar wat heeft Atlantis nu te maken met de mysterieuze verdwijningen in de
Bermudadriehoek? Volgens de legende hing Atlantis sterk af van speciale energiekristallen die extreem krachtig waren.
Op rustige dagen wanneer het water kalm is, kunnen zonnestralen dit kristal activeren. Daardoor zouden de kirstallen enorme hoeveelheden energie beginnen
uitstralen. De energie zorgt ervoor dat navigatiesystemen van schepen en vliegtuigen in de buurt niet goed meer werken of zelfs volledig vernield worden. Andere
theorieën zijn het voorkomen van zwarte gaten, UFO’s en verstoorde elektromagnetische velden in dit gebied.
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Planeet X
Planeet X of Nibiru is volgens de aanhangers een planeet in ons zonnestelsel die
zo groot zou zijn als Jupiter. Het bestaan ervan zou verzwegen worden door NASA.
Aanhangers hebben hier verschillende bewijzen voor. Als eerste zou IRAS (Infrared
Astronomical Satellite), gelanceerd in 1983, een onbekend object hebben waargenomen met de grootte van Jupiter op een afstand van de aarde die zo dicht is dat
dit object zich nog in ons zonnestelsel zou moeten bevinden. Een tweede bewijs
is dat de overheid van de Verenigde Staten, de STP (South Pole Telescope) gefinancierd heeft om het traject van Nibiru te kunnen observeren. Uiteraard zijn deze “bewijzen” allemaal wetenschappelijk weerlegd, maar aanhangers geloven nog steeds
dat deze planeet bestaat of bestaan heeft. Er bestaat namelijk nog een andere theorie.
Het zou gaan om het ten onder gaan van de wereld in 2012 volgens de kalender
van de Maya’s. Deze kalender zou gestopt zijn in 2012 en velen interpreteerden dit
als het einde van de wereld. Nu gelooft een deel van deze mensen dat het zou gaan
om een botsing tussen de aarde en Nibiru. Omdat Nibiru dan zo dicht bij de aarde
stond dat ze zichtbaar zou zijn met het blote oog, heeft NASA volgens de aanhangers de planeet vernietigd van zodra deze dicht genoeg was, maar te ver om met
het blote oog te zien.

New World Order
De Nieuwe Wereldorde of NWO zou een groep mensen zijn die streven naar een
wereldregering. Onder meer Beyoncé en Whitney Houston zijn ooit gelinkt aan
deze organisatie. Een andere bekende groep, de Illuminati, zou ook deel zijn van
deze Nieuwe Wereldorde. Deze groep zou onder meer de 2 wereldoorlogen in
hand gewerkt hebben om de economie te manipuleren. Ook zou de NWO verschillende biowapens (zoals HIV en Ebola) bezitten om de populatie onder controle te
houden.
Deze groep zou samenkomen op de Bilderbergconferentie. Dit is een bijeenkomst
van politici, bedrijfsleiders en bankiers en werd voor het eerst georganiseerd in
1954 om de relatie tussen de Verenigde Staten en Europa te herstellen. Wegens de
strikte geheimhouding verdenken complotdenkers de Bilderberggroep ervan ondemocratische beslissingen te nemen en de publieke opinie te beïnvloeden door
de media te controleren. Ook andere groepen zoals de Europese Unie, de Verenigde Naties en het Internationaal Monetair Fonds zouden tot de NWO behoren.
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Dat de huidige master ‘biomedical
engineering’ volgend academiejaar
een bacheloropleiding krijgt, heb je
waarschijnlijk al in de gangen horen
waaien. Maar die wind kan niet echt
een antwoord geven op alle vragen
die daarbij rijzen. Gelukkig kan ’t Civielke dat wel:

Biomedical
engineering
Hoe zit
elkaar?

de

opleiding

in Waar kan je daar allemaal
mee terecht?

