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Engineering... Nobody said it has to be boring
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De Praeses spreekt
Dag beste VTK’ers,
Het laatste ‘t Civielke van het jaar is weer 
een feit en dat betekent bijgevolg ook dat ik 
het laatste voorwoord uit mezelf moet zien 
te extraheren. Het is iets waar ik minder 
moeite mee gehad heb, dan vooraf gedacht. 
Iets wat ik ook liever deed, dan vooraf ge-
dacht. Mijn hersenspinsels de wereld in-
gooien is één ding, mijn hersenspinsels de 
wereld in mogen gooien in onze prachtige 
’t Civielkes is iets waar iedere Gentse Pla-
teaustudent alleen maar van kan dromen. 
Sta me toe om voor een laatste maal jullie 
spreekbuis te zijn voor de geweldige organi-
satie die VTK is.

Deze week, woensdag 29 april, vindt één 
van de grootste evenementen van het jaar 
plaats: de 12urenloop! We proberen ook dit 
jaar terug die teerbeminde overwinning mee 
naar huis te nemen. Vorig jaar was onze 
overwinning massief met in het totaal 880 
rondjes en 28 rondjes voorsprong op het 
HILOK, dat teleurgesteld moest afdruipen. 
Dit jaar gaan we voluit voor de 900 ronden, 
maar vooral terug voor die overwinning. Ik-
zelf heb de deugd van zo’n overwinning nu 
al enkele keren mogen proeven en ik kan 
jullie verzekeren dat het steeds één van de 
topmomenten van het jaar was. Zorg er dus 
voor dat je zeker eens langskomt in onze 
tent waar heel wat te beleven zal zijn, goed-
koop bier aanwezig zal zijn en je je keel vol-
ledig gratis schor kan komen schreeuwen 
tijdens het supporteren. Ook meelopen kan 
uiteraard! Beter nog, het moet zelfs! Wil je 
last-minute nog in het speedteam? Of wil je 
gewoon in één toertje het beste van jezelf 
geven? Stuur dan naar sport@vtk.ugent.
be en vul de moeilijkere momenten op! Pie-
ter, Baptiste en Laurens zullen jullie eeuwig 
dankbaar zijn, en ik sowieso ook!

Het allerlaatste ’t civielke geeft mij ook te-
vens de mogelijkheid om even terug te kij-
ken op mijn periode als Praeses en bij uit-
breiding op mijn gehele praesidiumcarrière. 
Toen ik in mijn eerste jaar aankwam had ik 
nooit gedacht dat ik de persoon ging zijn die 
ik vandaag ben. Ik moet hierin eerlijk zijn 

en bekennen dat een groot deel 

van wie ik ben gekomen is door VTK. Ik heb 
zoveel bijgeleerd en zoveel nieuwe vrienden 
gemaakt, het zal me de rest van mij leven 
bijblijven. 

Dit jaar hebben we activiteiten georgani-
seerd die met woorden bijna niet te bevat-
ten zijn. Onze Jobfair was een recordeditie 
met 93 bedrijven, iets wat nog nooit ge-
beurd is in Gent. We hebben met graffiti 
gespoten, aan paaldansen gedaan, we heb-
ben zelfs leren polsstokspringen met Ke-
vin Rans. Ons cursussysteem ging dit jaar 
volledig online, iets waar andere faculteiten 
enkel van kunnen dromen. De Vooruitfui-
ven waren ook dit jaar terug een gigantisch 
groot succes, daar kan het bierrecord van 
2998 liter alleen maar het beste bewijs van 
zijn. Ook het galabal, op een nieuwe locatie, 
was werkelijk een pareltje. De champagne 
op de Champagnegoliarde de maandag erna 
parelde ook nog enkele dagen in mijn hoofd, 
dit geheel terzijde. We sloten het eerste deel 
van het tweede semester af met de jaarlijk-
se VTK Show, die dit jaar grappiger was dan 
ooit! Ik kan nog enkele pagina’s doorgaan, 
maar mijn plaats is helaas ook beperkt. Als 
je een praesidiumcarrière met zo’n fantas-
tisch team van Praesidium en medewerkers 
kan afsluiten, dan kan je alleen oprecht trots 
zijn. Bedankt allemaal!

Laat mij deze laatste regels spenderen door 
toch ook eens naar de toekomst te kijken. 
De verkiezingscampagne voor het Praesi-
dium is momenteel hevig aan de gang en 
de verkiezingen zelf staan voor de deur. Ik 
wens hierbij dan ook het team voor volgend 
jaar enorm veel succes! Opkomen kan dus 
helaas niet meer, maar zet alsjeblieft de 
stap om medewerker te worden om dan 
misschien volgend jaar wel op te komen. Ik 
kan jullie deze fantastische reis alleen maar 
heel hard aanraden! 

Geniet allemaal van jullie
studententijd en veel 
succes met de komende 
examens en/of thesis!
Tot de volgende!
Max



5

Perspraat
Allerliefste lezers,

WE LOVE YOU! Laten we daarmee be-
ginnen - in het laatste ‘t Civielke van dit 
jaar mag het er al eens melig aan toe-
gaan. Het kan niet genoeg gezegd wor-
den. Zonder jullie zou er namelijk geen 
‘t Civielke zijn! En inderdaad dit is het 
vijfde ‘t Civielke, het laatste ‘t Civielke, 
het “afscheid valt ons zwaar” ‘t Civielke 
want deze perschicks stoppen er mee. 
Het was een topjaar vol hilariteit waarin 
we samen toch ook wat hebben afge-
zien wegens de snel op elkaar volgende 
deadlines, het tijdstekort en het aantal 
te vullen pagina’s dat soms eindeloos 
leek in vergelijking met het aantal ar-
tikels dat we nog “maar” in ons bezit 
hadden. En toch, beste lezers, toch zijn 
we er telkens in geslaagd kleine literai-
re meesterwerkjes af te leveren. Hoe 
ons dat telkens opnieuw gelukt is? We 
zullen jullie ons goedbewaarde geheim 
onthullen... Een mens heeft niet meer 
nodig dan een fantastisch medewer-
kersteam, jullie, lieve ‘t Civielkeslezers 
en natuurlijk een top persteam - yes 
we were hihi! Speciaal voor ons laat-
ste ‘t Civielke en ons nakende afscheid 
als editors in chief hebben we er een 
speciale editie van gemaakt. Een Sum-
mereditie! Deze Summerspecial kan je 
vinden in het midden van jouw favoriete 
tijdschrift. Zo weet je naar welke fes-
tivals je je moet begeven deze zomer 
- ontspannen (tijdens de herexamens) 
MOET gewoon, hoe je zelf cocktails 
kan maken - (herexamens +) alcohol 
= minder ellende - en wat de sterren 
voor jou voorspellen in onze grote sexy 
zomerhoroscoop - sex (tijdens herexa-
mens) is van uiterst belang! 

En niet alleen jullie geliefde perschicks 
nemen afscheid, ook die lieve mevrouw 
van het Monitoraat, Katrijn Standeart, 
neemt afscheid van jullie in dit ‘t Civiel-
ke. Wie ook een nieuwe weg inslaat vol-
gend jaar is Prof. de Cooman. Hij wordt 
onderwijsdirecteur! We konden dit niet 
zomaar onopgemerkt laten voorbijgaan 
en hebben hem op de rooster gelegd tij-
dens een superleuk interview.

Het laatste ‘t Civielke betekent ook dat 
het einde van dit jaar nadert en jammer 
genoeg ook dat die vreselijke horrorpe-
riode weer gaat losbarsten... DE EXA-
MENS! Hebben jullie nu al nachtmerries 
over mondelinge examens, belachelijke 
antwoorden, blackouts... Geen paniek! 
Geen betere manier om dat te verhel-
pen dan te lachen met de fouten van 
anderen. In dit ‘t Civielke hebben we 
enkele van die “Studentenparels” van-
op analyse-examens verzameld. Na 
het lezen van deze blunders zal jullie 
schaamte al heel wat minder zijn! OEF!

Tot slot wensen we jullie veel hila-
risch leesplezier en een fantastische 
(her)examenperiode. We zeggen nog 
een laatste keer: WE LOVE YOU!!!! 
 
Liefs van jullie perschicks,

Eva & Valerie
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Katrijn Standaert

Beste studenten,

Een jaar geleden vroeg 
Google mijn man of hij bij 
hen wou komen werken 
als software engineer. Dus 
verhuizen ik met man en 
kindjes in juli naar Du-
blin, want neen blijven 
zeggen tegen Google is 
nogal absurd. Normaal-
gezien komen we terug 
voor september 2016, 
zodat zoonlief hier in het 
eerste leerjaar kan star-
ten (ja, ik ben al zo oud). 
De combinatie van slech-
te timing, slecht statuut 
(praktijkassistent) en een 
pak minder rechten dan 
je voor mogelijk houdt, 
zorgt ervoor dat ik vanaf 
1 juli werkloos ben. Ik heb 
geen flauw idee of ik hier 
ooit nog terug zal kunnen 
of mogen beginnen.

Ik startte op het moni-
toraat in oktober 2008 
en hield vanaf het begin 
van mijn job. Niet omwil-
le van het statuut, loon of 
de carrièreperspectieven, 
maar door collega’s, de 
afwisseling, de uitdaging 
en de studenten. Voor-
al de studenten. Jullie 
dus. Jullie gaven me elke 

keer opnieuw redenen om 
van mijn job te houden. 
 
Want ik geniet. Van elke 
frank die valt. Van elke 
“aah, nù snap ik het”. Van 
elke overgang in een oe-
fening of bewijs die na 
een extra pagina bereke-
ningen duidelijk wordt. 
Van elke vraag waarvan 
ik het antwoord na lang 
zoeken eindelijk vind. Van 
elke “och dat valt eigen-
lijk precies toch nog wel 
mee”. Van elke “amai dat 
tegenvoorbeeld had ik 
nooit zelf verzonnen”. Van 
elke dankjewel. Van elke 
groepssessie die goed 
ontvangen wordt. Van 
elke “ik zie het weer zit-
ten”.

Ik wil jullie sorry zeggen. 
Omdat er in piekperiodes 
vaak meer vraag naar 
sessies was dan aanbod. 
Omdat ik niet op alle vra-
gen een antwoord weet. 
Omdat ook ik niet foutloos 
ben. Omdat ik, nochtans  
de elegantie zelve, soms 
klungel. Omdat ik soms 
alleen maar een luiste-
rend oor kan bieden en 
een doorverwijzing, geen 
oplossing.

Maar ik wil jullie vooral be-
danken. Voor die keer dat 
er meer dan 60 afkwamen 
naar de allerlaatste extra 
epsilon-delta sessie voor 
12 personen. Voor de vele 
keren dat er extra stoelen 
gezocht moesten worden 
voor een sessie. Voor die-
gene die ongemerkt mer-
ci schreef op het bord in 
mijn bureau. Voor jullie 
enthousiasme. Voor jul-
lie tolerantie als ik niet 
uit mijn woorden geraak. 
Voor de (h)erkenning in 
en buiten het plateauge-
bouw. Voor een heleboel 
hartverwarmende mo-
menten.

De statutaire kant van 
mijn job kon stukken be-
ter, de inhoud niet. Dank 
jullie, om mijn job zo hard 
de moeite waard te ma-
ken!

Wat je ook wilt doen, ik 
wens je véél succes er-
mee!
Katrijn

U kent ze waarschijnlijk wel, die lieve dames van het monitoraat. Met een glimlach 
op het gezicht staan ze voor ons klaar wanneer we even door het bos de bomen 
niet zien. Ikzelf ben ze nog steeds eeuwig dankbaar om mij steevast te begelei-
den wanneer het niet lukte met Analyse. Helaas moeten we afscheid nemen van 
één van deze godsgeschenken. In onderstaande brief zegt Katrijn Standaert ons 
vaarwel.
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Sleutelgaten
Proffen en hun hilarische uitspraken, je vindt ze hier! Hebben jullie nog meer 
ongezien grappig uitspraken voor ons, stuur dan snel een mailtje naar sleutelgat-
en@vtk.ugent.be !

Prof. H. De Schepper - Analyse II
*Iemand verslikt zich* ‘Gaat het? Een beetje kraant-
jeswater hebben? Allez ´t is niet drinkbaar hoor..’

Prof. W. Van Paepegem - Mechanica van materialen
Ik toon graag voorbeelden van de grootste, langste,... 
niet dat ik daar zelf complexen over heb hoor.

Prof. Donald Desmet - Constructieve aspecten van 
gebouwen/Technische Installaties
Eén en één kan soms meer zijn dan twee!

Prof. P. De Baets - Werktuigkunde
Een voordeel van een keramische machine is ... dat het 
keramisch is.

Prof. T De Mulder - Hydraulica I
Waarom maken we een gat in de dijk? We doen dat toch 
niet voor de lul... uh ... lol.

Prof. H. De Schepper - Analyse I
Ik zal het bord omhoog doen, anders zijn er te veel koni-
jnen.

Prof. H. Bruneel - Wachtlijntheorie
U moet alle bladzijden voorzien van naam en nummer. 
Een blad heeft 2 bladzijden. Nuja, technisch gezien is het 
een balk van heel kleine dikte, en heeft het dus 6 zijden. 
Maar u hoeft enkel voor en achterkant te nummeren, niet 
de zijkanten.
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Gent zijn bloeiende lakennijverheid tijdens de late 
Middelleeuwen voornamelijk te danken heeft aan zijn 
drassige ligging? De aanwezigheid van meersen (onder 
water gelopen gebieden waar men niet aan landbouw 
kon doen) leidde er namelijk toe dat men vooral aan 
schapenteelt deed en van het een kwam het andere...

De stad in de 9de eeuw maar liefst tweemaal door de 
Vikingen werd verwoest? Als antwoord hierop liet Bou-
dewijn II van Vlaanderen een versterking bouwen op 
de plaats waar het nu Gravensteen staat.

Het standbeeld op de Vrijdagsmarkt een hulde is aan 
niemand minder dan Jacob Van Artevelde? Deze lo-
kale volksheld, waar Gent de bijnaam ‘Arteveldestad’ 
van kreeg, speelde in Vlaanderen een belangrijke rol 
tijdens de Honderdjarige Oorlog waar het toenmalige 
Vlaamse graafschap wegens zijn economische afhan-
kelijkheid van de Engelse wolhandel diens kant trok en 
dus openlijk rebelleerde tegen zijn Franse soeverein.

Het monumentale, ijzeren kanon ‘De Dulle Griet’ (‘dul-
le’ in de zin van ‘kwade’) nooit een kanonskogel heeft 
afgevuurd? Tegenwoordig heeft men zelfs de loop defi-
nitief dichtgemaakt omdat het een verleidelijke slaap-
plaats was voor dronkenlappen.

De cuberdon a.k.a. ‘Gentse neus’ volgens de overle-
vering ontdekt zou zijn door een Gentse apotheker die 
in 1873 een mislukt preparaat had laten stollen? De 
meeste geneesmiddelen waren toen namelijk in siroop-
vorm en de vloeibare zoetigheid met de harde korst gaf 
hem het idee om deze vorm te commercialiseren als 
bonbon.

Of het nu nog maar jouw eerste jaartje is aan de universiteit of je juist al jaren 
lang rondom de Plateau en omstreken hebt rondgeslenterd, iedereen heeft wel 
een reden om fier te zijn op zijn studentenstad. Desondanks kent de doorsnee 
student bitter weinig van de historie van de stad en bij deze zal dit snel even recht 
gezet worden. 
Wist jij namelijk dat...

Wistjedatjes
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Wistjedatjes
De Gentenaren als bijnaam ‘de stroppendragers’ heb-
ben? Nadat de Spanjaarden (onder het bewind van de 
Habsburgers) de Gentse opstand in 1540 de kop in-
drukten liet hun keizer Karel V (die overigens in Gent 
geboren was!) de lokale edellieden als symbolische 
boetedoening blootvoets en met een strop rond hun 
nek door de straten lopen. Later namen de Gentenaren 
de strop dan over als een symbool voor het ‘fier’ en 
onafhankelijk te zijn. 

Zowel het Belfort van Gent, de Lakenhal en de Mamme-
lokker UNESCO werelderfgoed zijn?

Het Gravensteen op 16 november 1949 door studenten 
bezet werd? De aanleiding hiertoe was de verhoging 
van de bierprijs en het feit dat de politie zijn witte hel-
men zou vervangen door blauwe kepies, iets wat het de 
student met snode plannen natuurlijk moeilijk maakte 
hen te onderscheiden van postbodes en taxichauffeurs. 
Uiteindelijk moesten de studenten door politie, brand-
weer en rijkswacht verdreven worden want ze vrees-
den noch knuppel, noch water, noch spuit.

In de 17de en 18de eeuw Gent de grootste stad van 
België was? Aan het einde van de 18de eeuw was het 
zelfs de eerste geïndustrialiseerde stad op het hele Eu-
ropese vasteland.

Dat Gent niet enkel en alleen een socialistische bur-
gemeester heeft, maar zelfs aan de oorsprong lag van 
de Belgische socialistische beweging en hier de eerste 
moderne vakbonden van België het licht zagen?

De Rechtvaardige Rechters, deel van ‘Het lam Gods’ 
van Jan van Eyck, een grootmeester en vertegenwoor-
diger van de Vlaamse Primitieven, nog altijd niet terug-
gevonden is?
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Galabal
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OpO

Welke meme ben ik?

Hmm, die geur van een frisse och-
tend. Ik kan niet wachten om naar 
de les te gaan, daar zit ik...

a. steevast vooraan

b. in het midden of ergens anders, het 
maakt niet echt uit

c.  telkens achteraan

d. Les? Hebben wij les?

