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at Liefste vrienden van het bier ,

Het academiejaar is weer bijna afgelopen.

Daarom ben ik voor het laatst hier

met veel plezier in mijn pen gekropen.

Het was weer een episch jaar vol pret

mede mogelijk gemaakt door de praesidiumleden van de Vlaamse 

Technische Kring.

Voor hun motivatie en onuitputtelijke inzet

verdienen zij een uitgebreide bedanking.

Dankjewel communicatie om ons te voorzien van interessante lectuur.

Jullie ’t Civielkes, Manna’s, banners en foto’s waren helemaal top!

Ook merci aan de mannen van cultuur.

Ik heb enorm hard genoten van jullie hilarische show en knaleditie van 

Parkpop!

Team logistiek liet elke opbouw en afbraak feilloos verlopen,

web&ICT organiseerde een topeditie van ThermiLAN.

Dankzij de mannen van feest heeft menig burgie heel wat gezopen 

en zijn hart verloren aan de mama van Jan.

Ons C&D team brak records door op de Jobfair wel 160 bedrijven te 

ontvangen,

dankzij FRiS wordt de stem van de ingenieursstudent gehoord. 

De Deltanen zijn dan weer meester in tooghangen

en het managen van het beste café van de Overpoort.

Naast in Delta spenderen de ingenieurs in spe veel tijd in 

Zwijnaarde,

waar we dankzij de professionaliteit van Konstrukt ooit zullen 

chillen in ons eigen pand.

Ons cursus duo is verder van onschatbare waarde

in het beperken van mijn studie-achterstand.
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Merci interne voor de Zwijnaardse Feesten en de wekelijkse 

presentaties 

en voor het warm welkom heten van elke eerstejaar.

Ook aan de loeiende koe mijn felicitaties,

jullie zijn in onze faculteit onmisbaar.

Dat ze ons onze horizon laten verbreden, hebben de vurige 

dames van BEST en IAESTE gemeen.

Zij laten ons nuttige skills bijleren op onbekend terrein.

De sporties zullen ons laten eindigen op plaats één,

ze bewijzen dat wij (opnieuw) de sportiefste faculteit zijn.

Tot slot rest mij nog penning te bedanken om zich over het geld van 

VTK te ontfermen

en alle comitéleden en vaste medewerkers voor hun bijdrage aan 

onze evenementen.

Last but not least, dankjewel aan Stef voor al jouw onzichtbare werk 

achter de schermen.

Jouw autoriteit, vermogen om een groep te binden en VTK-passie 

verdienen mijn grootste complimenten.

Merci aan iedereen die aan dit mooie jaar heeft bijgedragen,

Iedereen die ervoor heeft gezorgd dat ik mooie momenten heb beleefd.

Al blijf ik me nog steeds afvragen of iemand mijn voorwoordjes 

gelezen heeft.

Je cringekapoen

Eline

Mei 2022
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Het jaar is weer 

enorm snel gegaan: 

je hebt het laatste ‘t 

Civielke van 2021-

2022 in je handen! 

Deze keer staat alles 

in teken van het getal 

99. Want je weet het of 

je weet het niet, maar 

VTK blaast volgend jaar 

HONDERD kaarsjes uit! In 

dit ‘t Civielke blikken we 

samen met Lustrum al even 

vooruit op volgend jaar, maar 

blikken we ook terug op de 

geschiedenis van VTK, samen 

met de praeses en vice-praeses 

van 75 jaar VTK. 

Daarnaast zijn er ook 9 artikels 

over 99: Wat kan je kopen 

voor 99 euro? Wat is het 

99e element in de tabel van 

Mendeljev? Wat gebeurde 

er in het jaar ‘99? Welke 

liedjes hebben het over 

99? We kennen allemaal 

route 66 (toevallig 99 

ondersteboven), maar 

wat is er te doen op 

route 99? Wat was het 99e 

evenement van dit jaar? Welke 

gerechten kan ik maken in 99? Hoe 

werkt het drankspel 99? En om af te 

sluiten, wat maakt het nummer 99 zo 

speciaal? 

Natuurlijk zijn ook de updates 

van BEST, IAESTE, FRiS en Sport 

weer van de partij. Lees ook hoe je 

makkelijk 100 jaar kan worden, hoe 

oude ‘t Civielkes eruit zagen, en 

wat er je de komende maanden te 

wachten staat in je horoscoop.

Mogen we jullie in dit laatste ‘t 

Civielke een laatste keer heel veel 

leesplezier wensen? 

Geniet van jullie zomer en heel veel 

succes met de examens! 

Oliver, Rena en Lauren,

Redactie 2021-2022 out. 
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JANJAN FEBFEB MAAMAA

De euro werd in 11 
Europese landen, 
waaronder Nederland, 

ingevoerd.

Bill Clinton werd vrijgesproken na een 
afzettingsprocedure van 5 weken.

De eerste aflevering 
van Spongebob,  
‘Help wanted’, kwam 
uit op Nickelodeon in 

de US.

19991999
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APRAPR MEIMEI JUNJUN

De eerste aflevering van 
Spongebob, ‘Help wanted’, kwam 

uit op Nickelodeon in de US.

De Reichstag in 
Berlijn heropende 
met een nieuwe 
glazen koepel, 
ontworpen door 

Norman Foster.

De eerste en 
welbekende peer-to-
peer muziekdeelservice, 
Napster, werd voor het 

eerst uitgebracht.
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JULJUL AUGAUG SEPSEP

Billy Mitchel haalde voor 
het eerst een perfecte 
score van 3.333.360 op 

Pac-Man.

In Frankrijk werd het 
dagrecord voor meest aantal 
blikseminslagen verbroken 

met 75.901 inslagen.

NASA kondigde aan dat 
het contact met de Mars 
Climate Orbitor verloren 

was.
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OKTOKT NOVNOV DECDEC

Het internet verenigde zich en probeerde 
een eind te maken aan GIFs door “Burn 

All GIFs”-dag te organiseren.

Computers bleven tegen 
alle verwachtingen in 
werken, op oudejaarsnacht 
wanneer 1999 overging 

naar 2000.

Volgens de 
VN werd de 
6 miljardste 
persoon geboren 
in Sarajevo,   Bosnië 
en Herzegovina.
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Engel nummer 99Engel nummer 99
Heb je onlangs nummer 99 gezien terwijl je iets aan het doen was? Heb je op 

dit nummer gelet? Komt het vaak voor in je leven? In dit geval moet je weten 

dat het geen toeval is. Het betekent dat je beschermengelen via dit nummer 

met je proberen te communiceren. Je vraagt je misschien af hoe het mogelijk is, 

daarom raden we je aan dit artikel te lezen. Na het lezen van dit artikel zal alles 

veel duidelijker zijn en zal je deze goddelijke boodschap kunnen ontcijferen!

Zoals je kunt zien, is nummer 99 eigenlijk samengesteld uit het nummer 9 

dat twee keer voorkomt. Daarom is het belangrijk om eerst de betekenis van 

nummer 9 te kennen om de betekenis van nummer 99 te begrijpen. Nummer 9 

wordt geassocieerd met eindes. Het is een symbool van je innerlijke kracht en 

wijsheid. Dus we kunnen zeggen dat nummer 99 betekent dat de ene fase in je 

leven kan worden afgesloten terwijl de andere wordt geopend. Leg het verleden 

naast je neer, want er komt iets beters aan. Dus als je engelen je nummer 99 

sturen, betekent dit dat het tijd is voor spirituele groei. Wees niet bang, want je 

engelen zijn bij je!

Een andere betekenis van nummer 99 is gerelateerd aan het nemen van 

beslissingen en keuzes in het leven. Het is misschien het moment om serieuzer 

over het leven na te denken en belangrijke beslissingen te nemen.