Na het eerste gemeenschappelijke jaar burgerlijk ingenieur, kan er gekozen worden
voor de afstudeerrichting biomedische ingenieurstechnieken. Vanaf het tweede jaar
komt er naast de algemene ingenieursvakken steeds meer vaktechnische leerstof aan
bod. Beginnend met een anatomische en
fysiologische basis over hoe het menselijk
organisme functioneert, wordt er overgegaan op de technische vakken waarbij de
ingenieurswetenschappen toegepast worden in dit veelzijdige gebied. Zo kom je onder andere te weten hoe een hartslagmeting werkt, wat het beste materialendesign
voor een heupimplantaat is, welke krachten
er aan het werk zijn tijdens fysieke inspanning en hoe straling kan ingezet worden in
de behandeling van kanker. In de master
kan er dan een specifieke ‘major’ gekozen
worden: materialen & mechanica, neuro &
beeldvorming, stralingsfysica of sensoren
& devices. Maar geen nood als je je daar nu
nog niet veel bij kunt voorstellen, tijdens de
bachelor krijg je via de inleidende vakken
een beeld wat alles inhoudt.

Door de brede basiskennis kan je aan de
slag waar je maar wilt. Het idee is om als
biomedisch ingenieur de brug te vormen
tussen de medici en de techniekers, waarbij je beide vakjargons verstaat. Sommige
studenten komen terecht in de medische
beeldvorming voor onderhoud en onderzoek van CT, MRI en/of PET-scanners. Anderen belanden in de stralings(bescherming)
industrie. Diverse bedrijven specialiseren
zich ook meer en meer in sensoren & devices zoals bijvoorbeeld de alom gekende
hoorimplantaten. De major mechanica &
materialen kan dan weer toegepast worden in het design van allerhande implantaten, materiaalselectie en 3D printen. Het is
ook mogelijk om als onderzoeker verder te
gaan in uiteenlopende onderwerpen, toegepast op het menselijk lichaam. Zo wordt
er momenteel heel wat onderzoek verricht
naar het in kaart brengen van epilepsie, de
synthese van biomaterialen die de afstoting
van het lichaam trachten te omzeilen, nanodevices die het lichaam kunnen monitoren,
de mechanica van atherosclerosis en het
combineren van verscheidene beeldvormingstechnieken in één om een nog beter
beeld te kunnen vormen van de patiënt.

Is dat alles wat je moet weten? Getuigenissen
Elke master bij de burgerlijk ingenieurs is
sowieso in het Engels. Bij de bachelor biomedische ingenieurstechnieken zal reeds
een kleine minderheid aan vakken ook in
het Engels onderwezen worden.
Daarnaast is het niet onbelangrijk om te weten dat de opleiding in samenwerking met
de Vrije Universiteit Brussel (VUB) wordt
georganiseerd. Op deze manier krijg je les
van de meest gespecialiseerde proffen in
hun vakgebied en zijn er meer keuzevakken
om uit te kiezen. Uiteraard wordt het comfort van de student optimaal nagestreefd
waardoor zo goed als alle lessen gestreamd
worden.
Verder vormt het internationale aspect een
belangrijk deel van de opleiding. De opleiding vormt namelijk een schakel in het
CEMACUBE-netwerk die masterstudenten
gedurende 2 jaar laat studeren aan verschillende universiteiten. Zo kom je dus
niet enkel in contact met studenten die op
Erasmus zijn, maar volgen er ook internationale biomedische studenten deze internationaal sterk gewaardeerde opleiding. Er is
daarnaast ook een breed netwerk uitgerold
om zelf op Erasmus te gaan. Zo kunnen biomedische ingenieursstudenten op Erasmus
naar Lausanne, Trondheim, Milaan,
Havana, Praag, Groningen, Cuba, Australië
en vele andere. Niet getreurd als je liever in
Gent blijft! De studentenvereniging BEAM
(Biomedical Engineering And More) organiseert verscheidene events tijdens het semester waardoor je je biomedische medestudenten eens op een andere manier aan
het werk kan zien.