Verdorie, ik ben mijn balpen verge-
ten! Wat nu gedaan?

a. Ik steel een balpen van iemand in de 
buurt

b. Mijn buur krijgt het vriendelijke ver-
zoek om eentje uit te lenen

c. Vergeten staat niet in mijn woorden-
boek, ik heb er altijd één bij

d. Ik durf er geen vragen

Joepie, het nieuwe ‘t Civielke is uit 
vandaag! Ik doe de psychologische 
test...

a. alleen en in stilte tijdens de les

b. tijdens de les, en zal mijn 
resultaat al elleboogstotend 
aan mijn vrienden duidelijk 

maken
c. tijdens de leswisseling, we vragen el-
kaar op als giechelende pubermeisjes

d. thuis

De prof vraagt om stilte, dus ik ben 
wel genoodzaakt op te letten. De 
arme rakker schrijft echter een fout 
op het bord, ik...

a. steek zo snel mogelijk mijn vinger op 
om dit te melden

b. zeg het aan mijn vrienden in de buurt, 
stel dat ze het niet gemerkt hebben

c. heb de fout helemaal niet gezien

d. zit nog steeds niet in de les hoor

De les is gedaan en ik heb een sprin-
guur. Dit gebruik ik om...

a. even op café te gaan, chillen in VTK 
rood of iets in die aard

b. mijn leerstof netjes bij te houden

c. plannen te maken voor werelddomi-
nantie

d. Elk uur is een springuur voor mij, ik 
vraag wel notities

Je zit in de les te staren naar het bord, maar wat daar geschreven staat, dringt 
niet echt door. Neen, iets veel belangrijkers houdt je bezig! Een levensvraag, een 
broodnodige kennis voor de rest van je curriculum. Geen nood! Al dat glariën in 
de verte is voorbij want hier krijg je antwoord op het ultieme vraagstuk... Het ‘t 
Civielke presenteert: “Welke meme ben ik?” Gids ons door je dag en al snel zal 
deze kwestie als sneeuw voor de zon verdwijnen.
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Welke meme ben ik? PUNTENTABEL

vraag  a b c d

1  4 3 2 1

2  1 2 4 3

3  4 1 3 2

4  4 3 2 1

5  3 4 1 2

Neem de som van de kwadraten voor je 
resultaat!

RESULTATEN

< 11:  “Dolan” 
 
Jij bent het type dat alles op zijn ei-
gen manier doet. Duistere gedach-
ten spoken vaak door je hoofd en 
de les bijwonen is iets dat je niet 
echt kent.

11 - 25:  “Scumbag Steve”

De naam zegt genoeg, denk eens 
na over je dagelijkse gewoonten. Al 
die gestolen geodriehoeken en bal-
pennen teruggeven zou een goed 
begin zijn.

26 - 38:  “Doge”  
 
Such nice, much cool. Joviale perso-
nen zoals jij worden geapprecieerd.

39 - 66:  “Good Guy Greg” 
 
Een vriendelijk persoon die er geen 
problemen mee heeft om hulp te 
bieden! Indien je van het mannelij-
ke geslacht bent durven sommige 
West-Vlamingen naar je verwijzen 
als “het mannetje”.

> 66:  “Y U NO”

Misschien iets te perfectionistisch, 
maar jij gelooft waarschijnlijk niet 
dat te perfectionistisch zijn bestaat. 
Doe waar je goed in bent, streef 
naar de top!
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Analyse I, Analyse II, Analyse III... Sommigen onder ons hebben er nog steeds 
nachtmerries van. Voor anderen zijn Analyse II en Analyse III nog een ver van hun 
bed show aangezien Analyse I hen blijft achtervolgen. Schaamde je je ooit voor 
iets wat je op een vraag had geantwoord? Niet getreurd! Deze studenten waren 
namelijk nog net dat tikkeltje creatiever in de awkwardness...

Studentenparels

Examen Wiskundige Analyse III - Deel oefeningen

Reeks A

29 januari 2014, 13:00 uur

Naam en Voornaam:

Lees eerst dit:

(i) Naam en voornaam hierboven invullen.

(ii) Nietje niet losmaken.

(iii) Enkel deze bundel afgeven; geen bladen toevoegen.

(iv) Schrijf duidelijk, gebruik bij voorkeur een donkere pen.

(v) Respecteer de antwoordvakken.

(vi) Als u een stelling, eigenschap, ... gebruikt, formuleer die dan, toon aan dat de
voorwaarden vervuld zijn, maar bewijs die niet.

(vii) Gebruikt u een Maple-resultaat, schrijf dan: MAPLE → ...

(viii) Schrijf voldoende tussenresultaten.

Parels van studenten tijdens een examen

Parel 1

n∑
k=0

ckx
k

n+1∑
k=0

(
n + 1

k

)
xn+1−k(−a)k

=




n+1∑
k=0

ckx
k

(
n + 1

k

)
xn+1−k(−a)k


 − cn+1x

n+1

�

Parel 2
Vraag: Zij n ∈ N, ck ∈ C voor k = 1, . . . , n, cn �= 0. Toon aan dat de functie

f(z) =
n∑

k=0

ckz
k

maximaal n verschillende wortels heeft, d.w.z. oplossingen van f(z) = 0.
Antwoord: per aspera ad astra
7 jaar geen wiskunde en plots Analyse 1
hehe �

Parel 3
...
In het uitzonderlijke geval dat de omgeving enkel rationale getallen bevat kan men ineens
verder gaan naar deel 2.
... �

Parel 4
Vraag: Formuleer en bewijs de stelling over de relatie tussen de convexiteit van de functie
f en haar ??? afgeleide.
Antwoord: f is een convexe functie en continu in [a, b] dan zegt men dat de k-de afgeleide
van f ook convex is. �

Parel 5
Vraag: Formuleer het orde-axioma voor reële getallen.
Antwoord: In de verzameling van de reële getallen bestaat er een absolute ordening, die
ervoor zorgt dat de reële getallen ten opzichte van elkaar vergeleken kunnen worden met als
referentie “0”. Dit kan worden voorgesteld door een reële as. �

Parel 6
Vraag: Formuleer de stelling over de convergentie van de wisselreeksen.
Antwoord: Een wisselreeks is nooit convergent want ze wisselt voortdurend van teken. �
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Parel 7
Vraag: Formuleer en bewijs de stelling van Cauchy-Hadamard over de convergentie van een
PMR.
Antwoord: pfff . . . “zucht”
Deze ochtend op de radio:
“De Opel-saloncondities, enkel die blijven in je hoofd zitten!”
Ik zou het nog gaan geloven. �

Parel 8
Vraag: Formuleer en bewijs de formule van Taylor.
Antwoord: Beste,
van Taylor kan ik mij nu helaas niets voor geest halen. Dus, om u niet in de kou laten staan,
hier de stelling + bewijs van Archimedes. �

Parel 9 Ik vind het spijtig dat u niets gevraagd heeft over de convexe eigenschappen of
uniforme continüıteit over interval. Dit en nog veel andere waren zeer mooie bewijzen die ik
net iets beter beheerste. Niettemin zijn deze bewijzen ook zeer interessant.
Ik heb geprobeerd al mijn bewijzen op 1 lijntje te krijgen, maar het verhaal ging als volgt:
Mijn lijntje was te lang en mijn blad te kort.
Tot wederziens!
(My parachute mal-functioned. I’m going to try and save what’s left to save.) �

Parel 10 Wegens niet genoeg kennis en inzicht te hebben in het bewijs, zal ik in plaats de
kettingregel bewijzen. �

Parel 11
Vraag: Formuleer en bewijs de stelling over de afleidbaarheid van de limietfunctie f =
lim

n→∞
fn.

Antwoord: De limietfunctie f = lim
n→∞

fn is afleidbaar als en slechts als voor alle n ∈ N de
functies fn afleidbaar zijn.
Bewijs :

nodige voorwaarde: triviaal

voldoende voorwaarde: uit het ongerijmde.
�

Parel 12
Vraag: Formuleer de zgn. M-test van Weierstraß.
Antwoord: De M-test van Weierstraß gaat over integralen en zegt dat als M > 0 is, we iets
kunnen besluiten uit een bepaalde vgl., en dat als M < 0, we iets anders kunnen besluiten
uit bepaalde vgl. �

Parel 13 Zij a en b reële getallen. Dan

a < b ⇐⇒ a ≤ b − 1.

�
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Studentenparels
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Parel 14
. . .

|f(x)| ≤ |f(x0)| +
A

2
|x − x0| +

A

2
|x − x0|2.

Afleiden geeft

|f ′(x)| ≤ A

2
+ A|x − x0|.

. . . �

Parel 15 ∫ b

a
fn(x) dx =

fn+1(b) − fn+1(a)
n + 1

.
�

Parel 16
Vraag: Zij f en g reële continu functies op [a, b] en zij g positief. Dan bestaat er een c ∈ [a, b]
met de eigenschap ∫ b

a
f(x)g(x) dx = f(c)

∫ b

a
g(x) dx.

Bewijs!
Antwoord: ∫ b

a
f(x)g(x) dx =

∫ b

a
f(x) dx

∫ b

a
g(x) dx

gebruik van stelling 1.8 p.92: ∃c ∈ [a, b] c-is willekeurig

=⇒
∫ b

a
f(x) = f(c) (f(c) = F ′(c))

=⇒ f(c)
∫ b

a
g(x) //. �

Parel 17
Vraag: Formuleer en bewijs de stelling over de dichtheid van Q in R.
Antwoord: . . . Als een getal rationaal is en afgebeeld wordt op

nx

n + x
, dan zijn zijn 2

dichtsbijzijnde buren irrationaal en . . . �

Parel 18
Vraag: Formuleer en bewijs de stelling over de dichtheid van Q in R.
Antwoord: . . . De intervallen tussen twee opeenvolgende rationale getallen . . . �

Parel 19
Vraag: Formuleer het orde-axioma voor reële getallen.
Antwoord: Alle reële getallen zijn van dezelfde orde. �
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Parel 19
Vraag: Formuleer het orde-axioma voor reële getallen.
Antwoord: Alle reële getallen zijn van dezelfde orde. �
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Parel 20
Vraag: Formuleer de stelling van Cauchy-Kowalevskaia.
Antwoord:
Poor people have it,
Rich people need it
and when you eat it
you might starve to death.

What is it?

Hint: Dezelfde hoeveelheid punten die ik krijg voor deze vraag. �

Parel 21
Vraag: Formuleer en bewijs de substitutiestelling voor integralen.
Antwoord: ∫

f(t) dt =
∫

f(x) dx

t = x

dt = dx

�

Parel 22
Vraag: Formuleer een equivalente uitspraak met “de functie f : A → C is niet uniform
continu in A”.
Antwoord: De functie f : A → C is niet uniform continu in A =⇒ f kan niet uniform
convergeren in A. �

Parel 23
Vraag: Formuleer en bewijs de stelling over de continüıteit van de limietfunctie van een
functierij.
Antwoord: Als alle fn puntsgewijs convergeren naar f in [a, b] en als f continu is in [a, b],
dan is lim

n→∞
fn continu in [a, b]. �

Parel 24
Vraag: Formuleer en bewijs de stelling over de convergentie van wisselreeksen.

Antwoord: De wisselreeks
∞∑

n=0

(−1)nun+1 convergeert.
�

Parel 25 Beschouw de functierij f(xn), waarvoor ∀n geldt dat f(xn) continu is. Stel dat
f(xn) absoluut convergeert naar f(x) dan convergeert de limietfunctie f(x). �

Parel 26 In een gesloten interval [a, b] zal een functie f : [a, b] → R, C altijd uniform continu
zijn! �
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4

Parel 7
Vraag: Formuleer en bewijs de stelling van Cauchy-Hadamard over de convergentie van een
PMR.
Antwoord: pfff . . . “zucht”
Deze ochtend op de radio:
“De Opel-saloncondities, enkel die blijven in je hoofd zitten!”
Ik zou het nog gaan geloven. �

Parel 8
Vraag: Formuleer en bewijs de formule van Taylor.
Antwoord: Beste,
van Taylor kan ik mij nu helaas niets voor geest halen. Dus, om u niet in de kou laten staan,
hier de stelling + bewijs van Archimedes. �

Parel 9 Ik vind het spijtig dat u niets gevraagd heeft over de convexe eigenschappen of
uniforme continüıteit over interval. Dit en nog veel andere waren zeer mooie bewijzen die ik
net iets beter beheerste. Niettemin zijn deze bewijzen ook zeer interessant.
Ik heb geprobeerd al mijn bewijzen op 1 lijntje te krijgen, maar het verhaal ging als volgt:
Mijn lijntje was te lang en mijn blad te kort.
Tot wederziens!
(My parachute mal-functioned. I’m going to try and save what’s left to save.) �

Parel 10 Wegens niet genoeg kennis en inzicht te hebben in het bewijs, zal ik in plaats de
kettingregel bewijzen. �

Parel 11
Vraag: Formuleer en bewijs de stelling over de afleidbaarheid van de limietfunctie f =
lim

n→∞
fn.

Antwoord: De limietfunctie f = lim
n→∞

fn is afleidbaar als en slechts als voor alle n ∈ N de
functies fn afleidbaar zijn.
Bewijs :

nodige voorwaarde: triviaal

voldoende voorwaarde: uit het ongerijmde.
�

Parel 12
Vraag: Formuleer de zgn. M-test van Weierstraß.
Antwoord: De M-test van Weierstraß gaat over integralen en zegt dat als M > 0 is, we iets
kunnen besluiten uit een bepaalde vgl., en dat als M < 0, we iets anders kunnen besluiten
uit bepaalde vgl. �

Parel 13 Zij a en b reële getallen. Dan

a < b ⇐⇒ a ≤ b − 1.

�
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De film speelt zich af in een grimmig 
woestijnlandschap waar de mensheid is 
gebroken en waar bijna iedereen gek is 
en vecht voor de noodzakelijkheden van 
het leven. In deze wereld van vuur en 
bloed zijn twee rebellen op de vlucht die 
misschien wel de orde zouden kunnen 
herstellen. Max (Tom Hardy), een man 
van actie en weinig woorden, tracht ge-
moedsrust te vinden na het verlies van 
zijn vrouw en kind in de nasleep van 
de chaos. Furiosa (Charlize Theron), is 
een vrouw van actie die haar pad naar 
overleving kan bereiken als ze door de 
woestijn geraakt terug naar het vader-

land uit haar kindertijd.

Deze Mad Max is eigenlijk al de vierde 
film in de reeks en elke film werd gere-
gisseerd door George Miller. Nu wordt 
de hoofdrol niet meer door Mel Gibson 
gespeeld, maar door Tom Hardy. Aan-
gezien er twintig jaar tussen deze en 
de vorige film, Mad Max Beyond: Thun-
derdome zit, zijn er al grote sprongen 
gemaakt in speciale effecten, dus je 
kan je aan heel wat spectaculaire ac-
tie verwachten (zie trailer via QR Code). 
Het verhaal ontrolt zich wel gewoon 
verder en volgt op de vorige aangezien 
Mad Max toen achtergelaten werd in de 
woestijn. 

MAD MAX: FURY ROAD (14 MEI 2015) 

We love movies and popcorn! Timothy geeft ons iedere editie de must see movies 
van klassiekers tot the just released movies in de bioscoop. Zo weet je altijd wat 
te bekijken op een rustig avondje met vrienden of op een avondje me-time! Let’s 
watch!

Burgies@TheMovies Bioscoop

Voor het laatste ‘t Civielke keren we terug naar de bioscoop en bespreek ik voor 
jullie drie films die in de loop van de maand mei uitkomen: Mad Max: Fury Road, 
(Disney Project) Tomorrowland en Ex Machina. En aangezien films nu eenmaal hun 
verhaal vertellen aan de hand van beelden en visuele effecten (zo onverwacht), 
gaan we iets nieuws proberen en heb ik voor elke film een QR Code toegevoegd 
met een YouTube-link naar een trailer van de film. Als je twijfelt of één van deze 
films de moeite is om te gaan zien, kan je nu moeiteloos de trailer opzoeken. 

What a lovely day.
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Burgies@TheMovies Bioscoop

DISNEY PROJECT TOMORROWLAND (21 MEI 2015)
Imagine a place where nothing is impossible

Samengebonden door een gedeeld lot 
vertrekken een slimme, optimistische 
tiener (Britt Robertson) barstend van 
wetenschappelijke nieuwsgierigheid, 
en een voormalig kindgenie (George 
Clooney), geteisterd door desillusie, op 
een gevaarlijke reis. Hun doel is om de 
geheimen van een enigmatische plek 
ergens in tijd en ruimte te vinden, die in 
hun gedeelde geheugen onder de naam 
“Tomorrowland” bestaat.

Deze film wordt de volgende live acti-
on film van Disney en is gebaseerd op 
het themaland Tomorrowland van de 
Disneyparken over heel de wereld. De 
bekendste attractie “Space Mountain” 
kan je al op de achtergrond van één 
van de trailers zien. Disney doet enorm 
zijn best om het verhaal zo mysterieus 
mogelijk te houden, waarin het futuris-
tische Tomorrowland centraal staat. In 
de trailers worden er dan ook maar een 
paar hints gegeven waarover het ver-
haal zou gaan. 

EX MACHINA (27 MEI 2015)
There is nothing more human than the will to survive

Caleb Smith (Domhnall Gleeson), een 
24-jarige programmeur die werkzaam 
is voor het grootste internetbedrijf ter 
wereld, wint een wedstrijd waarbij hij 
een week mag doorbrengen in het bui-
tenverblijf van Nathan Bateman (Oscar 
Isaac), de teruggetrokken CEO van het 
bedrijf. 
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Wanneer Caleb echter aankomt op de 
afgelegen locatie, ontdekt hij dat hij 
moet deelnemen aan een vreemd en 
fascinerend experiment waarin hij de 
verantwoordelijkheid krijgt om de capa-
citeiten, en uiteindelijk het bewustzijn 
te evalueren van Nathans laatste pro-
ject in kunstmatige intelligentie. Het 
experiment heet Ava (Alicia Vikander), 
een vrouwelijke robot, wiens emotione-
le intelligentie gesofisticeerder is — en 
meer misleidend — dan geen van beide 
kan bedenken.

Ex Machina is een techno-thriller die zich 
in de nabije toekomst afspeelt, want 
kunstmatige intelligentie lijkt soms mis-
schien ver van ons bed maar het zou me 
niet verbazen als een groot internetbe-

drijf plots zo’n model voorstelt als een 
nieuw technologisch snufje. En de vraag 
blijft: is dit wel zo een goed idee, heb-
ben we voldoende nagedacht over de 
mogelijkse gevolgen en zal kunstmati-
ge intelligentie niet eerder de mensheid 
naar de verdoemenis brengen, in plaats 
van te verbeteren? Gelukkig is dit maar 
een film en moet je er enkel maar van 
genieten. 



 

 

 

STEEDS OP ZOEK NAAR TOP INGENIEURS ! 