Nummer 99 wordt geassocieerd met universele liefde, waaronder mededogen, 

humanitarisme en tolerantie. Als je gelukkig wilt zijn en je doelen wilt bereiken, 

is het belangrijk om je liefde voor andere mensen te tonen en iets goeds te doen 

voor de mensheid. Het is tijd om je hart te openen en meer voor je dierbaren te 

zorgen. Maar bovenal is het belangrijk om van jezelf te houden en te geloven in 

je eigen capaciteiten en intelligentie.

Engel nummer 99 - Wat betekent het?

Nummer 99 en de liefde
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Wat te doen als je nummer 99 ziet

Wanneer je nummer 99 ziet, 

betekent dit dat het misschien de 

tijd is om meer naar je spirituele 

leven te gaan. Je moet iets doen 

dat goed voor je is, maar ook iets 

dat goed is voor de mensheid in 

het algemeen. Als je nummer 99 

blijft zien, kan dit nummer een 

zeer sterke betekenis hebben. Je 

engelen herinneren je aan je doel en 

missie, dus je moet je eraan wijden. 

Het kan ook betekenen dat je enkele 

belangrijke beslissingen in je leven 

moet nemen. Je engelen zullen je 

helpen iets te kiezen dat het beste 

bij je past. Het herinnert je er ook 

aan een positieve levenshouding 

te hebben, omdat het je zal helpen 

positieve energie en positieve 

mensen in je leven aan te trekken. 

Omarm het met vreugde en 

enthousiasme!
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Jaren´99 Quiz

1.Hoe noemt de zangeres van het lied ´My Heart Will Go On´?

3.In welk jaar stierf Princess Diana in een auto-ongeluk?

2.Wie was de President van de Verenigde Staten in de 
jaren ´90?

4.Welke band was NIET populair in de jaren´90?

A. Withney Houston
B. Celine Dion
C. Beyoncé Knowles

A. 1998
B. 1997
C. 2000

A. George H. W. Bush
B. Ronald Reagan
C. George W. Bush

A. Backstreet Boys
B. The Vengaboys
C. Linkin Park
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5.Wie is geboren in de jaren´90?

6.Welke van de volgende feitjes is fout?

8.´Yo Home To Bel-Air´ is de intro van welke serie?

A. Willow Smith
B. Taylor Swift
C. Patrick Schwarzenegger

A. De eerste euromunten- en bankbiljetten werden ingevoerd
B. Eerste Nokia komt op de markt
C. Beide Duitslanden werden herenigd

A. Full House
B. The Wayan Bros.
C. The Fresh Prince of Bel-Air

7.Welk besturingssysteem kwam NIET tussen 1991-1999 
op de markt?

9.Wat was de eerste animatiefilm die werd genomineerd 
voor een Oscar voor beste film?

A. Mozilla Firefox
B. Internet Explorer
C. Windows 95

A. Belle en het Beest
B. Lion King
C. De kleine zeemeermin
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Antwoorden

   Vraag 1:  B - 1 punt

   Vraag 2: A - 1 punt

   Vraag 3:  B - 1 punt

   Vraag 4:  C - 1 punt

   Vraag 5:  C - 1 punt

   Vraag 6:  C - 1 punt

   Vraag 7:  A - 1 punt

   Vraag 8:  C - 1 punt

   Vraag 9:  A - 1 punt

0 - 2 punten

3 - 6  punten

7 - 9 punten

Dat kan beter hoor! Je kennis over de jaren´90 moet nog grondig 
bijgeschaaft worden, vooraleer je je een echte specialist kunt noemen.

Aha dat lijkt er al meer op! Je hebt je hier al duidelijk mee bezig 
gehouden.Toch is er voor jou ook nog wat werk aan de winkel. 
Volhouden!

WAUW, wat een score! Je bent volledig op de hoogte van alle 
gebeurtenissen en belangrijke momenten van de jaren´90. Men zou je als 
het ware een 90s kind kunnen noemen!
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Boom en blad
De dag voor de dag van 99 jaar, 

Klom een vrouw, energiek maar hoogbejaard,

Uit het raam van haar rusthuis. 

Zij wist dat de dood een kat was, en zij de muis

Ze wilde even terug jong zijn,

Al was dat dodelijk op lange termijn

Dus klom zij met horten en stoten

Uit dat raam om haar leven te verloten

En terwijl zij aan het water zat, 

Keek ze naar een vallend eikenblad

Dat plaats ruimde voor nieuwe scheuten

Die nog geen nood hadden aan ergotherapeuten,

Die piepjong en nog wat verloren,

In Gent rondliepen, pas in 99 geboren

Een heel leven in het verschiet

En ze zuchtte nog net ‘de jeugd’ voor ze haar laatste adem liet
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Ja ja, we weten het wel. 
Waarschijnlijk denk je nu: is 
het niet U.S. Route 66 en heeft 
de redactie van VTK zich niet 
vergist? Zijn ze nu echt zo dom 
dat ze de getallen (zeer letterlijk 
dan) omgedraaid hebben? 
Neen! We hebben ons niet 
vergist! U.S. Route 99 bestaat 
wel degelijk en daar gaan we 
jou nu wat over bijbrengen.

Vanuit officieel oogpunt past Route 99 in 

dezelfde categorie als Route 66: het bestaat 

niet meer.  Historisch gezien was US 99 één 

van de belangrijkste noord-zuid-snelwegen 

van Amerika, die verschillende grote steden 

in Californië, Oregon en Washington verbond. 

Deze route verbond de grens van Canada met 

de grens van Mexico. Zoals vaak het geval was 

met belangrijke Amerikaanse routes, werd 

later een parallelle interstate aangelegd. In 

de meeste gebieden liep I-5 vlak langs US 

99, of liep er in ieder geval ongeveer parallel 

aan.  Tegen het midden van de jaren '60 was 

US 99 verouderd, en werd de route ontdaan 

van de aanduiding US highway. 

Ook op een ander vlak is US 99 vergelijkbaar 

met de US 66: de wegsegmenten 

waarlangs het verkeer historisch over 

de US 99 verliep, beleven vandaag 

de dag een opmerkelijke heropleving.  
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De bekendheid van de oude US 99 zou wel eens de 

tweede plaats kunnen innemen na de bekendste Route 66. 

Er werd besloten dat het eindpunt op een goed zichtbare plaats 

moest komen te staan.  US 99 ging in feite nog drie blokken verder, 

en bij het bereiken van Heffernan Avenue werd het verkeer nog 

twee blokken zuidwaarts geleid, eindigend bij de historische 

grensovergang met Mexico.

Vandaag is er niet veel meer te 

zien, want die grensovergang is 

sindsdien gesloten ten gunste 

van de moderne toegangspoort, 

iets westelijker (rechts op 

de foto).  Maar er zijn enkele 

prachtige historische beelden 

overgebleven. Niet alleen was er 

een wegwijzer geplaatst binnen 

een blok van het eindpunt van de 

US 99... De andere kant op kijkend 

(noordelijk op Heffernan), was 

dit een uitzicht op het zuidelijke 

begin van US 99.

Hoewel US 99 al tientallen jaren 

verdwenen is, zijn er nog steeds 

een paar aanduidingen op de weg 

overgebleven.  Eén daarvan was 

in Seattle, boven de oprit naar het 

Alaskan Way Viaduct; dit duurde 

tot 2019 en is helaas nu ook reeds 

verdwenen.
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Q&A
Opleiding
Burgerlijk ingenieur: bouwkunde

Tom Clabau & Wim De Veirman

Zouden jullie jezelf kort kunnen 
voorstellen?

T: Ik ben Tom Clabau, afkomstig van West-
Vlaanderen. Ik heb het doorheen de jaren 
wat kunnen wegsteken, maar  hier en daar 
hoor je wel eens een West-Vlaams woord 
terugkomen (lacht). Ik heb burgerlijk 
ingenieur bouwkunde gestudeerd. In mijn 
tweede jaar heb ik mij laten dopen en daarna 
ben ik 2 jaar feestpraeses geweest en dan 
samen met Wim geëindigd als praeses en 
vice-praeses. Ik ben daarna bij Proctor & 
Gamble terecht gekomen en nu werk ik in 
de IT-wereld. Ondertussen heb ik ook 2 
dohters.