Laurens Parmentier
Na een bachelor chemische technologie
en materiaalkunde gevolgd te hebben
aan de UGent, koos ik ervoor om mij verder te verdiepen in de biomedische ingenieurstechnieken. Als CEMACUBE-student
studeerde ik in mijn eerste master aan
de UGent en de VUB, waarna ik mij in de
tweede master verder ging gaan specialiseren in biomaterialen en tissue engineering aan Trinity College Dublin. Mijn
eerste master beviel me enorm aangezien
er naast de lessen ook heel wat interessante practica gegeven werden waarbij
we proefondervindelijk onze kennis konden uitbreiden. Daarnaast was ik ook lid
van BEAM en was het altijd een plezier om
één van de vele evenementen mee te helpen organiseren. Het uitgangspunt van
de tweede master draait rond tissue engineering. Deze tak van de biomedische
ingenieurstechnieken tracht verscheidene
weefsels te regenereren door cellen te incorporeren in biomaterialen met een specifiek design. In mijn thesis werk ik rond
het herstellen van botdefecten door bot
regenererende vesikels te gaan incorporeren in een hydrogel van collageen en alginate. Kortom, een interessante opleiding
met enorm veel potentieel!
Als je nog niet al je vragen beantwoord
hebt gezien, helpt de studentenvereniging
BEAM (Biomedical Engineering And More)
je met plezier verder op hun Facebookpagina ‘BEAM’ of website http://www.beam-ugentvub.com/.

SIMPEL
zomerse cocktails

De titel verwijst natuurlijk naar Ottolenghi’s niet zo eenvoudig kookboek ‘Simpel’. Laten wij beginnen
met eenvoudige cocktails om onze
zomer wat op te fleuren. Hieronder
vind je een beknopte selectie van
aan exotische drankjes om te drinken op een heerlijke zomeravond.
(Disclaimer: mag natuurlijk ook in
de winter of overdag)

Ingrediënten:

Mai Tai

40 ml bruine rum
20 ml Cointreau
10 ml orgeat siroop
20 ml limoensap
Overproof rum
Crushed ice
Ananas en/of maraschinokers
ter garnering

Bereidingswijze:
1. Het glas waar je de cocktail in wilt serveren vul je met crushed ice.
2.Vul je cocktailshaker met ijsblokjes en voeg hier de bruine rum, Cointreau, orgeat
siroop en het limoensap bij. Shaken maar!
3. Giet de cocktail vanuit de cocktailshaker in het glas. Vergeet niet om met een strainer/
zeefje de ijsklontjes in de shaker tegen te houden. Je hebt immers al vers, crushed ice
in je glas zitten.
4. Nu is het tijd voor de overproof rum. Dit is een zware rum met een hoog alcohol percentage. Je wilt hier dus niet te veel van gebruiken. Schenk een klein beetje bovenin
het glas als een soort topping/garnering.
5. Garneer het geheel met een stukje ananas en/of maraschinokers.
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Piña Colada
Ingrediënten:
40 ml witte rum
30 ml ananassap
20 ml kokoslikeur
20 ml romige kokosmelk
3 ananasstukjes
Crushed ice
Ananas ter garnering

Bereidingswijze:
1.Voeg alle ingrediënten (exclusief de garnering) toe aan een blender.
2. Blend het geheel tot het een gladde en
romige drank is.
3. Schenk de cocktail in een glas en garneer
het met een stukje ananas. Zo simpel is
een Piña Colada!

Blue Lagoon
Ingrediënten:

Bereidingswijze:
1. Doe de ijsblokjes in een glas.
2. Schenk vervolgens de wodka en de Blue
Curacao in het glas en roer het goed door
elkaar. Je kunt dit mixen ook met behulp
van een cocktailshaker doen.
3. Vul het glas aan met Spa Citroen en garneer het naar wens met muntblaadjes, een
kers en/of aardbei.