 

OPENSTAANDE VACATURES : 

JUNIOR CALCULATOR - (M/V) 

ASSISTENT PROJECTLEIDER - (M/V) 

ASSISTENT WERFLEIDER - (M/V) 

 
Spontane sollicitaties : 

 veronique.louwagie@franki.be 

Bezoek ons online : 

http://www.franki-construct.be 

 

Franki Construct behoort 
sinds 1998 tot de Willemen 
Groep, één van de grotere 
spelers in de bouwsector. 
Enkele van de belangrijkste 

partners binnen deze 
groep zijn Willemen General 

Contractor, Cosimco, 
Kumpen, Franki en Aswebo. 
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La Place to Bie

 - Nick -
“Schilderen en knutselen samen met een 
grote groep nieuwe vrienden, allemaal sa-
men toewerken naar die schitterende 
twee shows en je ontzettend amuseren... 
Om maar een paar redenen te noemen 
waarom ik al sinds mijn eerste jaar aan 
deze faculteit decormedewerker ben!”

 - Toon -
“Na al die maanden werken, plezier maken en 
nu zelfs wat stressen, is ‘t eindelijk zo ver: 
de zaligste week van’ t jaar breekt aan, 
dankzij ons übercoole showteam!! Merci al-
lemaal!” 

 - Margot -
“Vorig jaar vroeg iemand of ik toevallig zin 
had om mee te doen met de VTK-show 
omdat ze acteurs tekort hadden en ik had 
nogal snel ‘ja’ gezegd. Dus ik ga eerlijk zijn 
als ik zeg dat ik voor de eerste repeti-
tie toch begon te denken dat ik misschien 
ietsje te enthousiast had toegezegd want 
ik had totaal geen acteerervaring.Maar al 
snel bleek dat dat gevoel voor niets no-
dig was. Het leuke aan de show is dat al-
les maar dan echt alles door de studenten 
zelf wordt geregeld: het script, de regie, 
de dans, het decor... en je leert daardoor 
echt superveel nieuwe mensen kennen! 
Dus of je nu veel of weinig podiumervaring 
hebt maakt eigenlijk allemaal niet zoveel uit 
omdat er gerepeteerd wordt in een toffe 
sfeer en je ‘al doende wel leert’. Dussssss: 
niet twijfelen, gewoon meedoen! “

 - Eva -
“Toen regie me in mijn eerste jaar vroeg 
om mee te acteren in de show, heb ik toch 
wel even getwijfeld voor ik ja zei. Onder-
tussen zijn we vier shows verder, en heb 
ik al aan elke editie op de een of andere 
manier meegewerkt. Na dat eerste jaar 
acteren was ik gebeten door de showmi-
crobe, en dus schreef ik ook mee aan het 
script, om vervolgens het jaar erna zelf 
Cultuur te gaan doen. Vorig jaar schilder-
de ik nog mee aan het doek, en nu dans ik 
mee. Elke keer is het een volledig andere 
ervaring, maar elk jaar weer is het super 
leuk. Dat is dan ook dü reden dat ik telkens 
opnieuw met veel plezier meegedaan heb. 
De showweek is altijd een super gezellige 
week, vol memorabele momenten, en ik ben 
er zeker van dat dat nu niet anders zal 
zijn. Ik kijk al vol spanning uit naar het 
moment waarop het doek woensdag voor 
onze eerste dans open gaat! Voor al diege-
nen die getwijfeld hebben om mee te doen, 
en er niet voor gegaan zijn: niet getreurd, 
volgend jaar heeft Cultuur opnieuw een 
heleboel medewerkers nodig. De uitgele-
zen kans dus om deel uit te maken van dit 
spectaculaire gebeuren! “

 - Astrid -
“Met veel moed gaf ik mij als archie op om 
mee te acteren in de show tussen een 
meute burgies. Al gauw bleek dat sprankel-
tje archie toch nog van pas te komen tij-
dens de voorbereidingen. Meewerken aan 
de show met zo’n toffe sfeer en hier en 
daar een bizarre burgiemop zijn minstens 
even leuk als de opvoering zelf!”

Cultuur heeft een wondermooie showweek achter de rug met de showavonden 
zelf als kers op de taart.  Een super tof team van dansers, decormedewerkers 
en acteurs zette hun beste beentje voor om de gasten van hun kunnen te tonen. 
Nogmaals een dikke merci aan iedereen die zich hiervoor inzette, jullie waren ge-
weldig! Hieronder enkele ervaringen van de medewerkers. 



23

La Place to Bie
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Column

Het is opnieuw zover. 
Halfvasten foor in Gent. 
En hoewel het me vervult 
met een zeker kinderlijk 
blijdschap, kan ik -nu ik 
al wat ouder ben dan de 
gemiddelde bezoeker- 
het me niet laten enkele  
kritische vragen te stel-
len.

Wie bedenkt deze geld-
winnende, consumenten- 
lokkende valstrikken? 
Waar zit het talent dat er 
in geslaagd is om puz-
zle-games te fabriceren 
op zodanige wijze dat de 

winstkansen immer in het 
voordeel van de verkoper 
liggen?

Elk jaar zie je wel iets 
nieuws. Iets anders dan 
de klassieke ‘trek aan 
het touw’ of ‘eendjes vis-
sen’. Dit jaar bijvoorbeeld, 
schieten op bewegende 
ballonnen. Een selectie 
van rode en blauwe bal-
lonnetjes, een vast aantal 
en een zekere punten-
waarde voor elk. Kortom 
iemand moet nagedacht 
hebben over die verhou-
dingen.

Ik beeld me dan een 
open veld in, waarin een 
testopstelling staat. Enke-
le kinderen die de eerste 
versie staan uit te testen. 
En aan de zijkant een man 
die stillletjes staat te tur-
ven hoe vaak elke kleur 
geraakt is.

Ook nieuw dit jaar, een 
variant op het klassieke 
ringwerpen. Waarbij deze 
keer de vorm van zowel 
de ring, als de overeen-

komstige stok werden-
aangepakt. Wederom een 
diep water dat van intelli-
gentie getuigt.

En dan zie je de bordjes, 
vaak karton of gelami-
neerd papier, waarmee 
de kermismannen en  
vrouwen hun waren aan-
prijzen. De ene taalfout 
na de andere. En uit die 
discrepantie wordt het 
duidelijk dat dit genie 
niet alleen de consument 
van z’n geld kan schei-
den, maar dat hij (of zij) 
er zelfs in geslaagd is de 
uitbaters deze concepten 
te verkopen. Want, laat 
ons eerlijk zijn, iemand 
die “gooi de ring over het 
bloc” schrijft achten we 
niet bepaald in staat om 
kansrekenen te doen.

Of (en je mag dit gerust 
klasseren als een twee-
de mijmering bij het hele 
gebeuren) is er meer aan 
de hand? Is er een Dar-
winistische selectie aan 
de gang, waarbij die uit-
baters die zich vergis-

Het ‘t Civielke heeft sinds kort ook haar eigen huiscolumnist. Joris is masterstu-
dent Computerwetenschappen: Sofware Engineering. Hij is net iets meer dan een 
kwarteeuw oud en schrijft wel eens in zijn vrije tijd. Naast schrijverskwaliteiten 
heeft dit literaire wonder ook muzikale talenten. Zo speelt hij piano. Ook houdt hij 
van vrijwilligerswerk, softwareprojecties en... wiskunde.   Een manusje van alles 
dus, maar in de eerste plaats ‘t Civielkes nieuwste aanwinst! 

Verborgen talent
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Column
sen in de parameters van 
hun spel simpelweg fail-
liet gaan? Overleving van 
de sterkste, of eerder de 
slimste?

Hoewel er nu spontaan 
beelden door m’n hoofd 
spoken van verfromfraai-
de kermisvolk-kinderen, 
wenend bij een caravan 
waar de verf wat afpelt, 
stemt deze tweede mij-
mering me niet bepaald 
ongelukkig. Als ICT-er kan 
ik de schoonheid van een 
dergelijk ‘real live’ gene-
tisch algoritme wel appre-
ciëren.

Waar ik eigenlijk naartoe 
wil, is dat de wereld een 
heel stuk mooier is dan je 
denkt. Er zitten pakkende 
verhalen verborgen ach-
ter elke hoek. Achter elke 
vriendelijke blik. En, net 
als bij elke goede goochel-
truc is het soms aangena-
mer niet te weten hoe het 
werkt.

Sta me toe nog een voor-
beeld te geven. Ik werk als 
vrijwilliger bij een organi-
satie die zich inzet voor  
maatschappelijk kwets-
bare kinderen. Dit zijn 
in essentie kinderen uit 
gezinnen waar armoede 
heerst, taalproblematiek, 
leerachterstand, huiselijk 
geweld of een combinatie 
van allen. Eén van de kin-
deren die dagelijks langs-

komt is een Turks meisje. 
Laten we haar Dilay noe-
men.

Dilay heeft last van ADHD. 
Ze slaagt er niet in zich te 
concentreren op school, 
haar punten zijn niet be-
paald iets om trots op te 
zijn, en dankzij de pre-
caire situatie thuis slaagt 
de moeder er niet in om 
de nodige pilletjes te 
voorzien. En in dit (nogal  
stereotype) Turkse gezin 
is de opvoeding en ver-
zorging van de kinderen 
de taak van de vrouw.

Rekenen met haar is een 
ramp. Je kan haar met 
gemak een tiental keer la-
ten zeggen “drie maal drie 
is negen” en nog geen mi-
nuut later weet ze het niet 
meer. Laat staan dat ze 
bijvoorbeeld een logisch 
verband zou trekken uit 
de vermenigvuldiging, en 
haar overeenkomstige de-
ling “Hoeveel is negen ge-
deeld door drie?”.

Op een goede woensdag-
namiddag, toen ik met 
haar aan haar rekentaken 
bezig was, vroeg ze me 
“hoeveel is duizend maal 
duizend?” waarop ik haar
met een kleine lach op het 
gezicht “tien tot de zesde” 
antwoordde. Om dan de 
bal terug te kaatsen vroeg 
ik haar “Hoeveel is dertien 
maal dertien?”, waarop 

zij, zonder opkijken van 
haar rekenblaadje, netjes 
“honderdnegenenzestig” 
sprak.

En dan zijn er dan natuur-
lijk die momenten waarop 
de zon netjes naar binnen 
schijnt door het dakraam 
en alles even in een fel 
licht lijkt te baden, alsof 
er invloed is van buitenaf.

Nu komt de teleurstelling. 
Nadien kwam ik te weten 
dat haar juf die week ziek 
was en dat ze met de hele 
klas hadden samengeze-
ten met andere klassen en 
leerjaren. En dus, ergens 
in een klas waar Dilay was 
geweest, hing een poster 
met daarop de kwadraten 
van 0 tot 20.

Ze heeft het normaal al 
zo lastig om op te letten 
en die week had ze wei-
nig anders te doen had 
dan naar de muur te sta-
ren. Dus was er iets blij-
ven hangen. En de zon 
kwam niet enkel op dat 
voorafgenoemd moment 
door het dakraam. Dilay 
was begonnen met haar 
huiswerk rond de middag. 
Wanneer de zon op haar 
hoogste punt is.

Zo zie je onmiddellijk, de 
magie is er een beetje af 
als ik vertel hoe de truc 
werkt.
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Interview

U bent Burgerlijk Ingenieur Toegepaste Natuurkunde. Vanwaar de keuze 
voor natuurkunde? 

Natuurkunde is de meest theoretische richting en dat sprak me zo aan. Na het 
middelbaar heb ik altijd getwijfeld tussen drie dingen: geneeskunde, burgerlijk en 
wiskunde. Uiteindelijk heb ik dan voor burgerlijk gekozen. Omdat ik nog steeds de 
neiging had om iets theoretischer te kiezen heb ik dan Natuurkunde als richting 
binnen burgerlijk gekozen.

Wat was uw lievelingsvak vroeger?

Relativiteitstheorie of kwantumfysica. Als het met velden en tensoren te maken 
had dat deed ik het zeer graag. 

Nu geeft u statistiek. Hoe bent u bij Systems terechtgekomen? 

Ik deed iets in de kernfysica en ben dan in contact gekomen met professor Van 
Massenhove. Die destijds een beetje op twee benen liep. Hij gaf enerzijds Analyse 
in de Wiskunde en anderzijds kernreactortheorievakken aan de ingenieurs. Blijk-
baar vond hij mij interessant en goed genoeg om bij hem een doctoraat te doen. 
Ik had geen zin om heel mijn leven in kwantummechanica en elementaire deel-
tjestheorie bezig te zijn. Mijn interesse ging meer uit naar de wiskunde en spe-
cifiek de waarschijnlijkheidsrekening. Daarin heb ik dan mijn doctoraat gedaan. 

Volgende jaar wordt de altijd goedlachse pro-
fessor van Wens, Gert de Cooman, onderwijs-
directeur. Hoog tijd om hem een beetje beter 
te leren kennen! Pers onderwierp hem aan een 
spervuur van vragen. Wie is hij? Wat doet hij? 
Wat drijft hem?  

Kat  / Hond

Zaterdagavond  ben ik :  

Thuis / Bij vrienden 

Bier  / Wijn
    
Home Cinema/Bioscoop

Vroege vogel/Nachtraaf

Chebychev/Bayes

Naam: Gert de Cooman
Professor in: Uncertainty Mo-
delling and Systems Science in 
the SYSTeMS Research Group 
at UGent
Visiting professor in: the 
Department of Mathematical 
Sciences of Durham University
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Interview Prof. de Cooman

Stel prof worden was geen optie. Wat was u dan geworden?

Het heeft niet veel gescheeld of was ik bij ESA gegaan. Ik vind ruimtetechnologie 
ook heel interessant. Toch heb ik hiervoor gekozen want ik wilde al prof worden 
van toen ik 10 jaar was. Het is dus eigenlijk een kinderdroom. Had ik bij de ESA 
gaan werken, dan sloot ik dat -toch tot op zekere hoogte - helemaal af. Ik ben er 
zeker niet rouwig om, integendeel, het is een heel plezierige job.

Was u gedisciplineerd als student?

In de eerste twee jaren heb ik naarstig gestudeerd. Het leek allemaal vlot te gaan 
zonder dat ik veel moeite moest doen. In het derde en vierde jaar was ik ingenieur 
een beetje beu en wilde ik graag nog wat extra studeren. Ik ben dan ook bij de 
Germaanse Talen les gaan volgen. Talen interesseerden me namelijk ook enorm. 
In het laatste jaar heb ik me dan weer vollenbak op ingenieur geconcentreerd.  
Rond pasen kreeg ik wel altijd nachtelijke angstaanvallen dat ik er echt eens aan 
moest beginnen. Dan schoot ik weer in gang. Vanaf de paasvakantie was ik dus 
een gedisciplineerde student. Ik vind ook dat er nu veel meer aandacht is voor 
onderwijskwaliteit. Vroeger was het vaak niet de moeite om naar de les te gaan. 
Je kon het beter zelf doen. Het hangt ook af van de manier waarop iemand leert. 
Hoorcolleges hebben het nadeel dat het minder overkomt bij studenten die andere 
leermethodes hebben. Ik moest bijvoorbeeld altijd alles opschrijven.

Wat is de leukste anekdote uit uw studententijd?

Mijn leukste anekdote is eentje die ik al een paar keer heb verteld, maar  die nog 
steeds de leukste vind. Ik heb het al eens verteld tijdens Bachlaunch denk ik. Niet 
zo lang geleden - toen ik nog maar voor de eerste of tweede keer lesgaf in eerste 
bachelor - zat er helemaal achteraan een koppeltje heel actief te zoenen. Ik zag 
dat ze heel druk bezig waren en ik wist niet goed hoe ik daarmee moest omgaan. 
Op een bepaald moment heb ik gewoon gevraagd of ze daar onmiddellijk mee 
konden ophouden. Maar ze hadden het niet gehoord. De rest van de studenten 
natuurlijk wel. Op een gegeven moment schoten ze dan toch wakker en dan heb 
ik gevraagd of ze naar buiten wilden gaan. En paar weken later kwam dat zelfde 
meisje bij mij met vragen over mijn vak. Het was echter snel duidelijk dat ze de 
leerstof goed onder de knie had en mee was. Op het einde zei ze dan dat ze zich 
toch eens wilde excuseren. Ik vroeg dan of ze begreep dat ik dat niet zomaar kon 
toelaten. Ze zei: “Ja. Ik hoop dat u ook begrijpt dat het voor ons zeer moeilijk is 
om van elkaar te blijven. “ Dan heb ik haar maar vriendelijk naar buiten gestuurd. 
Het grappige is dat ik zelf ook eens ben buitengevlogen omdat ik zat te zoenen 
achteraan.  
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Favoriete Film:  Mon Oncle

Favoriete Boek:  Aubtrey - Maturin serie van Patrick O’ Brian

Favoriete Actrice:  Jodie Foster

Favoriete Gerecht:  Friet met mosselen

Favoriete Drankje:  Caipirinha

Favoriete Statistische verdeling:  Hypergeometrische

Favoriete Reisbesteming:  Argentinie

Favoriete Fysicus:  Boltzmann

Wat doet u in uw vrije tijd?

Ik wandel enorm veel, vooral lange trektochten in Engeland, mijn tweede moeder-
land. Ik ga heel vaak naar daar en ik ben er ook gastprofessor, in het Noorden. Dat 
is fijn want zo kan je beide gaan combineren. Vooral het Noorden van Engeland is 
enorm mooi.
Ook hou ik heel veel van de Engelse en Franse literatuur. Ik ben nogal een veelvraat 
wat dat betreft. Daarnaast sport ik vaak. Zo ga ik lopen, fietsen...

U wordt regelmatig gespot samen met uw assistenten o.a. in de brug (nvdr. 
niet dat we stalkers zijn. Gewoon fans.) Hoe is jullie band?

Ik heb een heel goede relatie met mijn assistenten. Het zijn heel toffe kerels. Zij 
komen uit de Bouwkunde. Ik geef daar ook een vak. Op het moment dat ze moesten 
kiezen voor hun masterproef kwamen ze plots bij mij. Ze zeiden je hebt overal een 
masterproef behalve in bouwkunde en ze wilden graag bij mij hun thesis doen. Ik heb 
dan aan de Commissie van Bouwkunde gevraagd om hen ook op te nemen. Het klikte 
meteen heel goed. We zijn na de masterproef dan samen op conferentie geweest en 
hebben ook samen een artikel geschreven. Na de conferentie in Sicilië was er een 
summer school vlakbij Rome. Dan hebben we samen een auto gehuurd en beslist om 
dat in twee dagen te doen. Een soort van roadtrip eigenlijk. We zijn dan langs alle 
mogelijke plekjes van de kust gestopt om er te zwemmen enz. Het zuiden is echt 
fantastisch en avontuurlijk. Dag en nacht verschil met het noorden.