W: Ik ben Wim De Veirman en heb ook 
burgerlijke bouwkunde gestudeerd. 
Binnen het praesidium was ik de eerste 

voorzitter van BEST. Wij hebben dan ook 
de allereerste general assembly in De 
Haan georganiseerd. En daarna ben ik 
vice-praeses geworden. Nadat ik ben 
afgestudeerd ben ik in een bouwbedrijf 
gaan werken, dat was mega de max. Maar 
goed, dan heb ik Vlerick gedaan en heb ik 
afscheid genomen van de bouwwereld. Ik 
heb daarna een eigen bedrijf opgestart: The 
Cookware Company. Kortweg: wij verkopen 
potten en pannen en we zijn nu de tweede 
grootste ter wereld. Daarnaast heb ik ook 
vier zonen en mijn tweede oudste zit nu in 
zijn eerste jaar burgerlijk.

Hoe groot was het praesidium in ‘97-’98? 
Hebben jullie nog veel contact met het 
praesidium van toen?

T: Wij waren met een 23 toen, ik heb zelfs 

Praeses & Vice-Praeses '97-98 (75 jaar VTK)
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Tom Clabau & Wim De Veirman

nog een briefje mee met alle namen op.

W: Het contact achteraf valt best tegen. Op 
regelmatige basis zie ik er nog 2. Maar vele 
mensen verhuizen, waaronder ook enkele 
naar het buitenland. Digitaal zie je nog wel af 
en toe iets passeren natuurlijk, maar dat zijn 
niet allemaal nog echte vrienden te noemen.

Hebben jullie een idee hoe groot het 
praesidium nu is?

T & W: Totaal geen idee eigenlijk…

We zijn nu met 40 in het praesidium.

W: Wauw, dat wil dus zeggen dat wij toen 
dubbel zo hard werkten als jullie nu (lacht).

Hoe verliep de communicatie binnen het 
praesidium? Er was nog geen telefoon?

W: E-mail was er natuurlijk wel al, maar je 
kon je e-mailadres niet zelf kiezen. Je kreeg 
dan een nummer bv PJ852@rug.ugent.be. 
Dus als je een knap meisje tegenkwam in 
de Overpoort kon je moeilijk vragen: Hey, 
wat is je e-mailadres? Want je kon dat toch 
niet onthouden. Ja, die tijd was gewoon 
wat anders. Maar dat zorgde er wel voor 
dat je afspraken veel eerder op voorhand 
moest maken. Wij maakten echt een 
jaarprogramma op en dat moest via affiches 
gecommuniceerd worden. 

T: Het eerste wat we als praesidium deden 
was rond 10-11u naar de Plateau komen. 
Dan zagen we elkaar en gingen we ‘s 
middags dikwijls gaan lunchen in de Brug. 
Het praesidium leefde een beetje in de 
Plateau. Wij leefden gewoon hier in de 

VTK-lokalen eigenlijk. In de laatste 2 jaar 
huurden we een gsm voor het galabal. Dat 
was dan voor een volledige week om alles 
wat vlotter te kunnen voorbereiden. En toen 
wij afstudeerden dan hadden we allemaal 
wel al een nokia.

W: Tis goed Tom, ze gaan denken dat wij kei 
oud zijn…

T: Oke oke, ik zal over iets anders beginnen. 
Ik heb hier ook enkele foto’s mee van 
evenementen, ook van cantussen, maar 
foto's van cantussen mag nu zeker niet 
meer?

Gsm’s zijn op cantussen nu inderdaad 
verboden, niet op onze evenementen 
natuurlijk! Waren de cantussen vroeger 
heel verschillend van nu?

W: Wij dronken water, zongen liedjes en af 
en toe dronken we één pintje! (lacht).

T: Goh nee, ik denk dat het nu wat milder is 
geworden. Wat mijn dochter vertelde is dat 
ze water mochten drinken en dat werd bij 
ons wel eerder als een straf gezien. Zoals 
enkele straffen waren de ‘boershikee’. Zijn 
topic was middelpuntvliedende kracht. Dus 
de zwaarste van de commilitones moest de 
gestrafte ronddraaien en ondertussen ook 
een adje drinken. De daltons deden we ook 
vaak. Of als er mensen naar de toilet liepen 
zonder het te vragen kregen ze ook wel een 
strafje. Maar voor de rest is het nog steeds 
zeer gelijkaardig aan nu denk ik.

Wat waren jullie favoriete cantusliedjes?

W: Het zwartbruine bier! Bij ons in het jaar 
23 
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Q&A
met Tom en Wim

zat er een fenomenaal figuur. Hij heeft er 
ook 9 jaar over gedaan denk ik. Hij zat niet 
in VTK zelf, maar was wel lid. Hij zat zo in 
nog een 6-tal verenigingen en deed  soms 
meerdere cantussen op één avond. Toen 
was de overpoort nog niet zoveel clubs, 
maar eerder van die bruine cafés. En het 
zwart bruine was bij hem dan: En mijn 
naam is Niko Vinckart, en bij mij komen alle 
wijven… Maar iedereen in Gent kende zijn 
strofe wel (lacht).

T: De liedjes waar ik nu nog aan denk 
zijn de Pappenheimer, ‘t Vliegerke, The 
wild rover, Tom Dooley, Clementine… die 
zingen jullie nu nog? Ook een van mijn 
leukste herinnering aan een cantus was 
de streekbierencantussen op de general 
assembly van BEST. Dat was ook wel een 
zeer heavy avond. Wij organiseerden ook 
veel thema cantussen, ook jaarcantussen 
enzo. En achteraf werden er ook de meest 
eerlijke tekstjes geschreven in de codexen. 
Doen jullie dat nu ook nog?

Tip van de redactie: deel nu niet zomaar 
je codex uit of je bent hem kwijt! Wij 
schrijven nu op elkaars kielen. Kennen 
jullie het clublied nog?

W: Alle Tom, gaan we samen zingen?

T & W: Komt nu Vlaamse Techniekers, heft 
een feestzang aan…

W: Zijn we geslaagd?

Zeker en vast! VTK blauw, VTK rood en 
VTK groen was er toen ook al. Is het veel 

veranderd nu jullie het eens terugzien?

W: Wel, VTK groen is net begonnen na ons 
jaar. Het verhaal is eigenlijk zo, we wouden 
een extra verdiep plaatsen in VTK blauw, 
maar dat mocht niet voor de stabiliteit. Dus 
dan dachten we aan een metalen constructie 
in VTK blauw, maar dat was nogal veel 
gedoe. Dus uiteindelijk hebben we VTK 
Groen gekregen dat onze vergaderruimte 
en stripbibliotheek is geworden.

T: Er waren ook plannen om ons eigen 
VTK huis te kopen omdat de UGent had 
laten weten dat de VTK lokalen ooit terug 
leslokalen zouden worden. En over een VTK 
café hebben we ook nagedacht omdat we 
in de 5 jaar dat wij student waren  meerdere 
stamcafés gekend hebben.

W: ‘t Kofschip was het eerste, daarna 
Artevelde aan het Sint-Pietersplein en 
daarna Hartevelde in de Overpoort dat nu 
Club Treize is. Wij hebben op een bepaald 
moment ook even het café opengehouden 
omdat de uitbater het niet meer zag zitten. 
Dat waren nog eens tijden.

Hoe gingen de goliardes eraan toe dan?

T: Die waren altijd op zondagavond om de 
week goed in te zetten. Er kwam nooit super 
veel volk op af, maar wel altijd dezelfde 
geëngageerde mensen voor VTK. Ik vond 
het allesinds plezante avonden.