30 ml wodka
30 ml Blue Curacao
120 ml Limonade (hiervoor kun
je bijvoorbeeld Spa Citroen
gebruiken)
IJsblokjes
Garnering zoals bijvoorbeeld
een aardbei of kers en wat
muntblaadjes
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PS:
bekijk ook eens
het dankwoord!

advertorial
Heeey burgies,
Het academiejaar loopt zo stilaan ten einde en hopelijk, na de laatste lesweken en de examens van het tweede semester, komt jullie
een deugddoende vakantie tegemoet. Ik ben ervan overtuigd dat
sommige studenten onder jullie al eens nadenken over een stage
of toekomstige job. Zoals vermeld in de vorige edities van ’t Civielke, ben ik in september 2018 gestart bij het chemiebedrijf INEOS
te Zwijndrecht.
INEOS maakt een divers gamma aan chemische stoffen, die worden gesynthetiseerd in de verschillende sites wereldwijd en die
worden gebruikt door de consument in het alledaags leven. Dergelijke producten zijn onder andere solventen voor de productie
van geneesmiddelen, biobrandstoffen, synthetische oliën, packaging voor voeding, constructiematerialen, grondstoffen voor het produceren van elektronica, auto-onderdelen... INEOS haalde recent
een aantal keren de internationale media. Het chemiebedrijf kondigde de bouw aan van een ethaankraker en propaandehydrogenatie unit in de haven van Antwerpen ter productie van ethyleen en
propyleen, twee zeer belangrijke intermediaire chemicaliën voor de industrie. Deze installaties leiden niet enkel tot meer jobs, maar versterken ook de positie van de Antwerpse haven in de chemische industrie.
In september ben ik als chemical engineer gestart in de R&D van INEOS Oxide te Zwijndrecht. INEOS
Oxide, een divisie binnen INEOS, is gespecialiseerd in de synthese en verwerking van ethyleen oxide
en propyleen oxide. Deze chemicaliën worden verder verwerkt tot solventen en smeermiddelen,
antivries, plastics en folies, huishoudproducten... De R&D van INEOS Oxide is volledig gecentraliseerd
in Zwijndrecht. Als onderzoeker kom je als deel van een team vmet diverse achtergronden en opleidingen (chemici, doctors, ingenieurs…) in contact met de verschillende sites wereldwijd. De topics
binnen de R&D variëren sterk en zijn onder andere de synthese van nieuwe producten, het ontwikkelen van nieuwe synthese routes, ondersteuning geven bij operationele problemen en storingen,
capaciteitsuitbreidingen, klachtenonderzoek... Voor mij persoonlijk is het enorm interessant om aan
verschillende onderwerpen tegelijk te kunnen werken. Je leert niet enkel zeer veel bij op korte tijd,
het geeft ook veel variatie in jouw job. Wat mij tevens enorm aanspreekt is de inzet op vlak van
duurzaamheid en innovatie, de positieve bedrijfsatmosfeer, de open cultuur, de mogelijkheid een
carrière uit te bouwen naar gelang jouw interesses en voorkeuren en de sterke groei van het bedrijf
binnen de industrie. Ook een zeer positief punt van dit bedrijf is dat er sterk wordt ingezet op sport
en teambuilding. Er worden deelnames georganiseerd aan wedstrijden zoals de Antwerp 10 miles,
Titan Run, Adecco Brussels Ekiden... Tevens communiceerde het bedrijf recent het sponsorcontract
met de wielerploeg Team Sky.
Wie weet ben je na het lezen van deze advertorial geïnteresseerd voor een job of stage binnen INEOS. Als je wat meer wilt weten of vragen hebt, contacteer mij dan zeker via bram.van.wettere@ineos.
com. Hopelijk zien we elkaar binnenkort !
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dan
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een
jou. Indien je meer wil weten of vragen hebt mag je me zeker een mailtje sturen op victor.
mailtje naar jeffrey.decock@exxonmobil.com en wie weet zien we elkaar wel binnenkort!