En in België zelf, doen jullie dan ook veel dingen samen?

Ja wij doen vrij veel dingen samen. Na de les durven we bijvoorbeeld al eens een 
koffie te gaan drinken. Na uitlegsessies gaan we allemaal samen iets eten of als we 
lang blijven doorwerken dan gaan we frieten eten of een trappist drinken. 
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Volgend jaar wordt u onderwijsdirecteur. Wat houdt dat allemaal in?

In wezen is de onderwijsdirecteur een beetje het gezicht van het onderwijsbeleid in 
de faculteit. Het beleid zelf wordt bepaald in de opleidingscommissies. Om dat een 
beetje samen te brengen en een gezicht te geven wordt er een onderwijsdirecteur 
aangesteld. Deze vertegenwoordigt de faculteit ook in de Onderwijsraad en is dienst-
hoofd van de beleidsmedewerkers van het fsa, de curriculummensen... Ik moet er-
voor zorgen dat die ook gelukkig blijven. Onderwijs interesseert me wel en ik denk 
dat we voor een heleboel uitdagingen staan. Zo is er de uitdaging om de kwaliteit 
van het onderwijs te behouden. We hebben een zeer goede opleiding. We kunnen 
voortgaan op de instroom want die is nog altijd goed. We hebben echter minder grip 
op zijstromen die komen van de industriele ingenieurs en uit het buitenland. Als die 
kwaliteit niet zo goed is dan legt dat druk op de master. Het is de uitdaging om de 
kwaliteit te bewaren. Bedrijven zullen ook steeds minder vragen naar volledige pak-
ketten maar meer naar specifieke competenties. Studenten gaan willen kiezen uit de 
hele waaier vakken en zelf hun pakket willen samenstellen. Hoe gaan we daarmee 
om als universitaire instellingen ? Het zijn die dingen waarmee een onderwijsdirec-
teur zich moet bezighouden. Lesgeven in eerste bachelor heeft mijn motivatie om 
onderwijsdirecteur te worden ook een beetje aangescherpt. Ze zijn nog onbeschre-
ven in eerste bachelor. Heel plezierige ervaring. Ze een beetje kunnen beïnvloeden 
op een positieve manier is enorm tof.
Ik heb heel veel van de faculteit gekregen. Ik doe enorm graag onderzoek en ik mag 
doen wat ik wil in mijn onderzoek. Het is leuk om nu een beetje aan de faculteit terug 
te geven. 

Dankuwel Prof. de Cooman voor dit gezellige en boeiende interview!
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Na vier edities van het ’t Civielke begint 
de wereld zonder inspiratie voor nieuwe 
gadgets te vallen. Maar niet getreurd, 
lieve vrienden: ik heb geprobeerd om 
voor dit ’t Civielke de allerbeste what-
the-fuck-gadgets te bewaren. Enjoy!

FÜÜT

Nu de lente in het land is, begint (het 
denken aan) de tijd van heerlijk zonnen 
in de tuin weer. En als ik denk aan zon-
nen in de tuin, denk ik automatisch ook 
aan lekker languit in een comfortabele 
tuinstoel liggen. Misschien heb jij thuis 
wel een comfortabele hangmat.
Ook voor mensen die zelfs in de winter 
het heerlijke gevoel van in een hangmat 
liggen willen hebben, zijn er uiteraard 
oplossingen. FÜÜT is één van zo’n op-
lossingen. FÜÜT is namelijk een klein 
hangmatje dat je aan je bureau of ta-
fel kan hangen en waarin je je voeten 
kan plaatsen. Het is dus eigenlijk een 
voetenbankje, maar dan in een moder-
ne versie gestoken. Bovendien kan je 
FÜÜT eenvoudig monteren en demonte-
ren zodat je overal van je nieuwe favo-
riete hangmatje kan genieten. En eens 
gedemonteerd, kan je FÜÜT heel com-
pact opbergen.
Bij de aankoop van FÜÜT komen twee 
sets touwen: één set lange touwen en 
één set korte touwen. Uiteraard zijn er 
dus ook twee ‘standen’ van de FÜÜT: 
één voor in comfortabele werkhouding 
te zitten en één voor de languit liggende 
(werk)houding. Kies zelf maar of jij de 

voetjes in de lucht wil gooien of voor 
het serieuzere werk wil gaan.
Er zijn verschillende kleuren voor de 
stoffen mat en met zijn $30 valt de prijs 
ook zeer goed mee. Pimp vanaf nu je 
bureau maar met dit cool gadget!

AIRE Mask

Stel je eens voor dat je vanaf nu door 
gewoon te slapen elektriciteit kan op-
wekken om, zeg maar, je smartphone 
op te laden. Of stel je eens voor dat je 
vanaf nu tijdens het lopen nooit meer 
last hebt van het feit je geen muziek 
meer kan beluisteren doordat je batterij 
leeg is. Een gloednieuw concept, luiste-
rend naar de naam ‘AIRE Mask’ maakt 
dit mogelijk.
Het AIRE masker is een slimme com-
binatie van een mondmasker en kleine 
windturbinetjes die aangedreven wor-
den door de windenergie van je in- en 
uitgeademde lucht. Via een kabeltje 
kan je de opgewekte elektriciteit me-
teen gebruiken voor de toepassing die 
je op dat moment nodig hebt.
Toegegeven, het is naar onze Europe-

De wereld heeft de afgelopen maand weer heel wat nieuwe technologische speelt-
jes op ons losgelaten. En omdat burgies toch al tijd te weinig hebben tussen al het 
studeren en uitvinden door om ook al die snufjes zelf te gaan opzoeken en testen, 
heeft Nick een klein overzichtje gemaakt van de belangrijkste nieuwigheden in 
Gadgetland.

Gadgets
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Gadgets
se normen niet echt esthetisch verant-
woord om met een mondmasker rond te 
lopen, maar het concept kan misschien 
wel een nieuwe wending geven aan alle 
onderzoeken omtrent hernieuwbare 
energie.
Merk wel op dat het hier om een con-
cept gaat en dus (nog) niet op de markt 
is, maar ik vermoed niet dat iemand 
hier rouwig om is – behalve misschien 
fans van Darth Vader uit Star Wars.

Savior MTS laptoptas

‘Safety First’ is vandaag de dag één van 
de meest gehoorde uitspraken. Maar 
deze uitspraak heeft met de Savior Mul-

ti-Threat Shield (MTS) laptoptas toch 
wel een summum bereikt. De wereld is 
namelijk een gevaarlijke plaats gewor-
den en daar probeert deze laptoptas 
een oplossing voor te bieden. De Savior 
MTS is namelijk een kogelvrij schild dat 
eigenlijk ook dienst kan doen als be-
scherming voor je kostbare laptop. Of 
was het nu een laptoptas die ook dienst 
kan doen als bescherming voor jezelf? 
We kennen de koffertjes van de Belgi-
sche Politie die koning Filip escorteren 
op de Nationale Feestdag natuurlijk al 
langer dan vandaag, maar met de Sa-
vior MTS kan je effectief nog iets nuttig 
aanvangen met dat koffertje.

De voering van deze tas bevat stroken 
Kevlar die schoten van een normaal 
handgeweer tot een licht machinege-
weer kunnen weerstaan. Binnenin is er 
natuurlijk een zachte bekleding waar-
door je je laptop veilig en zonder kras-
sen kan opbergen in de tas. Er is ook 
een extra ruimte voorzien om nog een 
extra pantserplaat toe te voegen voor 
als je bijvoorbeeld ook sluipschutters te 
slim af wilt zijn. Als je je dan echt in 
een gevaarlijke situatie bevindt, kan je 
de Savior MTS in seconden uitklappen 
tot een waar kogelvrij schild van wel 1m 
lang. Ik hoef waarschijnlijk ook niet te 
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vermelden dat dit gadget uitgevonden 
is in Amerika. Indien jij ook zo cool wil 
zijn als James Bond (of toch tenminste 
zo cool als die bodyguards van koning 
Filip), moet je er wel een beetje geld 
voor over hebben: de Savior MTS kost 
namelijk $899. Voor die prijs krijg je er 

wel een gratis opleiding bij die ook door 
professionele lijfwachten wordt gevolgd 
alvorens ze met deze dingen op straat 
worden gestuurd. Het enige nadeel 
is wel dat de enige beschikbare kleur 
zwart is.

Pizza Hut Delivery Heuvelpoort en Palinghuizen:

Elke medium pizza aan €5.95 bij afhalen
€20 voor 3 medium pizza’s bij levering aan huis

€15.95 voor 2 medium pizza’s bij levering aan huis
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Rock Werchter

Wanneer? 25 juni – 28 juni

Werchter is bijna uitsluitend weggelegd 
voor de muziekliefhebbers, want met de 
jaarlijks stijgende prijzen is het gewoon 
zonde om zo veel geld uit te geven als 
je gewoon wat sfeer wil opsnuiven. 
Je kan natuurlijk ook altijd een Joris-
je doen, en alleen een campingticket 
kopen. Voor de muziekliefhebbers die 
het nodige budget wel hebben kunnen 
bijeen sparen, is het dit jaar toch wel 
de moeite! De line-up staat immers vol 
met toppers, zowel onder de headliners 
als bij de minder bekende bands. Check 
zeker Eagles Of Death Metal (no wor-
ries: geen death metal, maar gewoon 
kei goeie rock!), FIDLAR (rauwe surfer 
rock uit L.A., nvdr. zie ook het artikel 
van Beats4Burgies) en BADBADNOT-
GOOD (jazz en hip-hop door elkaar).

Down The Rabbit Hole

Wanneer? 26 juni – 28 juni

Terwijl wij helemaal los gaan op de Wer-
chterse weiden, beleven onze noorder-
buren de tijd van hun leven op Down 
The Rabbit Hole. Dit festival heeft niet 
alleen de datum gemeen met Rock Wer-
chter, ook veel dezelfde artiesten pas-
seren op DTRH nu ze toch in de buurt 
zijn. Qua muziek is het dus vergelijk-
baar met Werchter, maar dan met min-
der grote headliners, buiten dan Iggy 
Pop. De locatie is langs de andere kant 
wel zeer uniek: het festival vindt plaats 
in een park aan de oever van een meer. 
Je kan er zwemmen of ronddobberen 
op een vlot. Op het terrein zijn er ook 
verschillende plaatsen waar je het wat 
rustiger aan kunt doen zoals de vuur-
plaats, het idyllische veldje en het bos, 
allemaal met een surrealistisch kantje 
zoals het dthr betaamt. Al bij al een tof 
en trippy festival, zeker als je €100 te 
weinig hebt voor Rock Werchter.

Couleur Café

Wanneer? 3 juli – 5 juli

Wil je de zomer écht goed inzetten, dan 
moet je op Couleur Café zijn! Dit fes-
tival in Tour & Taxis in Brussel draait 
vooral rond dub, reggae, hip-hop en 
wereldmuziek. Dit jaar staan er enkele 

De zomer komt eraan, dus ook de zomerfestivals. Daarom hebben wij voor jullie 
de beste festivals geselecteerd waar je helemaal los kan gaan! Of je nu een muzie-
kliefhebber bent, of eerder een campinghanger, voor iedereen is er wel een ideaal 
festival. Ps: wij staan niet in voor emotionele schade berokkend door het missen 
van festivals omwille van (her)examens!

Zomerfestivals
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Zomerfestivals
mooie namen op het programma: Wu-
Tang Clan, Cypress Hill (Insane in the 
Brain!), Buraka Som Sistema (die van 
Kalemba - “Wegue, Wegue”) en vele an-
deren.

Balaton Sound

Wanneer? 8 juli – 12 juli

Studenten die graag op feestvakanties 
gaan, trekken maar al te vaak naar 
plaatsen zoals Lloret de Mar. Maar voor 
zij die reizen willen combineren met 
feesten op dancefestivals, is Balaton 
Sound het ideale evenement! Zoals de 
naam al aangeeft, gaat het festival door 
aan het Balatonmeer in Hongarije, wat 
zorgt voor een unieke setting: mooi zo-
merweer, frisse duiken in het meer en 
vooral vijf dagen goed feesten! Bekijk 
zeker eens de aftermovie van 2014 om 
de smaak helemaal te pakken te krij-
gen.

Les Ardentes

Wanneer? 9 juli – 12 juli

Het tweede beste Waalse festival heeft 
haar succes in de eerste plaats te dan-

ken aan een kwaliteitsvol programma, 
dat tegelijk specifiek en populair is, met 
gevestigde waarden als Kendrick Lamar, 
Iggy Pop en Oscar & the Wolf, maar ook 
met revelaties bovenaan de affiche. Dit 
jaar zullen bijna 100 internationale en 
Belgische artiesten van donderdag tot 
zondag het podium betreden en zo vier 
concertdagen vullen waarbij alle genres 
aan bod komen: rock, electro, hip-hop, 
house, techno, metal, drum’n’bass, 
soul, triphop, Franse chanson, folk, 
pop, ...
Hier heb je misschien nog niet van ge-
hoord: Temples is een Engelse Indie 
band die je met hun psychedelische 
tunes naar hogere sferen brengt, FAU-
VE ≠ is iets voor jou als je houdt van 
rustige maar diepzinnige muziek en het 
Brusselse rap collectief La Smala brengt 
freshe hiphop om een pretsigaret bij 
aan te steken. Een minpuntje aan het 
festival is dat de camping vorig jaar een 
overbevolkt modderbad was, de sfeer 
was echter nog steeds op en top!

Cactus Festival

Wanneer? 10 juli – 12 juli

Dit jaar is de affiche van het Cactus Fes-
tival in Brugge (voor velen onder jullie 
dus wat dichter bij huis) weer een top-
per! The Kooks, Goose, Balthazar, Black 
Rebel Motorcycle Club, SOHN, James 
Vincent McMorrow… ‘Nuff said!
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Dour

Wanneer? 15 juli – 19 juli

Het bekendste en beruchtste alterna-
tieve festival van België pakt in 2015 
weer uit met een prachtig gevarieer-
de line-up. Er zijn artiesten van prak-
tisch elk genre aanwezig, van Arabische 
techno met Omar Souleyman tot de 
hardcore van Deez Nuts en van Klang-
karussel’s house tot de franstalige hip-
hop van A Notre Tour.
Enkele aanraders: het Zweeds-Frans- 
Amerikaans kwartet Blues Pills neemt je 
terug in de tijd naar de blues rock van 
Janis Joplin. Flume is een jonge Austra-
liër die zich niet beperkt tot één genre, 
maar heel uiteenlopende sferen cre-
eert: van vage dubstep, over soulvol-
le melodieën, tot dromerige elektroni-
ca. De jonge Ierse rapper, Rejjie Snow, 
maakt laid-back klinkende hip-hop met 
een duister kantje. Heb je per ongeluk 
van de verkeerde cake gegeten? Ga dan 
zeker eens luisteren naar Panda dub en 
bereik het nirvana met deze psychede-
lische dub!
Dour-tip: als alle artiesten uitgespeeld 
zijn en de vuilnisbak drummers gaan 
slapen, ga dan naar de Proximus stand. 
Hier spelen ze nog tot half 7 housemu-
ziek voor zij die niet naar Dour komen 
om te slapen!

Gentse Feesten

Wanneer? 17 juli – 26 juli

De Gentse Feesten zijn na bijna 171 
jaar uitgegroeid tot één van de grootste 
culturele festivals in Europa. Tien dagen 
lang vinden er zes internationale festi-
vals plaats, is er gratis muziek op 10 
pleinen, kinderanimatie op verschillen-
de locaties in de stad en zijn er honder-
den binnen- en buitenactiviteiten. De 
hele stad ademt dus muziek en ambi-
ance. Aanwezigheid verplicht.

Tomorrowland

Wanneer? 24 juli – 26 juli

Deze kent iedereen wel! Het magische 
festival dat zijn vestiging kent in het 
domein ‘De Schorre’. Tomorrowland is 
dit jaar voor de vierde maal uitgeroe-
pen tot beste festival ter wereld op de 
Miami Winter Music Conference. Op dit 
alombekende dancefestival draaien de 
de hottest internationale dj’s. Onze Bel-
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gische Dimitri Vegas & Like Mike ver-
zorgen al sinds 2010 het Tomorrowland 
Anthem en zijn er de officiële resident 
dj’s. Om binnen te mogen op dit festival 
betaal je dan ook wel een stevig prijsje. 

Sziget

Wanneer? 10 augustus – 17 augustus

Voor zij die op een festivalvakantie wil-
len gaan, maar toch iets meer willen 
zien dan DJ’s, is Sziget het droomfes-
tival! Sziget vindt plaats op het Óbuda 
eiland, midden in Boedapest, Hongarije. 
Het eiland wordt dan voor niet minder 
dan zeven dagen omgedoopt tot “Island 
of Freedom”. De line-up is elk jaar weer 
ongelofelijk sterk: elke dag is op zich 
al de moeite, en dat krijg je dan maal 
zeven! Moet je Werchter missen door de 
examens? Treur dan niet en ga gewoon 
naar Sziget! Een Sziget ticket kost trou-
wens ongeveer evenveel als een Wer-
chter ticket, terwijl je er bijna dubbel 
zoveel festivaldagen voor krijgt!

Pukkelpop

Wanneer? 20 augustus – 22 augustus

Eén van de grootste festivals van Bel-
gië waar een van de auteurs al heel wat 
mooie momenten heeft beleefd! Op de 
vooravond los gaan op de boiler party, 
dan overdag genieten van heel wat goe-
de muziek om elke nacht weer terug te 
keren naar de boiler room, het was een 
mooie tijd toen augustus nog niet gelijk 
stond aan herexamens!
Ook dit jaar is de line-up zeker niet mis. 
Dansen kan je op de “boenke boenke 
bliep bliep” van Boys Noize, Brodin-
ski en Duke Dumont, tenzij je zoals 
de schrijver al teveel gedanst hebt op 
alle VTK-feestjes en augustus niet meer 
beschikbaar is. Ook ter plaatse zijn: 
Charles Bradley & His Extraordinaires 
(soul), FFS (Franz Ferdinand & Sparks) 
(rock), Hudson Mohawke Live (electro-
nic, trap), The Parov Stelar Band (Elec-
tro swing) en Seasick Steve (rauwe 
zwerverblues).
Nog lang niet alles!