W: Kennen jullie de beursgoliarde? Dat 
was altijd een groot succes bij ons. Er werd 
een computerprogramma geschreven dat 
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aangesloten was op het kassasysteem. Dus 
zoals bij de beurs: veel vraag -> de prijs 
stijgt, weinig vraag -> de prijs daalt. Dan 
stond ineens de Wisky cola aan 1 euro en de 
pintjes aan 15 euro. Je drinkt op die avond 
wel echt veel drankjes dat je anders nooit 
zou nemen. Echt een aanrader!

Was de lentefuif en openingsfuif ook al in 
de  Vooruit?

T: Zeker! Wij hadden ook de eerste lasershow 
in de Vooruit. Nu zal dat wel standaard zijn. 
Toen kenden wij iemand die dat als hobby 
deed en was het wel echt iets speciaals.

W: Wij strooiden ook vaak zout.  10 kilo zout 
zorgde ervoor dat er 3 vaten meer verkocht 
werden. Wantja, zout trekt al het vocht weg. 
Wij zeiden dat het was om niet uit te schuiven 
natuurlijk.

Hoe werden de affiches en flyers gemaakt?

T: Ja, photoshop was zeer nieuw. Wij 
hadden een computer in de VTK-lokalen 
waar photoshop op stond en iedereen 
probeerde natuurlijk te tonen hoe goed ze 
met photoshop konden werken.

W: Oh nee, ik verwijs soms nog naar de 
affiches van toen. Echt een grappige 
anekdote waar ik soms nog naar verwijs op 
mijn werk. Er was een affiche met een roze 
achtergrond en gele koeienvlekken, maar 
de tekst op de voorgrond was in datzelfde 
roos, waardoor het maar half te lezen was. 
Alle, je moet daarvoor inderdaad goed met 
photoshop kunnen werken, maar dat lokte 
eigenlijk niet zo veel volk. De marketing kwam 
niet over. De beste affiche die wij ooit gehad 

hebben was voor de lentefuif. We hadden 
een witte achtergrond met lichtgroen en in 
mega grote letters in het zwart: Lentefuif, 
datum, 50 gratis vaten. Ik denk zelfs dat het 
gewoon in Word was gemaakt. Dat was de 
beste lentefuif die wij hebben meegemaakt.

Dat doet ons denken aan een affiche die 
we enkele jaren geleden voor lentefuif ook 
hadden. Dat was zelfs met stift op een wit 
blad geschreven en ook een super editie 
van de lentefuif. Maakten jullie enkel in de 
Plateau reclame?

T: Wij gingen ook in de stad veel affiches 
ophangen. Wij stonden dan eens ‘s ochtends 
om bijvoorbeeld 5 uur op om alles vol te 
plakken. Eigenlijk mocht dat toen ook al niet. 
Wij hadden dan het codewoord ‘spaghetti’ 
als we iemand zagen afkomen. 

W: En als die van bijvoorbeeld de rechten 
dan om 6 uur langskwamen om hun affiches 
op te hangen dan was al onze moeite voor 
niets want dan waren ze overplakt. Maar die 
gingen we er dan wel afhalen, maar zij deden 
dat dan terug. Je kent dat wel he. 

Dat herkennen we zeker. Nog een laatste 
vraag, komen jullie naar het 100e galabal 
volgend jaar?

T: Wij willen zeker nog eens afkomen. Dat 
is wel een leuke gelegenheid om oude 
kennissen nog eens terug te zien.

W: Als er een gelegenheid voor is, kom ik 
zeker ook langs. Laat gerust weten als we 
tips moeten geven voor de organisatie he!

Super! Bedankt voor jullie tijd en tot dan!
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Einsteins element

Es
Einsteinium

(252)

99

Water. Aarde. Vuur. Lucht. Lang geleden leefde… Ow excuseer verkeerde 
intro, het gaat hier over een ander soort elementen. We zijn allemaal wel 
bekend met het periodiek systeem der elementen, in de volksmond ook 
gekend als de tabel van Mendeljev. Om mooi in thema van dit ’t Civielke 
te blijven gaan we focussen op een specifiek element uit de tabel: 
Einsteinium (Es).

Einsteinium is het 99e element uit de 
tabel. Het is vernoemd naar Albert 
Einstein, een bekende theoretisch-
fysicus, die vooral gekend is vanwege 
zijn relativiteitstheorieën. Jammer 
genoeg stopt daar het verband tussen 
de twee. Einstein mocht dan nog wel 
leven toen Einsteinium werd ontdekt, de 
benaming diende enkel als eerbetoon 
aan de man. Een eerbetoon die hij zelfs 
nooit heeft meegemaakt: Einstein stierf 

voor Einsteinium officieel erkend werd door de wetenschappelijke 
gemeenschap. De werkelijke ontdekker van het element, Albert Ghiorso, 
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zal al minder snel een belletje doen rinkelen. Toch heeft deze man 
meerdere ontdekkingen van elementen op zijn naam staan (maar liefst 
12!). 

De ontdekking van Einsteinium gebeurde 
tijdens onderzoek naar puin dat was 
achtergebleven na de eerste test met 
waterstofbommen. Nucleaire bommen 
waren een hot topic in de jaren ’50. Dit was 
grotendeels te danken aan de koele relatie 
tussen de USA  en de USSR. De ontdekking 
van het element (en de andere resultaten 
van het onderzoek) werden hierdoor ook 
lange tijd bestempeld als staatsgeheim 
binnen de USA. Erg veel is er overigens 

niet bekend over element 99, aangezien het zodanig onstabiel is dat 
er geen grote hoeveelheden van gemaakt kunnen worden. Verder is al 
het Einstenium dat ooit natuurlijk aanwezig was op aarde door de korte 
halfwaardetijd allang vergaan. 

Tenslotte toch nog een eigenaardige eigenschap: het element geeft 
een blauwige gloed af in het donker. “Ideaal dus om als nachtlampje te 
gebruiken?” hoor ik menig student al denken. FOUT! Einsteinium is zeer 
radioactief en kan daardoor enorm gevaarlijk zijn voor de mens, vooral na 
inslikken. Alleszins dus al buiten het bereik van kleine kinderen houden. 
En misschien ook best uit de buurt van hondjes en katjes. 
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NINTY-NINE 

drinking game

99 jaar VTK is natuurlijk niet voorbij gegaan zonder het (on)nodige 
drankgebruik. Om deze traditie trots voort te zetten, presenteren wij 
jullie het drankspel 99. De legende gaat dat dit drankspel ontwikkelt 
is door niemand minder dan Hennie De Schepper. Ze ontwikkelde 
dit spel om het wiskundig vermogen van al die domme studentjes te 
stimuleren. Hou je dus maar goed vast want via deze rollercoaster 
van sommaties, bewijzen we de gelijkheid tussen jullie kotfeest en 
zich integraal kapot drinken. 

BENODIGDHEDEN 

 - 1 pak kaarten
-  Voldoende drank
-  1 rekenmachine per archie/bouwkundige
-  Een emmer voor de biomedici
-  Een crush op Hennie
-  (optioneel) plezier
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DOEL VAN HET SPEL 
Elke speler ontvangt 4 kaarten. Vervolgens mag elke speler beurtelings 
een kaart op de stapel leggen, waarna hij de totale som van de stapel roept. 
Indien deze som groter dan 99 is, moet deze speler een adje* trekken. 

SPECIALE REGELS 
Dit spel bevat enkele speciale regels omtrent de waarde van een kaart:

 - 2 tot 9: Tel het getal op bij de totale som. 
- 10: De speler kiest of er 10 bij de totale som wordt opgeteld of 
afgetrokken. 
-  Boer: De totale som wordt 96. 
- Dame: De totale som blijft onveranderd en de speler mag een extra regel 
verzinnen. 
- Heer: De totale som blijft onveranderd en de speler mag iemand 
aanduiden om een adje te trekken. Indien deze speler ook een heer heeft, 
mag hij deze afleggen om het adje aan de oorspronkelijke speler terug te 
geven. 
- Aas: Tel 1 of 11 bij de totale som op. 
- Joker: Wissel de eenheden met de tientallen (96 wordt 69). 