desaegher@exxonmobil.com. Veel succes met je studies en de thesis en wie weet zie ik je
volgend jaar bij ExxonMobil.
Victor
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fris
Activerend leren
Op onze vergadering van 23/4 bespraken we met Lander Cnudde, de Activo-verantwoordelijke van onze faculteit, de mogelijkheden van activerend leren aan
onze faculteit. Het verslag hiervan kan je vinden op onze Google Drive (zie onder). Heb je zelf nog een mening hierover? Kom dan zeker naar ons vergaderingen of stuur een e-mail naar fris@ugent.be!
https://drive.google.com/open?id=1wGyNVKxk9AiAOaQ0oF564BuGcLTFg3GE

Resultaten enquête Duurzaamheid en Bright Makers Award
Allereerst willen wij al diegenen bedanken die de moeite hebben gedaan om de
enquête in te vullen, dankzij jullie hebben wij een mooi bedrag kunnen inzamelen voor ’t Uilenspel vzw! De resultaten van de enquête worden momenteel verwerkt en wij zullen hierover communiceren zodra dit in orde is. Wel kunnen we
meedelen dat FRiS hierdoor genomineerd is voor The Bright Makers Award ‘De
Groene Ruijter’. Deze prijs beloont elk jaar het studentenproject dat het voorbije
academiejaar het meeste bijdroeg tot een duurzamere universiteit. Wil je zelf ook
hieraan bijdragen? Je bent meer dan welkom op onze werkgroep Duurzaamheid!
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Kandidaturen nieuw bestuur
Het academiejaar gaat snel voorbij en FRiS is momenteel al vooruit aan het kijken
naar volgend academiejaar. Heb je zin om je echt in te zetten voor je medestudenten? 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 verschillende
posten binnen het bestuur. Stel je kandidatuur voor de verkiezingsvergadering
in mei en hopelijk mogen we jou dan verwelkomen in het bestuur van volgend
jaar!

Examens en onderwijsevaluaties
Allereerst wensen we je vanuit FRiS veel succes met de examens! Heb je echter
opmerkingen over de lessen/de prof/het examen, vraag dan zeker een onderwijsevaluatie aan op onze website (fris.ugent.be) of stuur een e-mail naar fris@
ugent.be. Wij zullen hiermee dan aan de slag gaan om dit te verbeteren. Op geen
enkel moment zullen we jouw gegevens delen met de faculteit of de professoren.

Belangrijke data:
1/5-31/5: Ingeven keuze masterproef op Plateau
13/5: Verkiezingsvergadering FRiS, 19u @Plateau
14/5: Gentse Studentenraad AV, 19u @Terminal
22/5: Faculteitsraad, 14u
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BEST
persoonlijke
ervaring
Toen ik deze zomer op het vliegtuig zat onderweg naar mijn BEST Course in Boedapest
had ik nog geen flauw idee dat dit niet alleen het begin zou zijn van een fantastische
week. Maar ook het begin van een tocht doorheen een organisatie waarlangs heel wat
uitdagingen, kansen en interessante mensen mijn pad zouden kruisen.
Laten we beginnen bij het begin: nadat ik een week van de BEST spirit had kunnen proeven op mijn Summer Course in Boedapest, kon ik er niet genoeg van krijgen. Daarom
had ik besloten om eens langs te komen op de eerste vergadering van BEST in het begin van het academiejaar . Daar werden we allemaal met open armen ontvangen. In
de eerstvolgende weken kregen we meteen een mentor waar we met al onze vragen
terecht konden en die ons zou begeleiden langs onze tocht doorheen BEST. Snel werd
duidelijk dat de mogelijkheden binnen BEST quasi onbeperkt zijn.
Jaarlijks organiseert BEST heel wat evenementen. Het leuke hierbij is dat onervaren
mensen de kans krijgen om verantwoordelijkheid te nemen in het organiseren van
deze evenementen, zo was ik al na drie weken Competition Responsible van de European BEST Engineering Competition Preliminaries ( PrEBEC). Hierdoor had ik meteen de
smaak te pakken gekregen om nog meer evenementen te organiseren.
Samen met Jens ben ik Main Organiser van Spring Regional Meeting Belgium geworden.
Dit was een vierdaags evenement in Limburg tijdens de paasvakantie dat door BEST
Ghent en BEST Liège werd georganiseerd. Iedere Local BEST Group (LBG) uit onze regio
mocht vier mensen naar dit evenement sturen waar ze trainingen en workshops krijgen.
Hier wordt ook vergaderd werd over internationaal gerelateerde zaken binnen BEST.
Daarnaast is er natuurlijk ook tijd voor ontspanning (met onder andere leuke feestjes
) en is het ook de ideale gelegenheid om mensen van over heel Europa te ontmoeten.
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Bij het organiseren van deze evenementen heb ik persoonlijk ervaren dat het de kans is
om heel wat vaardigheden te ontwikkelen. Daarnaast komt het zeker ook je soft skills ten
goede.
Naast het organiseren van evenementen kan je ook nog heel wat andere dingen doen.
Zo kan je lid worden van één of meerdere teams die elk hun eigen verantwoordelijkheid
hebben gaande van het uitvinden van topics voor (Pr)EBEC, het op punt stellen van een
promocampagne tot het zoeken van sponsors of het binnenhalen van grants. Een andere
optie als je al een beetje meer ervaring hebt, is opkomen voor een boardpositie. Zo ben
ik onlangs verkozen tot de volgende Vice President for External Relations. Er ook allerlei
mogelijkheden op internationaal niveau zoals deelnemen aan één van de veel serieuzere
of minder serieuze events die worden georganiseerd voor en door BEST leden, zoals
meewerken aan internationale projecten binnen BEST of eventueel zelfs International
President worden .