Als we hier alle goede zomerfestivals 
zouden willen vermelden zouden de 72 
pagina’s van het ‘t Civielke vol staan 
maar dat is natuurlijk ook niet de be-
doeling. Stel daarom gewoon je per-
soonlijke festivalagenda op door zelf op 
te zoeken wat er allemaal te doen is. 
Check bijvoorbeeld de Lokerse Feesten, 
Suikerrock, Feest in het Park, Gent Jazz 
of dancefestivals zoals Laundry Day en 
Summer Festival (check zeker de Shomi 
stage!). Vergeet tenslotte dan ook niet 
het lokale kleine festival in de buurt, 
want dat is vaak toch ook één groot 
feest! Dus plan alvast je festivals, own 
die examens en beleef dan de zomer 
van je leven! Wij wensen je alvast heel 
veel succes!
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De zomer is in aantocht! Haal die strandstoelen boven, installeer je op een zonnig 
plekje en geniet van een verfrissende, fruitige cocktail om al die droge leerstof 
door te spoelen. Speciaal voor onze favoriete lezers hebben we vier toppers bijéén 
gezocht. Santé! 

Zwoele cocktails

BENODIGDHEDEN:
Maatbeker, blender, cocktailglas

INGREDIËNTEN:
- Rietsuiker   - Cointreau
- Granny Smith appel  - Looza Appel-kers
- Pulco Citroensap   - Ijsblokjes

DE WERKWIJZE:
Ledig twee soeplepels rietsuiker in de blender. 
Snij een Granny Smith appel in kwartjes en leg twee kwartjes in de 
blender. 
Giet 5 cl citroensap, 10 cl Cointreau en 14 cl Looza appel-kers in de 
blender. 
Vul de blender met 15 blokjes ijs en zet de blender op stand één. 

Grand Canyon

VOOR 4 PERSONEN 

BENODIGDHEDEN:
Maatbeker, shaker, vier champagneglazen

INGREDIËNTEN:
- Witte Rhum (Bacardi)  
- Passoa    
- Minute Maid Tropical 
- Ijsblokjes  

DE WERKWIJZE:
Gooi 16 blokjes ijs in de shaker.
Giet 21 cl Minute Maid Tropical, 7 cl Passoa en 7 cl witte rhum in de 
shaker. 
Leg je favoriete partyschijf op en shake erop los.
Schenk uit in de vier glazen en werk af met een aardbeitje.

Early Sunrise
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Zwoele cocktails

BENODIGDHEDEN:
Maatbeker, shaker, stevig glas, zeef, cocktailglas

INGREDIËNTEN:
- Wodka   - Grof rietsuiker
- Rietsuikersiroop  - 1 Passievrucht
- Pulco Citroensap  - Ijsblokjes
- 1/2 Limoen

DE WERKWIJZE:
Strooi twee soeplepels rietsuiker in een stevig glas en voeg daar twee 
kwartjes limoen aan toe. Vervolgens lepel je een volledige passievrucht uit 
in dit glas en stamp je alles goed aan. 
Gooi acht ijsblokjes in een shaker en ledig het glas in de shaker. Giet 
daar nu nog 7,5 cl Wodka, 1,5 cl rietsuikersiroop, 2 cl pulco citroensap en 
3 cl passievrucht grenadine bij en shake tot je erbij neervalt! Giet de 
inhoud van de shaker door een zeef in het cocktailglas.

Passionata

BENODIGDHEDEN:
Cocktailstamper, maatbeker, cocktailglas

INGREDIËNTEN:
- 4 à 5 aardbeien   
- Rietsuiker    
- Martini Rosato   
- Pulco Citroensap
- Volledig glas gecrushed ijs

DE WERKWIJZE:
Ledig twee soeplepels rietsuiker in je glas. 
Plet de aarbeien met een cocktailstamper grondig en krachtig in het 
glas. 
Giet 2 cl citroensap en 8 cl Martini Rosato in het glas. 
Vul het glas met gecrushed ijs. 
Knip of snij dik rietje in twee en roer ermee in het glas.
Werk het glas af met een aardbei.

Sweet Valentine
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Zoek de 7 verschillenZoek de vijf verschillen!





42

Eerste hulp bij koken op kot. Ben je de vettige frietjes, hamburgers en pizza’s 
beu? SOS Eva weet raad! Haal je potten en pannen vanonder het stof, waan jezelf 
een sterrenchef en waag je aan onderstaande kookuitdagingen!

Caesar pastasalade

Ingrediënten voor vier personen:

• 1/2 kop mayonaise
• 2 eetlepels zure room
• ½ theelepel Worcestershire saus
• 2 eetlepels citroensap
• Penne (pasta)
• Sla
• Kerstomaatjes
• 4 lenteuitjes
• ¼ kop parmezaanse kaas
• 1 kippenborst
• 1 kop croutons

Bereiding:

Kook de penne al dente volgens de instructies op de verpakking in licht gezouten 
water. Spoel de gekookte penne goed met koud water. Snijd of knip de kip in stuk-
jes en bak of grill ze.
Meng de mayonaise, zure room en Worcestershire saus. Roer de helft van de dres-
sing door de pasta en zet een half uurtje in de frigo.
Snijd de groenten. Meng alle ingediënten, voeg de rest van de dressing toe en 
serveer.

Slaatje van tomaat, komkommer en avocado

Ingrediënten voor twee personen:

 • gele, rode en/of oranje kerstomaatjes
 • 1 komkommer
 • 1 avocado
 • 120 gram feta
 • 1 rode ajuin
 • 2 eetlepels olijfolie
 • 1 eetlepel rode wijn azijn (optioneel)
 • peper

SOS Eva
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SOS Eva Bereiding:

Snijd de tomaten in twee. Pel of was de komkommer en snijd deze in ongeveer 
even grote stukjes. Snijd ook de avocado in stukken. Snijd ook de feta in blok-
jes en snij de ui fijn. Meng alles samen met de olijfolie en wijnazijn in een grote 
kom. Voeg peper toe en roer voorzichtig. Dien eventueel op met brood en vlees.

Pizzavarianten

Ingrediënten:

• Stokbrood, pitabroodjes, bagels of tortilla’s
• Pesto (rood of groen, wat je zelf het lekkerst vindt) 
• Roma tomaten (die ovale soort), in schijfjes gesneden
• Mozzarella, in schijfjes gesneden
• Basilicum

Bereiding:

Verwarm de oven voor op 200°C. Snijd de stukken 
stokbrood/pitabroodjes/bagels in twee, en leg het 
brood of de tortilla’s op de bakplaat. Smeer er wat pes-
to op, leg er een paar schijfjes tomaat en mozzarella 
op, en werk af met een paar blaadjes basilicum. 
Laat bakken tot de kaas gesmolten is en bruin begint 
te worden. Dit duurt normaal gezien 7 tot 10 minuten. 

Quesadilla’s met spinazie en kip

Ingrediënten voor 4 personen:

Deze wraps  vragen iets meer tijd, omdat de kip gemarineerd moet worden. Het 
is echter ook zeer lekker zonder kip, dus voor de snelle versie, laat je de kip 
gewoon weg!

Voor de kip:

• 2 kippenborsten
• Sap van 2 citroenen
• 2 teentjes look
• Olijfolie
• Peper en zout

Voor de spinaziedip

• Olijfolie
• 3 koppen verse spinazie, 
 grof gehakt
• 80 gram zachte geitenkaas
• ¼ kop witte Griekse yoghurt
• Cayennepeper, zout en peper
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Voor de afwerking

• 4 tortilla’s
• 2 avocado’s, in schijfjes gesneden
• Geraspte kaas (munster, provolone of 
 cheddar bijvoorbeeld)

Bereiding:

Snijd de kip in reepjes en steek ze in een sluitbaar 
diepvrieszakje. Voeg de citroen, grofgesneden 
teentjes look, een scheutje olijfolie, peper en zout 
toe en laat een half uurtje marineren. Haal de kip 
uit het zakje en leg de reepjes kip op een proper 
bord. Laat ze nog vijf minuten rusten, en bak ze 
daarna in een (gril)pan.

Maak ondertussen de spinaziedip. Verwarm olijfolie in een kookpot en voeg de 
spinazie toe. Laat ongeveer 3 minuten koken en roer regelmatig, tot de spinazie 
slap wordt. Meng de geitenkaas, yoghurt, spinazie, kaas, cayennepeper, zout en 
peper in een kom en roer goed.
Maak nu de quesadilla’s. Smeer de spinaziedip op één helft van elke tortilla. Leg 
er de reepjes kip, sneetjes avocado en kaas op en plooi dicht. Bak ze in een pan 
tot ze krokant worden.

Aarbeienmilkshake

Het toppunt van de zomer: milkshakes en ijsjes! Milkshake maken is belachelijk 
gemakkelijk, maar omdat het inschatten van de hoeveelheden niet altijd even 
vlot gaat, toch een receptje! Je kan de aardbeien natuurlijk vervangen door ge-
lijk welke andere fruitsoort, al dan niet uit de diepvries.

Ingrediënten voor vier milkshakes:

• 625ml vanille ijs
• 125ml melk
• Ongeveer 250g aardbeien (of ander fruit)
• ½ theelepel vanille extract

Bereiding:

Voeg alle ingrediënten samen in een blender, of in een 
maatbeker/kom als je een staafmixer gebruikt. Mix tot een 
glad geheel, giet in glazen en garneer met een aardbei. 



A CAREER 
WITH BAIN 
& COMPANY.
We’re assuming that you know at least a little about what Bain is and what we do. In essence, 
we have a proud 40+ year track record of helping the world’s most influential organizations 
solve their toughest challenges.

Our formula for success is simple: We hire immensely talented people and give them 
everything they could possibly need to be brilliant at what they do.

So if you surround yourself with those who share a similar outlook on life— 
those who want to change the world too; 
if you thrive on getting results— 
and always enjoy doing it;  
if you picture yourself gaining unparalleled insights into global leadership 
and being taken to the top of your game…

Introduce yourself to us at joinbain.com/hello we’d love to chat with you.

Make your mark. Change our world.
joinbain.com
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Met de examens in aantocht is het ide-
ale moment gekomen om weg te dro-
men, ver weg van de cursussen naar 
mogelijk vakantiebestemmingen om 
na deze verschrikkelijke maand aan te 
doen. Een bestemming die bij iedere 
student op z’n lijstje moet staan, is de 
populaire Spaanse badstad Barcelona. 
Goedkoop, gegarandeerd goed weer, 
strand én cultuur: wat wil een mens nog 
meer?!

De wijk Barceloneta is een echt aanra-
der voor de levensgenieters. Je vindt 
hier (meestal) zon, zee, strand én cock-
tails. Ideaal om uit te blazen na die 
zware examenperiode. Naast ontspan-
ning vind je hier ook cultuur. Op het 
strand staat het abstracte kunstwerk 
‘Homenatge a la Barceloneta’, bestaand 
uit opeengestapelde kubussen, dat er 
geplaatst werd ter gelegenheid van de 
olympische spelen. Cultureel verant-
woord zonnen en zwemmen dus!

Barcelona is natuurlijk  onlosmakelijk 
verbonden met Gaudi. Zijn bekendste 
werk is de nog steeds onafgewerkte 
kerk Sagrada familia. Er wordt al sinds 
1886 aan gewerkt en het feit dat het 
nog altijd niet af is, is voornamelijk te 
verklaren doordat de bouw volledig uit 
aalmoezen betaald dient te worden. 
Men schat het af te hebben tegen 2025. 
Een ander groot project gerealiseerd 
door de architect is Parc Güell. Het ge-
woon een park noemen, doet het oneer 
aan. Het is een plaats om van de ene 
verwondering in de andere te vallen. De 
golvende promenadeweg, geïnspireerd 
op de natuur en erdoor omringd, leidt 
naar het bekende plein met de mag-
nifiek  golvende zitbank bekleed met 
mozaïeken. Hier heb je ook een fantas-
tisch zicht op de rest van de stad. Dit is 
ongetwijfeld de meest gefotografeerde 
plek van de stad. Hier vind je ook het 
museum over Gaudi in het huis waar hij 
woonde. 

Naast deze twee topwerken kan je ook 
een aantal huizen van zijn hand te-
rugvinden in de stad. Twee ervan kan 
je bezoeken. Casa Milà en Casa Batl-
lo staan open voor publiek. Casa Milà 
wordt in de volksmond La Pedrera, de 
steengroeve, genoemd vanwege de gol-
vende voorgevel. In dit gebouw is geen 
enkele rechte muur te vinden. Vooral 
het dak met de speciale schoorstenen is 
de moeite waard om te bezoeken, hier 
kan je uren rondlopen en genieten. In 
Casa Batllo krijg je vooral te maken met 
de binnenhuisarchitectuur van Gaudi, 
maar ook hier is de voorgevel beeld-

Ieder ‘t Civielke neemt Maïlys jullie mee op citytrip. Voor dit vijfde ‘t Civielke 
neemt ze jullie mee naar het prachtige Barcelona! We weten waar we in de zo-
mervakantie naartoe gaan! 

TravelTime
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schoon. Volgens sommigen doet het 
denken aan visschubben, aan jullie om 
te oordelen. Casa Vicens daarentegen is 
een privéwoning en staat sinds 2007 te 
koop voor zo’n 30 000 000 euro.

Even slenteren over La Rambla is ver-
plichte kost voor elke zelfrespecterende 
toerist, voor de winkels hoef je het niet 
te doen (grote ketens en heel wat shops 
gericht op toeristen), maar de levende 
standbeelden zijn werkelijk prachtig. 
Deze grote promenade loopt richting 
haven en daar staat het beeld van Co-
lumbus je op te wachten. Vele mensen 
denken dat hij in de verkeerde richting 
wijst; hij wijst inderdaad niet naar Ame-
rika; maar dat klopt niet. Hij wijst naar 
Italië, het land waar hij hoogstwaar-
schijnlijk vandaan komt. Hier kan je de 
lift naar boven nemen voor een mooi 
uitzicht. Langs deze promenade vind je 
ook Mercat de Boqueria, de beroemde 
versmarkt. Stop hier even om te beko-

men met een vers geperste fruitsap of 
verzamel hier al de ingrediënten voor je 
picknick.

Iets verder uit het centrum gelegen, heb 
je Montjuïc, de heuvel die Barcelona ten 
zuiden begrensd. Hier kan je verschil-
lende musea vinden en restanten van 
de olympische spelen uit 1992 bezich-
tigen. Het olympisch stadion, zwembad 
en het themapark Poble Espanyol, een 
soort van openlucht museum, zijn hier 
te vinden. Ook vind je hier een over-
blijfsel van de wereldtentoonstelling uit 
1929, de magische fontein, dat vandaag 
nog altijd zeer populair is. Zodra de zon 
ondergaat, beginnen de fonteinen water 
te spuiten op het ritme van de muziek, 
dit met speciale lichteffecten. 

Voetbalfans kunnen Barcelona natuur-
lijk niet verlaten zonder een bezoek 
gebracht te hebben aan Camp Nou, de 
iconische voetbaltempel. Hier kan je 
het clubmuseum met FC Barcelona-reli-
kwieën bezoeken en natuurlijk ook een 
wedstrijd bijwonen.

Barcelona is een stad die je ideaal met 
de fiets kan verkennen. Voor weinig 
geld kan je hier fietsen huren en de 
verborgen parels van de verschillende 
wijken ontdekken.

TravelTime Barcelona
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Opjklm

Lentefuif
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Erotisch kortverhaal

Bloed maakte kleine 
draaikolkjes in het wa-
ter. Kleine schuimvlokjes 
bewogen over het water-
oppervlak als drijvende 
eilanden. Haar hand ging 
met de spons over de 
laatste wonde van Filip. 
Hij siste terwijl Catherine 
zijn wonde schoonmaak-
te. Alleen zijn rug stak 
uit de badtobbe terwijl ze 
zijn rug systematisch aan 
het schoonmaken was. 
Catherine van Winchester 
had al veel veldslagen ge-
zien gedurende de hon-
derdjarige oorlog, maar 
nog nooit had ze Filip 
gewond gezien. Het was 
1384, nabij Guyene. Filip, 
Prins van Engeland, was 
het Franse vaste land bin-
nengedrongen om finaal 
korte metten te maken 
met huis Anjou. De Fran-
se zware cavalerie was 

niet opgewas-
sen tegen de 

Engelse longbows, maar 
toch was Filip gewond 
geraakt tijdens de veld-
slag;  daarom was ze nu 
geduldig zijn wonden aan 
het verzorgen. Ze zaten 
samen in bad, met een 
kruik wijn naast hen. Fi-
lip had al flink gedronken 
om de pijn te verdringen. 
Hij had een korte, bruine 
baard en blauwe ogen. 
Zijn rug, die gespierd was 
van jarenlange trainin-
gen met het zwaard, zat 
nu vol met snijwondes, 
waarvan één te diep was 
om gewoon open te la-
ten. Ze boog over zijn rug 
en pakte naald en draad. 
Haar naakte borsten 
duwden tegen de onder-
kant van zijn rug terwijl 
ze de wonde dichtnaaide. 
Filip gromde, maar rea-
geerde verder niet. Ca-
therine had al vaker met 
Filip het bed gedeeld, 
hoewel ze wist dat ze niet 

de enige was. Filip was 
een groot krijger, maar 
een nog grotere rokken-
jager. Maar het maak-
te haar niet uit. Het was 
een geweldige man en in 
een politiek huwelijk was 
het te verwachten dat de 
partners niet trouw zou-
den blijven. Tenminste als 
je als man geboren was. 
Als zij zoiets zou probe-
ren zou ze geëxcommu-
niceerd worden uit de 
kerk. Toch was ze niet 
ontevreden over haar lot. 
Ze wilde gewoon naast 
deze man staan wanneer 
hij koning van Engeland 
zou worden. Hij draaide 
zich om in het bad en het 
water golfde rond hem. 
Catherine keek verbaasd 
naar hem. Hij pakte haar 
haar ruw vast en trok 
haar ruw naar zich toe. 
Hij begon haar te kussen. 
Dit is waar ze al heel de 
dag naar verlangde. Ze 