Hieronder geven we ook alvast wat inspiratie voor extra regels: 

- Telkens als de totale som een tiental is, mag de huidige speler een tiende 
van dit getal aan slokken uitdelen. 
- Wanneer een speler de totale som vergeten is, trekt deze een adje. 
- “2 for you”, “5 for the wives”, “6 for the chicks” en andere korte regels van 
Circle Of Death

Nadat jullie zich voldoende moed hebben ingedronken, raden we jullie 
natuurlijk aan om al dat schoon volk in Delta een bezoekje te brengen. 
Breng dus snel nog wat lippenstift of deo aan en “Gimme gimme gimme... 
het schoonste café van Gent”. 

* Indien u niet zou weten wat een adje is, kan u in Delta steeds iemand van 
Communicatie aanspreken die dit met veel plezier zal demonstreren.
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De huisvesting van de 
Ingenieursstudenten 
in Gent

De huisvesting van de 
Ingenieursstudenten 
in Gent
Al snuisterend door oude ‘t Civielkes troffen 
we de rijke geschiedenis van de Plateau 
aan in het laatste ‘t Civielke van ‘98-’99. 
Verplaatst u zich even met ons mee naar 
1817. België staat onder Nederlands bewind 
en een zekere Willem, prins van Oranje, 
beslist in Gent een rechtsuniversiteit op te 
richten. Naast de faculteit rechten, ontstaan 
ineens ook de faculteiten, Letteren, 
Geneeskunde en Wetenschappen. De 
Belgische onafhankelijkheid luidde voor 
het onderwijs een zeer onzekere periode 
in. Maar de Universiteit van Gent kwam 
gesterkt uit deze politiek instabiele tijd: 
ze mocht niet alleen al haar faculteiten 
houden, ze kreeg er bovendien in 1835 nog 
een opleiding tot ingenieur bij. 

De huisvesting van de Toegepaste 
Wetenschappen begon zeer bescheiden. In 
haar eerste jaar van haar bestaan waren 23 
leerlingen ingeschreven voor de opleiding 
‘école spéciale du génie civil’. Ze werden 
ondergebracht in een inderhaast ontruimd 
universiteitsgebouw van de Voldersstraat. 
In 1837 kregen de ingenieurs er een vleugel 
bij, maar ook die bleek al gauw te klein 
te zijn. Alle uitbreidingswerken ten spijt, 
bleven de ingenieurs zeer klein behuisd. 
Omdat indertijd een intern reglement van 
kracht was, verbleven de ingenieurs van ‘s 
morgens vroeg tot ‘s avonds laat in dezelfde 
lokalen. 

Het toenmalige professorenkorps greep 
naar de pen en diende bouwaanvragen in. 
Prof A. Pauli had berekend dat men 14600 
m² nodig had om een beetje op ‘t gemak 
te zitten. Na een politiek gehakketak viel 
de beslissing een ‘institut de science’ te 
bouwen tussen de Rogerstraat (Rozier) 
en de Laurierstraat (Plateaustraat). Het 
had niet veel gescheeld of ‘de Plateau’  
werd gebouwd te midden ‘t Citadelpark 
of aan de Reep, net naast de gebouwen 
van het bisdom. Stel u voor, de burgies die 
les krijgen in het Citadelpark. Dat zou ons 
huidig imago wellicht geen deugd gedaan 
hebben. De eerste steen werd gelegd in 
1883 en wellicht ligt die er nog altijd. Op 
een heuglijke dag in 1889 liepen de werken 
af en de ingenieurs konden definitief de 
gerechtsgebouwen in de Volderstraat 
achterlaten. Elvis has left the building.

‘De Plateau’ bevat 4 allegorische beeld-
houwwerken in de voorgevel. Elk van deze 
stelt één van de toenmalige studierichtingen 
voor: bruggen en wegen, bouwkunde, 
kunsten en fabriekswezen en architectuur. 
In de eerste release van ‘de Plateau’ 
waren er 21 auditoria, 5 tekenlokalen, 
verschillende bibliotheken met leeszalen, 
20 professorenbureaus, laboratoria voor 
scheikunde, fysica, delfstofkunde en 
elektriciteit en 0 computerklassen. Verder 
waren er museumruimten, examenlokalen 
en 23 studiezalen.
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In het eerste kwart van de twintigste 
eeuw floreerde de Gentse Universiteit en 
de opleiding ingenieur in het bijzonder. 
Zijn wereldfaam was meetbaar aan de 
vele spoorlijnen, bruggen en tunnels die 
opgetrokken werden onder leiding van 
Gentse ingenieurs in de ganse wereld. De 
vervlaamsing van de universiteit, van 1925 
tot 1935, kostte veel studenten en maakte 
(definitief?) een einde aan de topdagen 
van Gent. Ondanks deze recessie in 
studentenaantallen, was de Plateau al sinds 
1900, amper 10 jaar na de inhuldiging, te 
klein geworden. Weer werd er uitgekeken 
naar ergens een lap grond in de buurt. Een 
oude fabriek in de Sint-Pietersnieuwstraat 
werd in 1933 afgebroken, en onder impuls 
van toenmalig rector en ingenieur Keelhoff 
en van Prof. Magnel, rees het technicum 
aan de oevers van de Schelde. Het gedeelte 
Hydraulica, opgetrokken in beton, was 
daar het eerste klaar, in 1935. Het blok 
Elektriciteit, één der eerste gebouwen 
in België met een stalen constructie, 
volgde op de voet. Het technicum werd 
volledig opgetrokken voor de Tweede 
Wereldoorlog, tot de renovatiewerken nu. 
Enkele uitbreidingen zoals ook de bouw 
van het studentenrestaurant, dateren uit de 
tweede helft van de twintigste eeuw.

Gent werd te klein voor de studenten. ‘De 
Ledeganck’ en ‘campus de Sterre’ werden 
opgetrokken als toevluchtsoorden voor 
andere faculteiten. Ook in Zwijnaarde 
werd een akker van een slordige 52 
ha aangekocht. Op 21 juni 1971 werd 
de allereerste steen gelegd voor het 
laboratorium voor grondmechanica. Andere 
gebouwen, waaronder het labo Magnel 
voor beton, werden ondanks de schaarse 
budgetten toch nog in de jaren 70 afgewerkt. 

Het blijkt de voorbije anderhalve eeuw een 
trend te zijn geweest de ingenieurs telkens 
te huisvesten in gebouwen die binnen een 
decennium te klein werden. Maar door de 
aanwezigheid van de Campus in Zwijnaarde 
en zijn uitbreidingsmogelijkheden, zal dat 
scenario zich wellicht niet meer herhalen. 
In schril contrast met vroeger, waar de 
groei van de labo’s aan de basis stond van 
de vraag naar ambitieloze labo’s als dat van 
de regeltechniek. Men mag dan ook stellen 
dat het nog een tijdje zal duren vooraleer de 
faculteit nog eens uitkijkt naar een verse lap 
grond. Hopelijk is Campus Zwijnaarde groot 
genoeg voor langer dan één decennia eens 
de burgies verhuisd zijn naar deze nieuwe 
campus. 
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Beste mede burgies en archies. 

Enkele weken geleden vroeg 

Communicatie ons om een artikel te 

schrijven waarin we vooruitblikken op 

het komende lustrumjaar. Voor zij die 

dit nog niet weten: volgend jaar zal VTK 

haar 100e verjaardag vieren. Achter de 

schermen is er al sinds september een 

comité de voorbereidingen hiervoor aan 

het treffen, VTK wordt tenslotte slechts 

1 keer 100 jaar. Om toch al enkele 

primeurs de wereld in te sturen gaan we 

als eerste de lustrumweek aankondigen. 