De boog kan natuurlijk niet altijd gespannen staan. Er is dus ook ruimte voor ontspanning.
De karaokeavond, het Motivation Weekend, het Springgala en de afterparty’s na EBEC en
PrEBEC waren dan ook een ideale gelegenheid om elkaar beter en op een andere manier
te leren kennen. Door BEST te vervoegen ben ik zowel in binnen-en buitenland al heel wat
fantastische mensen tegengekomen.
Ik herinner mij nog dat iemand het volgende over een BEST Course zei: ‘It will change your
life’. Nu, bijna een jaar later, begin ik mij meer en meer te realiseren dat dit wel eens waar
zou kunnen zijn.
Hugs,
Brecht

‘t Civielke

63

Gegroet ‘t Civielkelezers! Langzamerhand beginnen de temperaturen te stijgen, de
bloemen te bloeien en de hooikoortslijders te snuiten: de lente is in het land, de zomer
om de hoek. Met de naderende vakantie is het misschien ook tijd om je af te vragen te
beginnen stellen waarom je meerdere maanden huur voor een leeg kot zou betalen.
Lees zeker verder om hiervoor een oplossing te vinden!

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
veel 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.

Bedrijfsbezoek Sofics: 06/05

Op 6 mei organiseert IAESTE Ghent tijdens de
namiddag een bedrijfsbezoek bij Sofics, een
bedrijf befaamd om zijn chip design. Om wat meer
in detail te gaan: Sofics ontwerpt circuits die chips
beschermen tegen elektrostatische ontlading.
Deze technologie wordt gebruikt door andere
bedrijven om hun chips robuster, goedkoper
en krachtiger te maken. Het is een ideaal
bedrijfsbezoek voor iedereen die geïnteresseerd
is in elektronica en chip ontwerp.
Het bezoek is helemaal gratis, om je in te schrijven
hoef je enkel het inschrijvingsformulier in te vullen
dat op onze Facebookpagina terug te vinden is.
Om op locatie te geraken zal er een bus vanop het
technologiepark in Zwijnaarde naar Sofics’ new
technical office in Aalter vertrekken om 13 u. Om
17u15 verwachten we terug te zijn in Zwijnaarde.
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IAESTE huurt jouw kot deze zomer

Staat jouw kot leeg komende zomer? Zit je de ganse zomer op stage in het buitenland of breng je gewoon weinig tijd door in Gent tijdens de drie maanden durende
vakantie? Dan biedt IAESTE je misschien wel een erg lucratieve oplossing!
Zoals elk jaar zijn wij op zoek naar koten voor internationale studenten die in het
Gentse op stage komen gedurende de zomermaanden. Ook tijdens het eerste semester kan jouw kot mogelijks nuttig zijn voor ons, aangezien sommige stagaires
hier langer stage blijven lopen. Ben jij geïnteresseerd om je kot aan ons door te verhuren? Stuur dan een mailtje naar ‘iaeste.housing@vtk.ugent.be’ waar je informatie
geeft over jouw kot en de huurprijs vermeldt.