Als jullie dachten dat het boek “Vijftig tinten grijs” spannend was, heeft het ‘t 
Civielke nog iets heters voor jullie in petto! Onze eigen Gabor Grey schrijft voor 
jullie telkens spannende erotische kortverhalen! Lees en geniet...
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Erotisch kortverhaal antwoorde gretig en nam 
voorzichtig zijn hoofd vast 
en woelde door zijn haar. 
Zijn rug was vers gestikt, 
en ze wilde de wonden 
niet opentrekken. Maar 
Filip trok er zich weinig 
van aan en trok haar 
dichter naar zich toe zo-
dat hij haar borsten kond 
voelen. Het warme water 
omhelste haar lichaam, 
terwijl Filip aan haar bor-
sten aan het voelen was. 
Haar stijve tepels staken 
in zijn hand. Ze gleed la-
ger met haar hand, en 
voelde tussen zijn benen. 
Hij was helemaal klaar 
voor de actie. Ze begon te 
wrijven over de voorkant 
van zijn lid; ze wist dat 
hij dat geweldig vond. Hij 
kreunde en trok aan haar 
hoofd. Het water kolkte 
terwijl haar gezicht het 
water naderde. Opeens 
stond hij recht en zijn 
mannelijkheid bengelde 
voor haar neus. Instinc-
tief wist ze wat hij van 
haar verlangde. Ze greep 
zijn heupen vast en nam 
zijn lid in haar mond. Ze 
bewoog op en neer met 
haar mond zoals ze al 
zo vaak had gedaan met 
haar heupen op hem. Fi-
lip was vreselijk dominant 
in bed en in bad was het 
precies nog erger. Maar 
ze vond het niet erg. Ze 
verlangde naar hem met 
heel haar lijf. Ze kon het 
niet laten en liet een hand 
tussen haar eigen benen 
glijden. De nonnen had-
den haar in de abdij altijd 
gezegd dat Gods toorn op 
haar zou neerdalen als 

ze zichzelf zou aanraken, 
maar ze kon niet geloven 
dat de Algoede bezwaar 
kon hebben op iets dat 
haar zo’n goed gevoel 
gaf. Filip trok haar recht 
in de badkuip. Hij had 
duidelijk zin in meer. Ca-
therine haar hand zat nog 
steeds tussen haar be-
nen te bewegen. Ze wist 
dat dit Filip wild maakte. 
Met één hand zat ze aan 
zijn lid terwijl ze met de 
andere nog steeds over 
haar meest intieme plek-
je zat te wrijven. Filip 
stond voor haar en was 
heel de actie in zich aan 
het opnemen. Plots greep 
hij weer een borst van 
haar vast en kneep erin. 
Hij trok haar naar zicht 
en kuste haar weer. Ca-
therine begreep dat hij 
meer wilde en stopte de 
bewegingen met haar 
handen. Gehoorzaam 
draaide ze zich om en 
boog zich voor over. Haar 
handen klemden rond de 
zijkant van het bad. Haar 
achterwerk was nu recht 
voor Filip. Hij pakte haar 
stevig vast en drong wild 
bij haar binnen. Ze voel-
de hoe hij stevig in haar 
zat en ze werd naar vo-
ren geduwd bij zijn eerste 
stoot. Het voelde zo on-
gelooflijk goed om hem 
in zich te hebben. Hij 
duwde haar neer op haar  
knieën. Haar heupen 
waren nu op de zelfde 
hoogte als het water. Fi-
lip deed verder, zo moge-
lijk nog ruwer. Catherine 
voelde hoe het water bij 
elke stoot tegen haar on-

derste leden spatte wat 
haar nog meer opwond. 
Filip was zo wild als een 
leeuw op het slagveld en 
ook in bed. Ze voelde dat 
hij dichter bij zijn hoogte-
punt kwam wat haar nog 
meer opwond. Opnieuw 
zocht ze met haar hand 
naar het kleine bolletje 
tussen haar benen en 
begon er zachtjes rond-
jes over te draaien. Het 
was gewoon te geweldig 
om met deze man seks te 
hebben. Zijn handen nog 
steeds stevig om haar 
heup begon hij opeens te 
stuiken in zijn bewegin-
gen. Hij stootte dieper en 
dieper. Ze wist dat nu het 
moment ging komen dat 
zijn zaad haar ging vul-
len. Ze bewoog nog wil-
der met haar hand tot ze 
voelde dat Filip helemaal 
verstijfde en neer viel 
op haar. Het water spat-
te hoog op terwijl ze zelf 
haar hoogtepunt bereik-
te. Het was als een vloed-
golf die op haar neer-
kwam. Haar oren suisde 
nlicht terwijl ze aan niets 
meer kon denken. Ze was 
volledig uitgeteld. In de 
verte hoorde ze kanons-
kogels. Filip schoot recht. 
Het tegenoffensief van de 
Fransen was begonnen. 
Catherine had geen keus, 
ze moest Filip laten gaan, 
terug strijden tegen de 
Anjou’s. Stiekem hoopte 
ze dat hij weer gewond 
zou raken zodat hij weer 
snel in haar armen zou 
belanden..
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Rarara...
Met de lente in aantocht lopen we allemaal al een beetje met het hoofd in de 
wolken. Willen jullie echter die grijze hersencellen al wat trainen om terug in 
blokmodus te komen dan vinden jullie hieronder enkele uitdagingen! 

RAADSEL 1:
Een stoere cowboy heeft twee dagen vrij gekregen van 

zijn sheriff. Hij besluit daarom om er op woensdag lekker 
even tussenuit te gaan. Na de twee dagen verlof keert hij 

wederom terug op woensdag. Hoe kan dat?

	  

	  

RAADSEL 2:
Een moordenaar is veroordeeld tot de doodstraf. Hij mag zelf  

zijn lot bepalen na het uitspreken van het vonnis in de vorm van drie 
deuren. De eerste deur leidt naar een kamer met een valkuil vol  

scherpe pinnen, de tweede leidt naar een kamer vol martelwerktuigen,  
de derde leidt naar een kamer hongerige leeuwen die al jaren niets  

meer gegeten hebben. Welke kamer is het meest veilig?

RAADSEL 3:
Geef het beroep van de volgend persoon. Het is 
een anagram: je moet de letters van naam en 

woonplaats door elkaar schudden om het beroep 
te vormen: Roger Drazaj - Beveren 
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Rarara...

	  

	  

RAADSEL 6:
Je moet het cijfer 4 exact 7 keer gebruiken. Je mag 
de operatoren +, -, x en / zoveel gebruiken als je wil. 

Doel is om precies 100 te verkrijgen.

	  

RAADSEL 4:
Ik bezit bossen zonder bomen, zeeën zonder 

water, woestijnen zonder zand en huizen  
zonder stenen. Wat ben ik?

RAADSEL 5:
De feiten: Er zijn 5 huizen in 5 verschillende kleuren. Elk huis wordt 

 bewoond door een persoon van een verschillende nationaliteit. Elke persoon  
drinkt een bepaalde drank, rookt sigaren, en houdt een huisdier. Ze hebben  
allen een verschillend huisdier, roken een ander merk sigaren en drinken  

allen een verschillende drank. 
 De vraag : Wie heeft vissen ?
 Tips: De Brit woont in een rood huis. De Zweed heeft een hond als huisdier. De 

Deen drinkt thee. Het groen huis staat links van het witte huis. De eigenaar  
van het groene huis drinkt koffie. De persoon die Pall Mall rookt kweekt vogels.  

De eigenaar van het gele huis rookt Dunhill. De bewoner van het middenste 
huis drinkt melk. De Noor leeft in het eerste huis. De persoon die Blend rookt woont 
naast de persoon die katten heeft. De persoon die paarden houdt, woont naast de per-

soon die Dunhill rookt. De eigenaar die Blue Master rookt, drinkt bier.  
De Duitser rookt Prince. De Noor woont naast het blauwe huis. 

 De persoon die Blend rookt  
heefteen buur die water  

drinkt. 
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Antwoorden
	  

	  
RAADSEL 2:De kamer met de leeuwen. De leeuwen hebben al 

jaren niets gegeten en zijn dus hoogstwaarschijn-lijk dood.

	  

RAADSEL 3:
Een bejaardenverzorger.

	  

RAADSEL 4:
Een landkaart.

	  

RAADSEL 6:
[ ((4/4)+4) x ((4/4)+4) ] x 4 

= [ (1+4) x (1+4) ] x 4  
= (5 x 5) x 4 

= 100

RAADSEL 5: 

Oplossing: De Duitser

Juiste combinaties:  
Gele huis - Noor - Kat - Dunhill - Water 

Blauwe huis - Deen - Paard - Blend - Thee 
Rode huis - Brit - Vogel - Pall Mall - Melk 

Groene huis - Duitser - Vis - Prince - Koffie 
Witte huis - Zweed - Hond - Blue Master - Bier 

RAADSEL 1:

Woensdag is de naam van zijn paard.



kbc.be/beleggerskoers

Doe mee
aan de KBC- 

Beleggerskoers 
en maak kans op 

een trip naar
New York.

Beleggen
zonder  

weggeblazen
te worden?
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BEST-experience

Hallo iedereen!

Wij zijn Hanne en Simon en we zijn dit 
jaar Main Organisers voor de Summer 
Course hier in Gent. Dit jaar gaat de 
Course over Big Data, super interes-
sant!
 
Hanne:
Ik ben deze zomer voor het eerst in 
contact gekomen met BEST toen ik op 
Summer Course ging in Wenen. Voor 
mij was dit een van de beste ervarin-
gen van mijn leven. Na de Course was 
ik er van overtuigd: ik moest en ik zou  
BESTie worden :D
Na de zomervakantie ben ik naar de Al-
gemene Vergaderingen van BEST Gent 
gekomen, en na deze vergaderingen 
was ik er nog meer van overtuigd om 
helemaal voor BEST te gaan. Ik ben 
veel dingen voor BEST beginnen doen: 
promo voeren, verantwoordelijkheden 
op mij nemen,…
Op Summer Course gaan is AWESOME, 
dus hoe leuk zou het niet zijn zelf zo 
een groot evenement te organiseren 
voor andere studenten?! Hierdoor heb 
ik dan ook besloten om mij kandidaat 
te stellen om Main Organiser te worden 
voor de Summer Course hier in Gent.

 
Simon:
Op aanraden van een paar toffe  
BESTies kwam ik vorig jaar een kijkje 
nemen op de Summer Course in Gent. 
Om eerlijk te zijn, was ik direct ver-
kocht. Ik was amper tien minuten aan-
gekomen en was al aan het helpen met 
het klaarmaken van het avondeten, al-
lemaal heel gemoedelijk. De sfeer op 
zo’n event is uniek, om nog maar te 
zwijgen over de vrienden die je maakt 
tijdens zo’n event. De “international 
evenings” zijn ook altijd memorabele 
feestjes - of niet natuurlijk. Deelnemen 
aan zulke events is - zoals je ondertus-
sen al duizend maal gehoord hebt tij-
dens onze presentaties  - een aanrader. 
Maar eens je BEST ‘joined’, krijg je ook 
de kans deze events zelf te organiseren. 
Niet alleen is dit cool om te doen, je 
leert er ook heel wat van! De visie van 
BEST is niet voor niks “Developing stu-
dents”. Zo werken we nu met vijf men-
sen nauw samen om deze zomer een 
top-event neer te zetten voor ongeveer 
22 buitenlandse studenten. 
 
 
We hebben beiden al veel kansen ge-
kregen in BEST en vinden het ook leuk 

Hanne en Simon zijn de Main Organisers voor de Summer Course. Ze vertellen 
over hun ervaringen met BEST, hoe ze ermee in contact zijn gekomen, wat Sum-
mer Course inhoudt... We luisteren vol enthousiasme naar wat ze ons te vertellen 
hebben ! 

Ghent Summer Course 2015:

Small World, Big Data!



57

BEST-experience
en belonend om ons te engageren voor 
BEST. Zo zijn we beiden naar een Regio-
nal Meeting geweest in Parijs. Op zo een 
Regionale Meeting krijg je niet alleen 
trainingen, maar kom je ook in contact 
met verschillende mensen uit andere 
Local BEST groups. Feestjes ontbreken 
natuurlijk ook nooit op een BEST-event. 
Ook deze lente vertrekken er weer vijf 
BESTies naar Louvain-La-Neuve op Re-
gional Meeting.

En daar stopt het niet. De BEST group 
van Gent heeft ons verkozen als verte-
genwoordigers op het grootste event 
dat BEST te bieden heeft: de General 
Assembly. Hier komen ongeveer 300 
BESTies uit heel Europa samen om be-
slissingen te nemen die belangrijk zijn 
voor de toekomst van BEST. Hier is het 
dus iets minder feesten en een beetje 

meer werken. Maar ook dat kan zeer re-
warding zijn.
 
Dus kort samengevat krijg je in BEST 
veel kansen om met vrienden veel bij te 
leren en nieuwe ervaringen op te doen. 
We hebben allebei al super veel bijge-
leerd en nog veel meer plezier gehad. 
Ook maken we elk BEST-event nieuwe 
vrienden over heel Europa, met andere 
woorden: BEST IS AMAZING!

Spreekt dit je aan? Jullie zijn altijd wel-
kom om een kijkje te komen nemen 
op onze Summer Course. Stuur ons 
gewoon een mailtje op ghent-board@
best.eu.org, of doe het via Facebook :)

Tot dan!
Simon & Hanne

Hanne en Simon
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Beats for burgies

Jack Johnson

De zomer komt eraan! Tijd dus om wat 
summer tunes boven te halen. Een ar-
tiest die zo’n zomerse klanken wel heel 
sterk door zijn muziek laat schijnen is 
Jack Johnson. Hij groeide op in Hawaii 
en heeft al van kleins af aan een passie 
voor gitaar spelen en liedjes schrijven. 
Ondanks deze passie was hij oorspron-
kelijk op een heel ander carrièrepad, na-
melijk surfen. Op zijn 17e was hij zelfs 
de jongste finalist in de Pipeline Mas-
ters in Oahu! Een week na deze pres-
tatie kwam er echter een abrupt einde 
aan zijn professionele surfcarrière door 
een zwaar surfongeval. Tijdens zijn re-
validatie werd zijn gitaar spelen dan net 
iets meer dan een hobby en het begin 
van zijn muzikale carrière was een feit!

Buiten muziek maken en surfen, maakt 
Jack ook surffilms. Hij stelt dan zelf de 
soundtracks samen, met zowel eigen 
nummers als muziek van bevriende ar-
tiesten. Een aanrader van zo’n sound-
track is Thicker Than Water. Blijkbaar 
heeft Jack Johnson meer dan 24u in een 
dag, want buiten zijn creatieve bezighe-
den, zet hij zich ook actief in voor goede 
doelen! Zo organiseert hij beach clean-
ups, rijdt zijn tourbus op biobrandstof 
en organiseert hij elk jaar het Kokua 
Festival: een benefietfestival ten voor-
dele van onderwijs over milieu-onder-
werpen met onder andere Ziggy Marley, 
Damian Marley, Eddie Vedder, Ben Har-
per, Willie Nelson en uiteraard ook Jack 
zelf.

Wat Jack Johnson’s muziek typeert en 
zo goed maakt, is de combinatie van 
verschillende genres die in zijn muziek 
verwerkt zitten. Jack zelf zorgt samen 
met drummer Adam Topol voor folk en 
reggae invloeden, terwijl pianist Zach 
Gill jazzy en bluesy piano riffs speelt 
en bassist Merlo Podlewski alles onder-
steunt met groovy hip-hop baslijnen.

Timen houdt jullie vanaf nu op de hoogte van de allervetste schijven, leukste 
meezingers en allernieuwste hypes in muziekland! Zet de volumeknop maar al 
op maximum en brul luidkeels met ons mee!
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Sinds zijn eerste album uit 2001, Brush-
fire Fairytales, heeft Jack al veel albums 
uitgebracht. Als je niet weet waar te be-
ginnen, kies er dan gewoon één uit want 
al zijn albums zijn even sterk! Zelfs de 
soundtrack Sing-A-Longs and Lullabies 
for the Film Curious George voor de kin-
derfilm Curious George is de moeite: de 
teksten zijn soms misschien wat minder 
serieus, maar gecombineerd met zo’n 
groovy muziek kan je daar alleen maar 
vrolijk van worden! Nog een nummer 
dat het vermelden waard is, is zijn co-
ver van Escape (If You Like Piña Cola-
das) voor de soundtrack van The Secret 
Life of Walter Mitty.

Jack en zijn band touren redelijk veel, 
spijtig genoeg meestal alleen in de USA, 
maar in 2010 en 2014 was hij wel te 
zien op Werchter! Als hij nog eens in 
de buurt optreedt, twijfel dan niet om 
te gaan kijken, want de live shows zijn 
wel de moeite: De meeste liedjes zijn 
dan aangepast om plaats te maken voor 
solo’s of om vlekkeloos in een cover of 
een ander eigen nummer over te vloei-
en. Zijn live CD En Concert is daarom 
een echte aanrader!

‘En concert’ is niet alleen een CD, maar 
ook een film over de wereldtournee van 
2008. Wil je zelf zien waar Jack Johnson 
zijn muziek en levensstijl om draaien, 
bekijk dan zeker deze film, die staat vol-
ledig op YouTube (in zes stukjes). Voor 
de rest kan je veel videomateriaal te-
rugvinden op zijn YouTube kanaal ‘jack-
johnsonmusic’: zie Jack surfen in You 
and Your Heart, check de nice clip van 
Sitting, Waiting, Wishing en zoek ze-
ker naar zijn live nummers met  
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Damian Marley, Eddie Vedder en ande-
ren. Laat de zomer al maar komen!

FIDLAR

FIDLAR is een surf rock/garage punk 
band uit Los Angeles. De naam FIDLAR 
staat voor “Fuck It Dog, Life’s A Risk”, 
en zo klinken ze ook ongeveer. Veel poë-
tische teksten moet je ook niet verwa-
chten van hen, maar dat maakt hun 
muziek net zo nice. De band bestaat 
immers uit vier jonge gasten, die zin-
gen over de dingen die hen omringen, 
en die vele studenten wel zullen herk-
ennen: goedkoop bier, meisjes, drugs, 
fastfood, skaten en surfen. Of hoe het 
is om jong, dronken en platzak te zijn in 
de 21ste eeuw! 

FIDLAR heeft één album, genaamd FID-
LAR. Als je de titels van de nummers 
hierop bekijkt wordt de beschrijving van 
hierboven al meteen bevestigd: Max 
Can’t Surf (Max is de drummer), Stoked 
and Broke, Wake Bake Skate, Cheap 
Beer… Sommige gamers onder jullie zu-
llen Cocaine misschien wel herkennen, 
want dit nummer staat immers op een 
van de autoradiozenders in GTA V.