Hou alvast maandag 6 t.e.m. zondag 12 

maart 2023 vrij, activiteiten zijn slechts 

tot en met vrijdag, maar je zal een 

weekend nodig hebben om te bekomen 

en uit te kateren. Aan onze afstuderende 

leden, neem een weekje vakantie (of 

beter, doe een ManaMa). Aan onze 

alumni, neem een weekje verlof en waan 

je nog eens student, we weten dat jullie 

dit gemist hebben.

Op maandag zal er uiteraard een heuse 

lustrumgoliarde doorgaan. Veel kunnen 

we nog niet kwijt, maar het zal niet 

proper zijn. Cava zal rijkelijk vloeien 

en ook een taart zal niet ontbreken. Op 

dinsdag zal je in de voormiddag kunnen 

uitkateren, maar niet te lang want in de 

namiddag zal er een groot evenement 

plaatsvinden. Na 2 zware dagen voorzien 

we gelukkig een iets langere nachtrust, 

op woensdag hebben we ‘s avonds een 

lustrumcantus waar zoals gebruikelijk 

de fanfare zal spelen. Uiteraard zal 

er op deze cantus toch iets speciaals 

zijn, mogelijks een unicum (of net een 

100
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nieuwe traditie). Donderdag gaan we 

fancy doen en houden we een lustrum 

night, zorg er dus voor dat je tegen 

dan een mooi kleedje hebt (en aan de 

jongens, doe gewoon hetzelfde pak aan 

zoals al die andere galabals, makkelijk 

leven toch?). Als je nog niet genoeg hebt 

gekregen van de afgelopen 4 dagen kan 

je op vrijdag ook nog deelnemen aan 

een evenement dat zich zal richten op 

de alumni die geen week verlof hebben 

kunnen krijgen, maar zeker ook welkom. 

Zaterdag en zondag heb je dan je hard 

verdiende rust.

‘Is dat al?’ horen we de doorgewinterde 

student denken. Uiteraard niet! 

Doorheen het jaar zal Lustrum overal 

en nergens opduiken om activiteiten 

te ‘pimpen’ of naar een hoger niveau te 

tillen. Geruchten gaan de ronde over 

de Belvedère van de Boekentoren… 

Helaas hebben we neen gezegd tegen 

de universiteit (en zeker niet andersom 

:’( #sadlife ) omdat elke burgie weet dat 

de echte toren de IGent toren is. Er was 

ons beloofd dat we ook de inhuldiging 

van het enige echte VTK gebouw zouden 

kunnen inplannen. Ook hier kunnen 

helaas vergelijkingen met Gent Sint-

Pieters (of de Yucca) gemaakt worden. 

Nu het goede nieuws: Vuurwerk kan en 

mag niet ontbreken, evenals pinten aan 

30 cent (@Penning, niet censureren 

aub). 

Als afsluiter willen we ook nog even 

sluikreclame in 't Civielke plaatsen. 

Volgend jaar zal het lustrumcomité 

namelijk verder uitgebreid worden 

en daarvoor hebben we jullie nodig. 

Als lustrumcomité help je mee met 

het organiseren van al deze epische 

activiteiten. Lijkt dit iets voor jou, aarzel 

dan niet je kandidatuur in te dienen 

wanneer je een mail krijgt in je inbox. 

Heb je in de tussentijd nog vragen, stel 

deze gerust aan het huidige comité.

Groetjes,

Evi, Kato en Wally
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99´s99´sParty
99 Problems - Jay-Z

99 - Toto

99 Luftballons - Nena

99 problems is de derde single van het album “The Black Album” dat Jay-Z 

op 27 april 2004 uitbracht. In het liedje vertelt Jay-Z over zijn criticasters, 

een racistische politieagent en een agressieveling. Het zinnetje “I got 

99 problems but a bitch ain’t one” komt oorspronkelijk van een andere 

Amerikaanse rapper, Ice-T.

De band Toto kennen we allemaal van het welbekende liedje “Africa”. 

Echter dit liedje is afkomstig van hun album Hydra uit 1979. Het nummer 

is geïnspireerd op de film THX 1138 van George Lucas over een klinische 

en steriele wereld in de toekomst, de videoclip verwijst hier ook naar. Het 

liedje haalde nooit een topnotering in België.

99 luftballons is een protestlied van de Duitse band Nena uit hun 

gelijknamig album. Het protesteert tegen de plaatsing van atoomwapens 

in Duitsland tegen het einde van de koude oorlog. Het liedje vertelt 

een fictief verhaal waar er 99 luchtballonnen worden opgelaten, deze 

worden als vijandelijk beschouwd en neergeschoten. Vervolgens zien 99 

oorlogsministers van lidstaten dit als een invasieve daad. En op het einde 

van een 99-jarige oorlog eindigt de menselijke beschaving.
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99 - Jala Brat

I want it that way - Backstreet Boys

1999 - Prince

Jala Brat is een Bosnische rapper die in 2016 heeft meegedaan aan het 

Eurovisie Songfestival. Veel meer valt er niet over te zeggen. Ook waar 

het liedje over gaat is me niet helemaal duidelijk. Het lijkt of hij gewoon 

een zakje chips en een Red Bull gaat kopen. En dan met veel coole 

moves langs de achteringang naar buiten gaat. Wel een aanrader, best 

leuk deuntje.

Deze kennen we allemaal wel. Wat heeft dat liedje nu met 99 te maken 

vraag je je misschien af? Wel het is uitgekomen in 1999 en dat was voor 

mij voldoende om deze schijf in dit lijstje te zetten. Hiernaast zijn de 

Backstreet Boys tot op vandaag nog steeds de populairste boyband ooit 

dus verdienen ze hier zeker een plaatsje. 

Het nummer 1999 uit het gelijknamige album van Prince, wordt als één 

van zijn grootste hits beschouwd. Het album kwam uit in 1982. Dit album 

wordt een beetje gezien als het begin van Prince als superster. Het lied 

is geschreven om te spotten met het concept van een Armageddon die 

zou plaatsvinden in het jaar 2000. Het lied staat tot op vandaag nog 

steevast in allerhande lijsten met beste liedjes aller tijden.
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...

De 99ste activiteit van VTK was het manillentoernooi in de lounge van 
Delta op woensdag 17/11/2021 en dat is geen toeval! “Hoezo is dit 
geen toeval? Tuurlijk is dat toeval.” hoor ik jullie al denken, maar ik ga 
bewijzen dat dit alles behalve toeval is! Haal jullie aluminiumhoedjes 
al maar boven en probeer even mee te volgen.

Manillen is een kaartspel dat doorgaans met vier spelers wordt gespeeld. 
Het doel tijdens het spel is om zo veel mogelijk troeven te bemachtigen. 
Het spel zou zijn oorsprong hebben van Manilla, de hoofdstad van de 

Filipijnen waar het spel als eerste 
zou zijn gespeeld. De stad werd 

onder leiding van Martin 
de Goiti veroverd door 
de Spanjaarden in 1570. 
Waarom is dit belangrijk? 
Wel Spanje had in 1992 

de eer om het gastland te 
zijn van de Olympische 

(zomer)Spelen. Achttien 
jaar later werden de 
Olympische (winter)

Spelen georganiseerd in 
Vancouver, Canada. Hier 

vinden we al een eerste, 
subtiele hint terug: 

2010 – 1992 = 18 
= 9 + 9 = 99

I got 99 problems.......and conspiracy is one
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Maar er is nog een veel duidelijkere link! De Olympische vlam aansteken 
is een eer die wordt toegekend aan de top sportman of -vrouw van het 
gastland. In 2010 kwam deze eer toe aan de Canadese ijshockeyspeler 
Wayne Douglas Gretzky. Gretzky wordt door velen gezien als de beste 
NHL speler aller tijden. Niet alleen speelde hij heel zijn carrière met 
het rugnummer 99 (!), hij stopte ook met spelen in 1999! Andere 
noemenswaardige gebeurtenis in 1999 was de girale invoering van de 
euro op 01/01/1999. Zoals de meeste van ons wel weten was de waarde 
van een euro ongeveer gelijk aan veertig Belgische frank. De Franken 
waren een volk van Germaanse stammen dat tussen de derde en negende 
eeuw na Christus heerste over onder meer onze gebieden en Frankrijk. Dit 
laatste land eist sinds 1955 een gedeelte van Antarctica op als een district 
van de Franse Zuidelijke Gebieden. Hoewel deze claim internationaal 
niet erkend wordt, heeft Terre Adélie toch een oppervlakte van 432.000 
km². Opnieuw geeft de wiskunde ons een tip: 4 + 3 + 2 = 9! Het steeds 
terugkeren van ‘9’ is een duidelijke boodschap die we niet zomaar kunnen 
negeren.