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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spelletjespagina
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zoek de 75 verschillen!
verschillen!
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wist
je
dat
Een nieuw dieptepunt is bijna bereikt:
dit wonderbaarlijke academiejaar
wordt bijna opnieuw afgesloten! Een
academiejaar vol spetterende civielkes,
boeiende momenten en uiteraard
wonderlijke wist-je-datjes! Wees niet
getreurd, want ook voor deze laatste
keer maken we er een fantastische
editie van! Dus ga naar buiten, placeer
je in het warme zonnetje, neem dit
civieltje in je ene hand, een fris (non-)
alcoholisch drankje in je andere hand
en laat je verwonderen door deze
onontdekte weetjes.
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1...

kamelen sneller kunnen
lopen dan racepaarden?
Het zit echter een beetje paradoxaal in
elkaar. Zo kunnen de meeste kamelen
sneller lopen dan paarden, maar zal het
snelste racepaard wellicht de snelste kameel
kunnen overtreffen (zijn jullie nog mee?).
Aan de andere kant kunnen kamelen dan
weer meer gewicht dragen en kunnen ze
een gemiddelde snelheid van 12 kilometer
per uur volhouden gedurende 18 uur. Een
snelle ongeladen kameel kan snelheden tot
over 60 km per uur behalen (terwijl snelle
koerspaarden pieken op 65 kilometer per
uur). Voeren we de race echter uit op zand,
dan bestaat er geen twijfel dat de kameel
het paard zal verslaan. VTK Sport, je weet
wat je te doen staat op de 12 Urenloop!

2…

de
éénkindpolitiek
streng is dan
denken?

Chinese
minder
je zou

Na dertig jaar (en wellicht talloze klachten
van haar inwoners) heeft de Chinese
overheid beslist haar éénkindpolitiek
wat te versoepelen. Zo mogen ouders,
indien ze beide zelf enig kind zijn in
hun familie, twee kinderen kopen in de
babysupermarkt. Althans, dat was de
oude regel, want indien een van beide
ouders enig kind is, mag dat koppel nu
ook een tweede keer naar de supermarkt.
Deze regel was voorheen ook al geldig
voor China’s officieel erkende etnische
minderheden
en
landbouwkoppels
van wie hun eerste kind een meisje of
een kind met een lichamelijke/mentale
aandoening was. Vele koppels zijn echter
nog steeds niet overtuigd, aangezien
het opvoeden van een tweede kind veel
duurder is dan het opvoeden van een enig
kind, althans toch in het communistische/
kapitalistische Oosten. Een geluk dat
die regel hier niet geldig is in ons mooie
Belgenlandje. Dus liefste burgies, jullie
weten wat jullie te doen staat: gaat heen
en vermenigvuldigt u!

3... volwassen hersencellen
toch

blijven

groeien?

Het hardnekkige fabeltje dat je
hersencellen alleen maar statisch afnemen
en niet meer groeien of veranderen
is dus manifest onjuist. Zelfs na onze
eerste ontwikkelingsjaren tot diep in het
volwassen leven blijven er veranderingen
optreden. Vlak na onze geboorte maken
we 250 000 neuronen aan per minuut
en de daaropvolgende jaren spenderen
we aan het verbinden van die neuronen.
Zo zijn er sommige dendrieten die in
minder dan twee weken hun lengte
kunnen verdubbelen. In tegenstelling
tot wat voorheen gedacht werd, blijft
dit proces verder duren zelfs na onze
ontwikkelingsjaren. De invloed is vooral
het grootst op onze ‘interneuronen’.
Anticlimax: de studie werd uitgevoerd bij
muizen, het onderzoek naar deze invloed
op mensen is nog volop aan de gang. Een
nieuw excuus om je in het bier te storten,
vormt dit wist-je-datje alvast niet.
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4...