FIDLAR mocht in 2013 al KluB C van 
Rock Werchter openen en deed dat met 
overtuiging. Ze gingen immers zo hard 
op in hun concert, dat zanger/gitarist 
Zac Carper tegen het einde met open 
knieën stond te spelen! Wil je dat ook 
eens zien, dan moet je dit jaar weer op 
Werchter zijn! Ze zullen daar opnieuw 
alles geven op zaterdag 27 juni. See 
you there!
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Samen met een 5-tal andere ingenieurs ben ik op 1 september vorig jaar aan 
de slag gegaan als procesingenieur op de ExxonMobil raffinaderij in Antwerpen. 
Het was vooral de In-house Day op de polymeerplant hier in Zwijndrecht die 
mij volledig overtuigd heeft. Een hele dag leer je aan de hand van presentaties, 
cases en een site visit de werking van ExxonMobil kennen. Dit wordt ’s avonds 
afgesloten in de vorm van bowling en een diner. Het grote voordeel van de dag 
is dat je naarmate de dag vordert en de begeleiders leert kennen, je niet meer 
de standaardvragen stelt en zo dus ook veel meer te weten komt over hoe zij het 
echt vinden om er te werken. Ik was alvast volledig overtuigd.
Ik ben zoals de meeste ingenieurs gestart binnen Technical Assistance, waar je 
elk een unit toegewezen krijgt. Je dichtste collega’s zijn dus allemaal jonge men-
sen en er hangt een goede sfeer. Momenteel ben ik offsite engineer wat betekent 
dat ik enerzijds de waterzuivering opvolg maar ook de truck-, railcar- en scheepsbeladingen van zowel 
fuels, asfalt, LPG en solventen. Kortom alle producten die uit de raffinaderij vertrekken naar de klanten. 
Aangezien de waterzuivering beperkte opvolging vergt, spendeer ik het grootste gedeelte van mijn tijd 
aan kleine designprojecten. Vanaf het begin krijg je heel wat verantwoordelijkheid. Na twee weken ben 
jij al het aanspreekpunt voor jouw unit, maar natuurlijk ben je steeds omringd door een team van erva-
ren personen waarbij je altijd terecht kan met al je vragen. Het sleutelwoord is dus on the-job training. 
Naar mijn mening is dit ook de beste manier om op korte tijd veel bij te leren. En dat is wel nodig want 
een van de grote troeven van ExxonMobil is het job-rotatiesysteem. Hierdoor verander je regelmatig 
van job en krijg je een nieuwe uitdaging, gaande van contactingenieur van een nieuwe unit, business 
analyst, trading van aardolie, logistieke coördinatie, etc. ExxonMobil is een echt ingenieursbedrijf waar 
veel posities worden ingevuld door ingenieurs, zelfs HR is een mogelijkheid.

Ibe Pattyn - ExxonMobil

Jamie Janssen - Denys

Beste Burgie, 
Via deze weg wil ik jullie een korte schets geven van mijn werk als werfleider 
bij Building NV, een zusterbedrijf van de Denys groep. Op mijn eerste werkdag 
was ik er volledig klaar voor, met volle goesting om al de theorie die ik afge-
lopen jaren had opgeslorpt toe te passen in het werkveld. Het werd mij vanaf 
dat moment al duidelijk dat ik een goede keuze had gemaakt, ik werd warm 
onthaald door zeer vriendelijke collega’s. Building NV is een onderdeel van de 
bedrijfstak: Restauratie, Renovatie en Speciale technieken. Mijn eerste project: 
een schoolgebouw dat geklasseerd is als beschermd monument volledig restau-
reren. Als kersvers ingenieur is dit een zeer grote uitdaging, aangezien je het 
project volledig zelfstandig moet beheren én uitvoeren. Hieronder behoren, pro-
jectplanning, budgetcontrole, prijzen en bestellingen opvragen, … Gelukkig sta 
je er niet alleen voor. Je krijgt een mentor toegewezen waar je bij terecht kan met al je vragen. Denys 
investeert zeer veel in zijn werknemers door opleidingen te organiseren en hen met alle afdelingen van 
het bedrijf te laten kennismaken. Hiervoor ga je naar talloze werven: het Livan project (Afdeling Tunnel-
ling) in het hart van Antwerpen, de bouw van een forensisch psychiatrisch centrum (afdeling Gebouwen 
en Burgerlijke bouwkunde), enz. Bij mijn bezoek aan het forensisch psychiatrisch centrum werd verteld 
dat het buitenschrijnwerk bestand moest zijn tegen destructieve testen. Op een filmpje werd getoond 
hoe twee ‘brede’ mannen, gewapend met koevoet en hamer, gedurende 15 minuten de tijd kregen om 
het schrijnwerk te vernietigen. Spreekt dit tot de verbeelding Stuur gerust een mailtje naar jjanssen@
buildingnv.be of surf naar www.denys.com.
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Beste burgie,
Het lijkt nog niet zo lang geleden dat ik afscheid heb genomen van de Plateau en de 
sprong heb gemaakt naar het professionele leven. Als ik even reken is dat ondertussen 
twee en een half jaar geleden. Die tijd is voorbijgevlogen en dat komt zonder twijfel door 
de vele uitdagingen die mijn job mij biedt.
Toen ik afgestudeerd was in Computerwetenschappen, zag ik het wel zitten om applica-
ties te ontwerpen en te programmeren. Dit draaide echter anders uit toen ik meer uitleg 
kreeg over de mogelijkheden van  Accenture Technology en een andere kant ontdekte 
van technologie. Een kant waarbij het proces van het zoeken naar en ontwerpen van 
een oplossing veel meer voldoening kan schenken  dan het echte codeerwerk. Wat niet 
wil zeggen dat mijn technische kennis verloren gaat. Integendeel, ik kan het zeer goed 
gebruiken en dat op dagelijkse basis. Die combinatie tussen het functionele en het tech-
nische is waarom ik bij Accenture echt op mijn plaats zit. 
De sfeer die elke dag aanwezig is onder de collega’s is zeer aangenaam omdat iedereen 
dezelfde mindset heeft; gedreven en gemotiveerd om resultaten te bereiken. Dat merk 
je niet enkel binnen het bedrijf, maar ook aan de relatie die we hebben met de klant. Wij werken niet voor 
hen, maar samen met hen. Accenture staat ook voor een brede waaier van carrièremogelijkheden. Wereldwijd 
is ons bedrijf met meer dan 319.000 mensen, elk met hun eigen expertise, die klaarstaan om hun kennis te 
delen. Meegroeien met een bedrijf waarin zoveel kennis aanwezig is, zorgt ervoor dat je elke dag een betere 
versie van jezelf wordt. Ondertussen heb ik meer dan twee jaar ervaring en ik moet zeggen dat ik nooit ge-
dacht had dat een job zo interessant kon zijn. Elke dag stelt er zich wel een nieuwe challenge waar je op een 
gepaste manier een oplossing voor moet bedenken door het beste van jezelf te geven, en dit omringd door 
collega’s die je met een glimlach helpen om samen het doel te bereiken.
Kortom, als een leuke werksfeer en een uitdagende carrière jou wel aanspreken, of als je gewoon meer vragen 
hebt, aarzel dan niet om mij te contacteren (n.vanden.bossche@accenture.com). Verdere informatie vind je 
ook op experience.accenture.be.

Nicolas Vanden Bossche - Accenture

Dag m’n beste burgies,
Aan alle mooie liedjes moet helaas een einde komen. Het is met spijt in het hart dat 
ik dit hier neerschrijf voor het laatste Civielke. Net zoals jullie (hopelijk toch) kunnen 
terugblikken op een geweldig studentenjaar vol met boeiende lessen en nog boeiendere 
randactiviteiten, kan ik terugblikken op een uiterst boeiend werkjaar. Beginnend met de 
turnaround in Sluiskil en eindigend met een ingrijpende verandering: mijn rotatie naar 
Yara Belle Plaine in hartje Canada. 
Integratie in een andere cultuur is een langzaam proces. Maar met mijn Engelse lessen 
(we streven naar perfectie) en de culturele training (ken je medemens) die gepland 
zijn, ben ik ervan overtuigd dat het slechts een kwestie van tijd is voor ik hier helemaal 
ben ingeburgerd. Ook op de werkvloer begin ik de do’s en don’ts naderhand te kennen. 
Subtiel probeer ik enkele werkwijzen van Sluiskil toe te passen, maar zoals ik al eerder 
zei; het is een langzaam proces.
Voor diegenen onder jullie die op zoek zijn naar hun eerste ‘echte’ job; hou vooral dan 
deze zaken in het achterhoofd. Vraag jezelf af in welke omgeving je graag wilt werken. 
Besef dat je in de week meer tijd met je collega’s gaat spenderen dan met je (toekom-
stige) partner. Bedenk welke mindere punten je bereid bent om te aanvaarden; er is 
altijd een keerzijde aan de medaille. (Als je bijv. voor consulting gaat, besef dan dat er 
minstens een 70-uren week aan vasthangt.) 
Er is geen perfecte job of een perfect bedrijf, maar er is er vast wel één waarmee je een duurzame relatie kan 
ontwikkelen. Eentje waarbij jij jezelf kan ontplooien in een richting die voor beide partijen voordelig is. Maak 
een lijstje van de zaken die je belangrijk vindt en vergelijk er op los. Praat uitvoerig met vrienden en kennis-
sen die in jouw droombedrijf werken. En vertrouw op dat buikgevoel, vaak heeft dat het bij het rechte eind. 
Als na bovenstaande analyse Yara bij de gelukkigen overblijft, aarzel dan niet om contact op te nemen met mij 

(yumi.vanwonterghem@yara.com) of onze HR (evelien.de.visser@yara.com). 
Rest me enkel jullie nog extreem veel succes te wensen met de examens!  Zet hem op!    

Yumi Vanwonterghem - Yara
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Bart Van Hoecke - Cisco

Toen ik 7 jaar geleden afstudeerde als burgerlijk ingenieur computerwetenschappen, 
kreeg ik een unieke kans om een traineeship te volgen bij Cisco in Amsterdam. 
Gedurende een jaar en samen met 150 andere net afgestudeerden van ongeveer 40 
verschillende landen, werd dit een verlenging van mijn studententijd.
Het Cisco Sales Associates Program biedt een heel gevarieerd programma dat zich richt 
op zowel de technische en product gerichte kant als op sales- en communicatievaardig-
heden. In een jaar werden we klaargestoomd door middel van 
lessen, examens, certificaties en roll-plays om als pre-sales engineer aan de slag te gaan 
in ieder zijn respectievelijke land.
Na dit overgangsjaar begon mijn eerste werkdag in Brussel waar nu het echte werk be-
gon. Ook hier kon ik rekenen op uitstekende begeleiding van collega’s tijdens de eerste 
bezoeken bij klanten en partners. De pre-sales engineer is een technische consultant die 
samen met zijn of haar commerciële collega’s producten en oplossingen positioneert in 
de B2B markt.
 Na 4 jaar ervaring opgedaan te hebben in de Networking Business Unit, ben ik nu Con-
sulting Systems Engineer voor de Cyber Security Business Unit. Ik ben verantwoordelijk 
voor de technische en conceptuele adviezen betreffende de Cyber Security strategie en infrastructuur bij onze 
klanten en moet in dat kader voortdurend  op de hoogte moet zijn van de laatste nieuwe productontwikkelin-
gen van zowel Cisco als die van andere spelers op de markt.
 Doordat Cisco een heel internationaal bedrijf is kom ik continue in contact met collega’s over de hele wereld en 
moet ik ook nu en dan eens het vliegtuig in voor vergaderingen en trainings in Europa en de US. De constante 
afwisseling in mijn werk gaande van het geven van presentaties, het deelnemen aan meetings, het volgen van 
opleidingen en het uitvoeren van onderzoek, maakt deze job voor mij de ideale uitdaging en ervaring.
 Ben je ook geïnteresseerd in onze lopende graduate programma’s en de stage mogelijkheden, neem dan 
zeker een kijkje op www.cisco.com. Het is zeker de moeite waard.

Stijn Daelman - BASF

Hallo bewoners van de Plateau en het Technologiepark!
In dit laatste ‘t Civielke van het academiejaar neem ik het verhaal van Ornella even 
over.
Net als haar ben ik in september gestart bij BASF Antwerpen. Als werktuigkundig 
ingenieur ben ik op de dienst Layout Engineering terechtgekomen. Daar ben ik als 
piping-ingenieur onder andere verantwoordelijk voor de leidingen die in nieuwbouw-
projecten worden ontworpen.
Verder staan mijn collega’s en ik ook in voor de controle van bestaande leidingen 
wanneer er wijzigingen aan dienen te gebeuren, berekenen we mechanische veilig-
heidssystemen voor over- en onderdruk, voeren we spannings- en krachtenanalyses 
uit,… Het is een enorm gevarieerde job met vele uitdagingen en verantwoordelijk-
heid! Hierbij is niet enkel je technische kennis van belang, maar ook je people skills. 
Je werkt immers samen met collega’s uit verschillende disciplines (machines & appa-
raten, bouwkunde, meet- en regeltechniek) een compleet concept uit in een 3D-mo-
del en stelt dit als team voor aan de klant: de mensen van de productie-installatie. 
Indien je toch niet zou meegaan op de BASF-tweedaagse, is dit waarschijnlijk omdat je niet in je 1ste master 
zit. (Een andere reden om niet mee te gaan kan ik immers niet bedenken.)
Toch benieuwd wat werken op BASF zoal inhoudt? Dan heb je dit jaar ook de kans om BASF te ontdekken op 
onze opendeurdag op zondag 10 mei. Die dag zijn er niet enkel rondleidingen en installatiebezoeken maar ook 
allerlei andere leuke activiteiten. Zo kan je onder andere een 3D-Model review bijwonen, waar een digitaal 
ontwerp van een installatie volledig wordt bekeken door de ingenieurs van het projectteam en door de klant. 
Dit model en het voeren van bijhorende discussies zijn een van je kernverantwoordelijkheden als piping-in-
genieur, een ideaal moment dus om te ontdekken waar je je als startende ingenieur binnen BASF aan kan 
verwachten. Indien je vragen hebt, stuur me dan gerust een mailtje op stijn.daelman@basf.com, of spring die 
dag zelf eens binnen natuurlijk.
Hopelijk tot binnenkort op BASF!
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This summer, I went on the biggest ad-
venture of my life by travelling to Brazil 
for nine weeks to do an internship at 
Centro Tecnológico de Desenvolvimen-
to Regional de Viçosa. This is a spin-
off company of Universidade Federal de 
Viçosa. Viçosa is a small city in the state 
of Minas Gerais which is 350 km to the 
north of Rio de Janeiro. I worked there 
as an International Relations Assistant 
and I stayed with six Brazilians in an 
authentic fraternity house. 
Every person who has gone abroad for a 
couple of months will tell you the same 
things: that you party like you have ne-
ver partied before, that you go on trips 
at every chance you get, that you meet 
the most amazing people, etc. But it is 
simply the truth: I have had the time of 
my life during those nine weeks. I trav-
elled around whenever I felt like it, con-
stantly surrounded by dozens of excited 
Brazilians. This way, I spent one week 
in Rio de Janeiro and two unforgetta-
ble weekends in Belo Horizonte and I 
visited Mariana and Ouro Preto (which 
is the only Brazilian city that is on the 
UNESCO list, but which is also the ideal 
place to party or to celebrate Carnival 
according to countless Brazilians).
Here I have listed some Brazilian life 
lessons that you will adopt when you 
spend a summer in Brazil...

You learn the importance of patience. 
Do not try to rush Brazilians, because it 
has the opposite effect. This is the case 
when you wait in line at the bank, in the 
supermarket, to get into a club, etc. The 

best thing you can do is to just wait pa-
tiently and have a chat with the others 
standing in line.

It is a cliché that the most beautiful 
people in the world come from Brazil, 
but like every cliché, there is some truth 
to it! Brazilians shower up to two times 
a day and brush their teeth about four 
times a day, even on a lazy Sunday 
when they are not leaving their house.

Every reason is good enough to have 
a party. Sitting alone at home is very 
un-Brazilian. Bars and clubs are always 
full of people, even on Sundays or Mon-
days and during their exam periods!

They do not worry as much as Belgians 
do. As has been said before: they sim-
ply enjoy life and can enjoy spending 
their time doing nothing.

Brazilians are the nicest people to be 
around. If you meet them in the street, 
they will not give you a hand but will 
immediately reach for a hug or a kiss. 

Laurens Tembuyser vertelt ons over zijn avonturen met IAESTE in Brazilië! Hij 
vertelt ons enkele belangrijke weetjes over de inwoners en het land. Lees en ge-
niet mee van deze prachtige IAESTE-bestemming. 
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Even the coffee lady at the company I 
worked, greeted me with a hug every 
morning. Can you imagine something 
like that happening in our own grumpy 
country?

You learn to appreciate the small things 
in life because once you leave the shab-
by fraternity house, you see people 
cleaning the pavements and the streets 
with a broken old broom and you pass 
the notorious favelas on your way to 
work.

Some survival guidelines:

        Clothing is really laid-back in Bra-
zil so leave your Swiss watch, Ray Ban 
sunglasses and Ralph Lauren shirts at 
home. This will prevent you from get-
ting robbed.
        If it looks like a favela, it proba-
bly is, so get the hell out of there! Most 
people living in favelas are harmless, 
but you could be risking your life by 
entering some of these neighbour-
hoods in Rio de Janeiro and São Paulo. 
        Brush up on your Portuguese. 
        European and American clothing 
brands are very expensive in Brazil due 

to the taxes. So if you spot something 
that is not 50% more expensive as in 
Belgium then it is most likely fake. 
       As I mentioned before: do not 
rush them. It does not help… at all.

Of course, doing an internship outside 
of Europe has some downsides too. The 
bureaucracy, for example. I had to visit 
the Consulate of Brazil in Brussels four 
times during my exams in June to apply 
for a student visa. At one point, they 
even threw my passport in my face, lit-
erally. Once arrived in Brazil, I had to 
go countless times to the Federal Po-
lice to register for a temporary identity 
card and to several offices in the admis-
sions building of Universidade Federal 
de Viçosa. 

However, my advice to you is: do not 
get scared by administrational night-
mares. 
Do not hesitate to apply for an IAESTE 
internship. Do not stay in your comfort 
zone, but get out and have the most 
amazing experience of your student life. 
I am already looking for my next intern-
ship abroad!