Damien Rice bracht in 2006 een album uit met als titel “9”.  Dit album duurt 
in totaal 67min en 41sec, opgeteld geven deze getallen het volgende: 
6 + 7 + 4 + 1 = 18. En wat krijgen we als we 1 en 8 optellen? Juist, 9! Dat 
niet alleen: achttien is ook gelijk aan tweemaal negen, exact het aantal 
cijfers negen in 99!!! Damien Rice is een Ierse singer-songwriter. Net 
zoals Ierland maakt ook  Engeland deel uit van het Verenigd Koninkrijk. 
Onder de Engelse koloniën zat ook voor lange tijd India, het geboorteland 
van de Indische wiskundige Kaprekar. Deze is bekend geworden door 
zijn bevindingen over de kaprekargetallen, een speciale reeks getallen 
waaronder ook (hoe raden jullie het) 99 valt. Kaprekar werd geboren in 
een dorp in de buurt van de stad Bombay. Onder ons studenten is Bombay 
ook in een andere vorm gekend: als Bombay Dry Gin. Deze gin vormt in 
combinatie met een goede tonic de ideale cocktail.  Nu heb ik een vraag 
voor u, lezer, waar o waar kan men zijnen dorste lessen door het benuttigen 
van overheerlijke cocktails? Exact, ieders favoriete café: Delta!

En zo is de cirkel rond, door het bovenstaande spoor van broodkruimels te 
volgen hebben wij samen ontdekt dat het manillentoernooi in de lounge 
van Delta in de sterren reeds beschreven stond als 99e activiteit van VTK.
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Heisaaaaaaaaaaann,
Lydie en Maren hier. Hier zitten we dan op 
het vooruit terras met twee witte wijntjes 
terug te blikken op ons avontuur in 
Noorwegen. Het is maandag 18 april, 16u41, 
en warmer dan we het ooit hebben gehad in 
de laatste 8 maanden. Maar hoe zijn we daar 
beland…???

Als twee kneusjes zijn we begonnen aan de 
richting biomedische ingenieurstechnieken 
in onze tweede bachelor. Al snel bleken 
we het heel goed met elkaar te kunnen 
vinden. Toen we andere erasmusverhalen 
hoorden begon er al iets te kriebelen… Na 
een lange en heel saaie coronaperiode 
leek het ons tof om de wijde wereld in te 
trekken met ons tweetjes, hihi. Trondheim 
was onze eerste keuze (de centjes dan even 
genegeerd) omdat Noorwegen praaaachtig 
is (kunnen we nu beamen). Scandinavië is 
zeer vooruitlopend op vlak van technologie 
dus het leek ons ook een ideale keuze 
gezien onze ingenieursopleiding. Eind 
goed, al goed, na lang wachten kregen we 
toestemming van Noorwegen om hun land 
onveilig te maken!!!

We kozen er de ideale dag uit om te vertrekken, 
namelijk vrijdag de 13e (augustus). We 
zaten op de 13e rij van het vliegtuig en het 
was Lydie haar 13e vlucht. Tezamen hadden 
we 5 grote valiezen die hopelijk ook in 
Trondheim zouden belandden. Uiteindelijk 
zijn we op middernacht aangekomen in 
Trondheim. De taxi voerde Lydie naar 
haar studentenflat in Moholt en Maren 
naar haar appartementje in de ghetto van 
Trondheim: buran. Maren leefde samen met 
3 Fransen en enen Hollander, shout out to 
Mattroushka, Marco, Chachou en Doudou, 
mijn Noorse familie <3. Lydie haar roomies 
en ook de studentenflat vielen wat tegen 
dus besloot ze te verhuizen. Daarna leefde 
ze nog lang en gelukkig in een appartement 
in de feestbuurt Møllenberg samen met 2 
noren en een ijslander, shout out to Even, 
Flo and Baldur, thanks for cleaning twice 
and accepting my parties x Dus onze eerste 
tip: nooit twijfelen om andere oorden op te 
zoeken of dingen te veranderen op erasmus: 
ga je eigen geluk na!!! Nu genoeg details: 

effe de grote lijnen over ons avontuur.

(Bij deze zijn we begonnen aan ons tweede 
wijntje. We gaan niet zo vlot omdat de 
burgie beroepsmisvorming onze creatieve 
schrijfskills heeft ontnomen.)
In de week probeerden we een beetje voor 
school te werken in de Harry Potter bib van 
NTNU. Weekends werden gebruikt voor de 
welbekende cabintrips, om uit te gaan of 
voor iets grotere reisjes die ook wel eens 
langer duurden dan een weekend. 

NTNU voorziet verschillende cabins waar je 
voor heel weinig geld naartoe kan. botinnen 
aan, trekrugzak inclusief ranzige kant-en-
klare maaltijdjes, koplamp mee en goaaaan. 
Het volle uur later bereiken we de cabin. 
Een houten hutje zonder elektriciteit, in 
the middle of nowhere. Met geluk is er ook 
een sauna, zeer primitief uiteraard. Voorzie 
dus zeker enkele mannen die dat vuur 
kunnen aansteken, oeps clichéééé, maar 
wij konden dat wel echt niet. Na de sauna 
lekker afkoelen in een meer of in de sneeuw, 
echt zoalig.

Qua uitgaan was het natuurlijk niet ideaal. 
Het is geen verassing als we zeggen dat 
een Duveltje makkelijk €15 kost in de 
clubz. Daarom dronken we meestal gezellig 
een drankje voordien die we dan in de 
Vinmonopolet (de aparte alcoholwinkel) 
kochten. Onze vaste club was Heidi’s bier 
bar waar de inkom op zaterdag €20 was. 
Daarom waren we er vaak te vinden in de 
week.

De grotere tripjes waren onder andere naar 
Oslo en naar de Lofoten (heeeelemaal in het 
Noorden). De Lofoten is een eilandengroep 
die voor ons sowieso het toppunt was op vlak 
van de typische Noorse natuur. Daarnaast 
zijn we ook op tweedaagse geweest in 
Oppdal. Hier zijn we onverwacht, op de 
top van de berg, een gigantische kudde 
rendieren tegenkomen. Verder hebben 
we ook een paar dagen gekampeerd in 
Jostedalsbreen waar we de grootste gletsjer 
van het vastenland van Europa hebben 
kunnen bewonderen. 

39 

‘t C
ivielke



(Ondertussen is Maren achter wijntje 
nummer 3 en hebben we ook al een portie 
kaas verorberd yuuuum)

Uiteindelijk waren we wel in Trondheim 
om educatieve redenen, dus daar zullen 
we dan ook een woordje over reppen. We 
hebben beide een paar algemene vakken 
opgenomen die van niveau iets lager 
waren dan in België. Daarom raden we aan 
om meer specifieke vakken op te nemen 
want die zijn qua niveau wel veel beter. 
Alle vakken zijn 7.5sp waardoor je dieper 
ingaat op één specifieker onderwerp en 
niet met duizend taken tegelijk bezig bent. 
De faculteit Gløshaugen voelde aan als een 
klein studentendorpje met veel gezellige 
studieplekjes, goeie cafetaria’s en een 
sportcentrum.  Aangezien het semester 
vroeger begon, waren onze eindexamens 
al in december, de donkerste maand van 
het jaar in Trondheim. Daarom konden we 
als pauze om 15u de zonsondergang gaan 
bewonderen.