het nooit te koud kan
zijn om te sneeuwen?
Akkoord, maar wat betekent het dan
precies? Simpel gezegd, een vervanger
voor een acteur! Hun verschijning is echter
vermomd door het gebruik van zware
make-up (of een computer equivalent),
filmen vanuit het rugperspectief of
dubbing met de stem van de originele
acteur. De naam komt van Shemp
Howard, wiens plotselinge dood een
klein probleem was voor de regisseurs in
1955. Tegenwoordig is het gebruik van
een Shemp verboden indien de originele
acteur nog springlevend is, aangezien
een Shemp een soort inbreuk is op de
persoonlijkheidsrechten van de originele
acteur. Indien de acteur echter overleden
is en er een overeenkomst gesloten was, is
het gebruik dan wel weer toegestaan. Nu
dus gewoon hopen dat we dit gebruik niet
nodig hebben voor de VTK show…

5... de vier koningen in een
kaartspel verwijzen naar
echte heersers?

De koning van de ruiten (diamonds in
het Engels) verwijst naar de welvarende
Julius Caesar, de koning van de klaveren
naar de brutale Alexander de Grote, de
schoppen verwijst dan weer naar de sterke
maar vriendelijke David van Israël en de
harten koning is een verwijzing naar de
emotioneel zwakzinnige Charles VII van
Frankrijk. De historische redenen hiervoor
met bijbehorende afleidingen worden aan
de lezer als oefening overgelaten.

dankwoord
Het laatste ‘t Civielke van dit semester
verdient zonder twijfel ook een wondermooi dankwoord. Laten we beginnen
met jullie te bedanken voor het lezen
van dit dankwoord. Ook vonden we het
geweldig om elke editie artikels van enthousiaste medewerkers te krijgen en
hebben we ervan genoten om telkens
met een volle tafel artikels te verbeteren
op kommaneuken. Onze laatste letters
zijn getypt. Het enige wat ons nu nog
rest is een welgemeende DANKJEWEL!
Ontzettend hard bedankt Renee. Zonder jouw zesde zintuig zou het ‘t Civielke
veel minder zekerheden bevatten!

Lynn, ook jij verdient zonder twijfel een
welgemeende dankjewel, deze keer
voor het schrijven over complottheoriën. Vanaf nu trekken we alles in twijfel.

Dankjewel Laure om ons keer op keer te
verbazen met je gedichten!

Ook bedankt aan FRiS, Best en IAESTE
om ook deze keer interessante artikels
door te sturen.

Cedric. We hopen oprecht dat je je thesis
wel op tijd doorstuurt. Neen, mopje. Bijzonder aangenaam om met jou samen
te werken.

Laurens, bedankt om ons alweer uit de
nood te helpen! Je weet ons keer op
keer aangenaam te verrassen met je
nieuwe versie van ‘12 ....’ en ook je wistjedatjes stellen nooit teleur!
We mogen natuurlijk ook Fran niet vergeten bedanken: zonder jou zou het ‘t
Civielke heel wat blanco pagina’s bevatten. Bedankt om ons iets te leren over
Gent en over de mol in burgie style!

Heel, heel, heel, heel ... hard bedankt Paloma om opnieuw een uiterst boeiend
artikel voor ons te maken. Ijsland lijkt
nu wel een ideale vakantiebestemming
en dat niet enkel door GoT! Dankjewel!!
Last but not least: niets is wat het lijkt.
Dat weet Kasper beter dan wie dan ook.
Hij heeft namelijk enkele prachtige shemales en hun mannelijke tegenpolen
gekozen om op de vrouwen-en mannenpagina te zetten. Bedankt!
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