Brazilië
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Ram 
(21/03 - 20/04)

Je begint de zomer krach-
tig en vol energie. Dat 
geldt zeker op seksueel 
vlak. Alsof de zomer nog 
niet heet genoeg is, wordt 
het bij jou heter dan 
heet. Je leert een exoti-
sche babe/hunk kennen 
en jullie kunnen niet van 
elkaar afblijven. De sek-
suele aantrekkingskracht 
tussen jullie beiden kent 
ongekende hoogten. En 
er is meer... Jullie kun-
nen wel eens soulmates 
zijn! Overwint jullie aan-
trekkingskracht wel het 
grote afstandsverschil? 
Want eens terug in België 
valt het gemis jullie wel 
zwaar. Skype is een tijde-
lijke oplossing maar kan 
dit blijven duren? 
 
Festival: Balaton Sound
Cocktail: Mojito
Sex position: Cowgirl
Geluksdag: 25 juli

Stier 
(21/04 - 21/05)

Jouw examenperiode in 
juni zal helaas niet lopen 
zoals gepland. Daardoor 
zal je de zomer vooral 
binnenshuis moeten be-
leven. Meer dan de va-
kantiefoto’s van al jouw 
vrienden op facebook zal 
je niet te zien krijgen van 
deze zomerse dagen. Ter-
wijl buiten het zonnetje 
schijnt, is het binnen eer-
der druilerig. Niet wanho-
pen, gelukkig is er altijd  
iemand binnen handbe-
reik die jou maar al te 
graag al je frustraties   
doet vergeten! Boven-
dien, orgasmes tijdens 
een studiepauze zorgen 
voor extra concentratie 
bij het leren! 

Festival: Moet jij niet stu-
deren?
Cocktail: Virgin daquiri
Sex position: Op je bureau 
Geluksdag: 10 september

Tweeling 
(22/05 - 21/06)

Liefste tweeling, jouw 
droomreis verloopt niet 
zoals gepland. Eens op je 
bestemming blijkt er een 
dubbele boeking te zijn 
van jouw kamer. Aan-
gezien het hoogseizoen 
is probeert het perso-
neel tevergeefs nog iets 
te regelen. Helaas word 
je afgescheept naar een 
ander, minder stijlvol ho-
tel.  Kriebelt daar iets aan 
jouw voet gedurende de 
nacht? Het is maar een 
droom denk je snel. Nee 
hoor, mocht ik van jou 
zijn ik kijk toch wel eens 
onder de lakens. Kakker-
lakken zijn in jouw va-
kantieoord niet zo zeld-
zaam als je had gedacht. 
Slaaplekker!

Festival: Les Ardentes
Cocktail: Sweet Valentine
Sex position: De Vlinder
Geluksdag: 15 juli

Wil je weten wat de sterren deze zomer voor jou in petto hebben? Of je nu einde-
lijk wilde seks gaat hebben met je crush? Of die examens nu eindelijk eens goed 
gaan zijn, zonder buizen? Naar welk festival jij zeker moet gaan? Wat je sexy zo-
merstandje is? Lees dan NU onmiddellijk verder!

Sexy zomerhoroscoop
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Sexy zomerhoroscoop

Kreeft 
(22/06 - 22/07)

Je ouders zijn zo fier met 
jouw resultaten dat je 
volledig op hun kosten 
exotische oorden mag 
gaan verkennen. Zon, 
zee, strand. Aahh! Wat 
kan het leven toch mooi 
zijn! Na een superzware 
examenperiode heb je dit 
echt wel verdiend. Met 
een cocktail in de hand 
lig je op de loer voor 
het vrouwelijk schoon 
dat voor jouw neus pas-
seert.  Wees wat minder 
verlegen en stap op die 
blonde schone af! Voor 
je het weet beland je op 
haar hotelkamer waar de 
temperaturen ongeken-
de hoogten bereiken. Om 
af te koelen nemen jullie 
nog een nachtelijke duik 
in het zwembad. Deze 
reis wordt het beste wat 
je ooit al overkomen is. 
Geniet ervan met volle 
teugen want voor je het 
weet is het alweer eind 
september! Adios bonito!

Festival: Couleur Café
Cocktail: Early sunrise
Sex position: De Amazo-
ne
Geluksdag: 10 augustus

Leeuw 
(23/07 - 23/08)

Beste leeuw, of moet ik 
zeggen, TIJGER?! Jij haalt 
tijdens de festivalperio-
de het beest in jou naar 
boven. Meerdere prooien 
zal jij richting jouw tent 
lokken en verslinden zo-
als nooit tevoren. Alle 
naburige tenten in een 
straal van 15 meter zul-
len het geweten hebben. 
Is dat jouw manier om 
het hart te veroveren van 
die ene knappe vriendin 
die mee is met jouw ben-
de? Je hebt al eventjes 
een zwak voor haar maar 
de macho in jou heeft het 
nooit kunnen toegeven. 
Ons advies: zo werkt het 
niet, jongeman! Door an-
dere meisjes op te schar-
relen maak je haar niet 
jaloers, integendeel! Ze 
walgt van jouw gedrag 
en zal nooit ‘one of many’ 
willen worden. Toon haar 
dat ze meer betekent en 
met een beetje moeite 
kan dit wel eens de beste 
relatie zijn die je ooit al 
hebt gehad! 

Festival: Cactus Festival 
Cocktail: Passionata
Sex position: De Spin
Geluksdag: 5 juli

Maagd 
(24/08 - 22/09)

Je relatie loopt niet van 
een leien dakje. Deze zo-
mer is het moeilijk om 
elkaar vaak te zien. Va-
kantiejob, herexamens 
of stage staan steeds in 
de weg van jullie quality 
time. Wanneer jullie dan 
samen op reis vertrek-
ken komen al die frustra-
ties er plots uit. Probeer 
te herinneren hoe goed 
jullie het hebben samen 
en tracht een oplossing 
te vinden om elkaar wat 
vaker te kunnen zien. Ge-
niet van de momenten 
die je hebt in plaats van 
ruzie te maken. Als je dan 
toch weer hebt ruzie ge-
maakt, sluit het dan van 
je af met een potje sto-
mende seks. Dit zal jullie 
al snel terug naar elkaar 
toe doen groeien en voor 
je het weet zijn jullie te-
rug uit die druilerige sleur  
van stress en vermoeid-
heid. Praten werkt, maar 
vrijen werkt beter! Veel 
genot toegewenst!

Festival: Pukkelpop
Cocktail: Grand Canyon
Sex position: De glijbaan
Geluksdag: 3 augustus



68

Weegschaal 
(23/09 - 21/10)

Goed nieuws: de laatste 
maanden zat je misschien 
minder goed in je vel, 
maar wees gerust: deze 
moeilijke periode is  ein-
delijk voorbij! De sterren 
staan uiterst gunstig voor 
jou, je kunt dus extra ge-
nieten van de zomer, ze-
ker vanaf half juli. Je bent 
een en al levensvreugde 
en dat trekt anderen aan.  
In de zon loopt ook de 
temperatuur van je hart 
hoog op. Er staat je een 
nieuwe romance te wach-
ten met de jongen/het 
meisje van jouw dromen. 
Jullie houden van elkaar 
en de rest van de we-
reld mag het weten! Gro-
te kans dat je dichter bij 
iemand komt tijdens een 
of ander festival. Blijf dus 
niet thuis deze zomer, 
maar trek erop uit! Je wil 
jouw droomman/-vrouw 
toch niet zomaar aan 
jouw neus laten voorbij-
gaan?

Festival: Pukkelpop 
Cocktail: Sex on the 
beach
Sex position: Missionaris
Geluksdag: 15 juli

Schorpioen 
(23/10 - 21/11)

Jij gaat op reis naar een 
feestbestemming. Alco-
hol zal rijkelijk vloeien. 
Geordy shore is er niets 
tegen! Onenightstands 
volgen elkaar op in snel-
tempo. Vrij veilig want 
voor je het weet wordt dit 
jouw grootste nachtmer-
rie. Jouw dagen bestaan 
uit non-stop feesten en 
uitkateren op het strand 
met alweer een nieuwe 
cocktail in de hand. Jouw 
libido kent geen grenzen! 
Helaas komt aan alles een 
einde. Eens terug in Bel-
gië komt je bruingebran-
de lijf niet meer zo snel 
aan zijn/haar trekken. 
Daarvoor zal je zelf dan 
moeten zorgen. Aan in-
spiratie geen gebrek met 
die wilde nachten in ge-
dachten! Hopelijk heb je 
niet teveel hersencellen 
vermoord want die zal je 
nodig hebben voor je her-
examen Sysi. Gelukkig zit 
het je mee deze zomer en 
slaag je met glans. 

Festival: Tomorrowland 
Cocktail: Strawberry Dai-
quiri
Sex position: De Godin
Geluksdag: 20 augustus

Boogschutter 
(22/11 - 21/12)

Van midden juli tot mid-
den augustus voel je je 
erg geliefd. Of het nu om 
een teder gebaar of een 
passionele liefdesverkla-
ring gaat, je geniet ervan! 
Eind augustus voel je je 
echter wat down. Door je 
vele herexamens kom je 
niet meer buiten. Je zit 
constant te leren en bent 
zo wit als een lijk. Zet nog 
even door beste Boog-
schutter. De sterren staan 
gunstig voor je uitslag in 
september. Wees niet ja-
loers op herexamenloze 
vrienden/-innen. Zij heb-
ben nu eenmaal harder 
gewerkt tijdens het jaar. 
Zie het als een les. Vol-
gend jaar ga je voor die 
drie maanden zomerva-
kantie! In september plan 
je een reisje en daar leer 
je iemand kennen waar-
mee het enorm klikt. Mis-
schien start jij het nieuwe 
schooljaar wel met een 
relatie?

Festival: Rock Werchter 
Cocktail: Gin Fizz 
Sex position: De lenige 
ballerina
Geluksdag: 8 september
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Steenbok 
(22/12 - 20/01)

Wees eens wat minder 
serieus, lieve Steenbok. 
Het is eindelijk vakantie 
en jij behoort tot de uit-
zonderingen met weinig 
herexamens. HOERA! 
Laat je maar eens hele-
maal gaan op de vele fes-
tivals die er deze zomer 
zijn! Chillen op de cam-
ping, tot in de late uurtjes 
uitgaan, poolparties... Jij 
maakt het allemaal mee 
deze zomer! Bovendien 
word je op handen ge-
dragen door al je vrien-
den! Ja, beste Steenbok, 
deze zomer sta jij in het 
middelpunt van de be-
langstelling! Maar let op : 
sommige mensen kunnen 
nogal jaloers reageren op 
zoveel vrije tijd en leuk-
heid! Luister maar niet 
naar hen! Wie zou er jouw 
zomer nu niet verkiezen 
in plaats van herexamens 
Jouw zomer wordt top! 
Het wordt één groot heet 
feest! Daar drinken we 
eentje op! SCHOL!

Festival: Dour
Cocktail: Gin Tonic
Sex position: De avon-
tuurlijke kruiwagen
Geluksdag: 24 augustus

Waterman 
(21/01 - 19/02)

Niet getreurd lieve Wa-
terman. Jouw zomer is 
een beetje verpest door 
de vele herexamens van 
het eerste semester. Ge-
lukkig wordt je tweede 
semester fantastisch en 
komen er geen meer bij! 
Toch zal je niet op je lau-
weren kunnen rusten met 
die zware vakken. Maar 
wees gerust. De sterren 
voorspellen het... Alles 
komt goed! Je slaagt met 
glans! Je resterende va-
kantietijd wordt boven-
dien super! Romantische 
vakanties met je lief, hi-
larische uitstappen met 
je vrienden.. Iedereen 
wil bij jou zijn! Het wordt 
druk druk druk deze zo-
mer! Maar eigenlijk is het 
fun fun fun! Niets dan po-
sitiefs dus. Ook al start-
te je jaar wat moeizaam, 
vanaf nu heb je enkel nog 
geluk in alles wat je doet! 
Geniet ervan lieve Water-
man! Je hebt het hele-
maal verdiend!

Festival: Gentse Feesten 
Cocktail: Cosmopolitan 
Sex position: De liefdes-
schommel
Geluksdag: 14 september

Vissen 
(20/02 - 20/03)

De sterren zeggen: oude 
bok + groen blaadje = 
love. Inderdaad, jij valt 
deze zomer op een iets 
rijpere man/vrouw. En 
niets dan voordelen aan 
zo een relatie. Zeker op 
seksvlak! Je bevindt je 
constant in hogere sfe-
ren dankzij zijn/haar er-
varing! Zoiets heb je nog 
nooit meegemaakt! Dit 
wordt een zomer waarin 
je sexperimenteert. Ook 
staat er een verre reis 
gepland in je agenda. Je 
leert er een nieuwe cul-
tuur kennen en een hele 
hoop nieuwe vrienden. 
Je zal er je hart verliezen 
en de sterren voorspel-
len dat je er misschien 
ooit wel gaat wonen. Of 
dat samen met je rijpere 
vlam zal zijn, betwijfe-
len we. Jullie relatie zal 
zeer intens zijn, maar he-
laas van korte duur. Het 
leeftijdsverschil zal jullie 
jammer genoeg parten 
beginnen spelen. 

Festival: Sziget 
Cocktail: Pinã Colada 
Sex position: Het Konijn-
tje
Geluksdag: 25 augustus
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FRiS

Bindende voorwaarde

Een bindende voorwaarde wordt opgelegd als je minder dan de helft van je opge-
nomen credits behaalt. Het jaar daarop moest je vroeger voor minstens 50%  van 
de opgenomen studiepunten slagen anders mocht niet verder doen met de rich-
ting. Deze grens wordt nu opgetrokken tot 75%. Je ‘bisjaar’ moet in het vervolg 
dus veel beter.

GIT tussen 1ste en 2de bachelor

Een GIT tussen eerste en tweede bachelor is slechts mogelijk als je 30 studiepun-
ten verworven hebt in de eerste bachelor. Als je geen 30 studiepunten behaalt, 
kan je enkel eerstejaarsvakken opnemen. Dit kan wel herzien worden na het eer-
ste (goed) semester van je tweede jaar, ( dit is dus je bisjaar). Zo kan je tweede 
jaar toch met voldoende vakken gevuld worden.

Deliberaties

Eerst even een definitie van tekortpunten. Een tekortpunt wordt berekend door 
het aantal studiepunten van een vak te vermenigvuldigen met het aantal punten 
dat je onder de 10/20 zit. 
Voor een deliberatie mag je score niet lager liggen dan 8/20 en je mag per delibe-
ratiemoment ook slechts 2 buizen hebben.
Stel dat je een 8 hebt voor een vak van 6 studiepunten dan heb je (10-8)*6= 12 
tekortpunten nodig om dat vak te delibereren. 
Vanaf volgend jaar zijn er in totaal drie deliberatiemomenten:
-Er is een deliberatie voor maximum 12 tekortpunten in de eerste bachelor, dit 
heeft ook geen invloed op eventuele latere deliberaties. Dit bestond vroeger ook 
en blijft eigenlijk onveranderd.
-Er zal volgend jaar ook op het einde van de bachelor gedelibereerd worden voor 
maximum 6 tekortpunten, dit is dus een deliberatie over tweede en derde bachelor.
-Volgend jaar kan je op het einde van de master gedelibereerd worden voor 6 te-
kortpunten. Dit was vroeger 12 tekortpunten, maar er was geen deliberatie op het 
einde van de bachelor. 
Deze deliberatiemomenten hebben geen enkele invloed op elkaar, je kan de te-
kortpunten van in de bachelor dus niet opsparen voor de masterjaren.
Dit jaar geldt nog steeds de 12 tekortpunten op het einde van de master en geen 
deliberatie op het einde van de bachelor.

Hieronder zijn de zaken i.v.m. curricula en deliberaties 
weergegeven die volgend jaar zullen veranderen.
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Dankwoord
Dit is het moment waarvoor we alle-
maal vreesden. De laatste pagina van 
het laatste ‘t Civielke van dit jaar. Vol-
gend jaar geven deze perschicks de fak-
kel door. Het zullen geen chicks meer 
zijn dan, eerder haantjes. We vonden 
het een supertof jaar! Ook al kostte het 
ons soms bloed, zweet en tranen. Zon-
der ons fantastisch team van medewer-
kers waren we er nooit in geslaagd vijf 
top ‘t Civielkes tot stand te brengen. 
Voor velen was ook dit het laatste jaar 
van medewerkersschap. Ze gaan een 
nieuwe wereld in, die van de werkende 
mens. Ze worden op deze pagina nog 
een laatste keer in de persbloempjes 
gezet. Jullie hebben iedere keer al luid-
keels geroepen en gejuichd. Doen jul-
lie nog een allerlaatste keer mee? WE 
LOVE YOU PERSMEDEWERKERS! DANK-
JULLIEWEL ALLEMAAL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Eerst en vooral willen we onze fantasti-
sche praeses, Max, bedanken voor zijn 
prachtige voorwoord. DE PRAESES IS 
DE MAX!

Dankjewel aan Nick voor zijn allercool-
ste gadgets!

Timothy om ons wat meer te vertellen 
over de allernieuwste en allerleukste 
bioscoopfilms deze maand!

Prof. de Cooman voor het superleuke en 
boeiende interview! 

Jeroen voor zijn hersenbrekende raad-
seltjes die ons het hoofd op hol bren-
gen. 

Joris voor zijn fantastische column. 

Timen voor zijn onfeilbare kennis over 
muziek!

Timen en Joris voor hun artikel over de 
festivals deze zomer! Jullie gaan toch 
ook?

Maïlys om onze volgende citytrip vast te 
leggen... Barcelona here we come!

Andreas om onze kennis uit te breiden 
met zijn intelligente wist-je-datjes over 
Gent.

Ernst voor zijn artikel over FRiS.

Hanne en Simon voor hun BEST-artikel! 

Laurens voor zijn IAESTE-stageverslag 
en zijn ervaringen in Brazilië.

Gabor voor zijn vierde erotische kort-
verhaal!

Eva voor haar overheerlijke zomerge-
rechtjes! We kunnen niet wachten om 
ze uit te proberen! 

Maarten voor zijn psychologische test! 
Welke meme ben jij?

En last but not least natuurlijk al onze 
kommaneukers zonder wie dit ‘t Civiel-
ke gegarandeerd vol fouten zou staan! 
!!!!!!!JULLIE ZIJN DE ALLERBESTE!!!!!!!