Last but not least, Kerstmis hebben we 
gevierd in het skigebied Åre in Zweden op 
twee uurtjes van Trondheim. We hebben er 4 
dagen kunnen skiën, een prachtig kerstfeest 
gehad, samen kunnen terugblikken op 
een heel mooi avontuur maar ook afscheid 
moeten nemen van het goeie leven dat 
we samen leidden. Ondertussen hebben 
we met deze bende al twee keer opnieuw 
afgesproken, eens in Gent en eens in Parijs. 

En hier zijn we dan, eindelijk klaar en 3 
wijntjes verder en heel veel schuldgevoel 
dat we niet hebben kunnen thesissen. Tusen 
takk voor het lezen! Hopelijk willen jullie nu 
ook naar Trondheim, alle vragen welkom, 
Lydie Bekaert en Maren Baltussen zijn onze 
volledige namen. Salut en de kost ;).

Shout out naar Elise, het derde deel van 
høneygang <3

#TjukkRumpa #JegVilKnulle 
#NesteStoppBuuuuuran #Fæntadeg 
#RianWitleuf #JegVilBliFul #Juannapig
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Meet Joris De Keulenaer – Dow 
Improvement Engineer

This week will mark my 1.5 years since I 
joined Dow as an Improvement Engineer 
in Terneuzen (NL). 

How time flies! I was a student like 
you not so long time ago. Soon after 
earning my master’s degree in Chemical 
Technology from Ghent University in 
2020, I started exploring the diverse 
career opportunities in the chemical 
sector. I have always been interested in 
industrial petrochemicals and furnaces 
on an enormous scale. And I have 
always imagined myself being part of 
an international company. That’s how 
the chemistry between myself and Dow 
sparked!

I have met many wonderful people of 
different nationalities so far. I discovered 
several areas of interest - from water 
treatment to equipment maintenance 
and inspection, furnace operation, high 
voltage, and transformers. 

With covid-19 it was sometimes 
challenging to figure everything out. I 
was still getting to know the plant and 
the company work processes. Luckily, I 
had a mentor and many colleagues who 
I could always count on.
 
What is the most satisfying part of my 
day? I enjoy going outside in the field to 
inspect my latest project or determine 

where we can best connect our new 
analyzer to the process. Seeing your and 
your colleagues’ efforts implemented is 
truly satisfying.
 
Start visiting campusemeai.dow.com 
and choose how you want to make an 
impact. 

“My advice for you is to always ask 
questions. The expertise of my 
colleagues continues to amaze me and 
inspire me to achieve the same level of 
knowledge in my career.”

Joris De Keulenaer

Improvement Engineer
Terneuzen, The Netherlands

Advertorial

41 

‘t C
ivielke



De BESTe kruiswoordpuzzel! Alle antwoorden zijn in het Engels en BEST 
gerelateerd. Ben je er klaar voor?
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VERTICAL
2. Which city is better? Ghent or Leuven? It is also the location of our LBG… definitely 
a difficult one!
3. We are changing the board in some months, it is time to organise some ………
6. The members that organise and lead our LBG are called the ….. (psst psst, 
binnenkort verkiezen we een nieuwe board, heb je interesse in een toffe positie 
binnen een vriendelijke groep? Stuur ons een berichtje via email of IG!!)
8. The name of our well known engineering competition! Some of you have for sure 
participated in it.

HORIZONTAL
1. It is the name of our board. Which is also known as the most difficult animals to 
hunt in the African continent.
3. The name of the citizens in the continent you are located right now.
4. The reason you are in the lesson or on campus right now. We are all …….
5. We organised four of them in March. They are an aptitude that we don’t learn at 
school. They for sure are not hard enough!
7. This refers to the fourth letter in “BEST”. The focus area of us engineers is the 
world.
9. Our LV’s are every two weeks. On which day do they take place?

Volg ons op sociale media om op de hoogte te zijn van de komende evenementen!

Instagram:  @bestghent
Facebook & Linkedin: BEST Ghent
Email:   ghent@best-eu.org 
Website:                https://vtk.ugent.be/best
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FRiS
In de les iets mis? Contacteer FRiS!

De laatste lesweken van 21-22

Het mooie weer is terug, maar wij studenten mogen opnieuw achter onze 

boeken kruipen en projecten afwerken tijdens deze laatste lesweken van dit 

academiejaar. Toch zijn er nog verschillende onderwerpen waar FRiS zich 

deze weken mee bezig houdt, zodat we volgend jaar met nieuwe inzichten 

en gemotiveerde StuVers kunnen starten en dit jaar in schoonheid kunnen 

afsluiten.

Vakfeedback aanvragen

Zoals elk semester kan je ook dit semester, tot ergens eind mei, vakfeedback 

aanvragen voor vakken waarbij dit nuttig is. Dit kunnen vakken zijn die niet goed 

gestructureerd zijn, waarbij de lessen onduidelijk zijn, of waarvoor de prof niet 

aangeeft welke leerstof belangrijk is voor de evaluaties. Ook voor vakken die 

juist goed verlopen en waarbij je dit wilt benadrukken kan vakfeedback worden 

aangevraagd. De vakfeedback-site is vernieuwd en vind je nu op fris.ugent.

be/vakfeedback/, waar je jouw vak uit de lijst kan halen en kan motiveren in 

het kader eronder. Deze motivatie kan belangrijk zijn zodat het duidelijk is 

waarom vakfeedback nodig is. Ook als meerdere studenten vakfeedback voor 

hetzelfde vak aanvragen is de kans groter dat dit vak hiervoor in aanmerking 

komt. Vakfeedback aanvragen kan anoniem gebeuren door dit onder het kader 

met motivatie aan te duiden.

De vakfeedback die wordt aangevraagd dit semester zal aan het begin van 

academiejaar 22-23 beschikbaar zijn, vergeet dit dan zeker niet in te vullen! 

Zo krijgen de StuVers uit jouw Opleidingscommissie (OC) een duidelijk zicht 

op welke vakken er nog kunnen verbeteren, en ook proffen houden hier vaak 

rekening mee wanneer ze hun lessen opstellen.
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Zoals elk jaar zoekt het huidige FRiS-bestuur nieuwe, geëngageerde StuVers 

om de fakkel aan door te geven. Het FRiS bestuur bestaat uit 8 functies: 

voorzitter, 4 campusverantwoordelijken (Burgie, Archie, Indie-Gent, en Indie-

Kortrijk), secretaris, penningmeester, en PR-verantwoordelijke. Wens jij je in 

te zetten om het aanspreekpunt te zijn voor jouw medestudenten? Om FRiS 

bekender onder studenten te maken met mooie en interessante promo? Of 

om duidelijke verslagen van de vergaderingen en overtuigende standpunten 

te schrijven? Stel je dan kandidaat voor de passende positie in het FRiS 

bestuur, of vraag voor meer info, door een mailtje te sturen naar fris@ugent.

be. De penningmeester is al op de zesde Algemene Vergadering verkozen, 

omdat deze functie ook de FRiS-praesidiumpost binnen VTK opneemt, 

maar de andere bestuursfuncties worden verkozen op de achtste algemene 

vergadering, maandag 16 mei in de Plateau.

Belangrijke data:

• 05/05 StuVerbedanking

• 16/05 AV8 @Plateau

Op zoek naar een nieuw bestuur

Natuurlijk denkt FRiS aan het einde van het academiejaar ook eens aan 

alle studentenvertegenwoordigers die zich de voorbije maanden hebben 

ingezet voor hun medestudenten. Alle StuVers uit de opleidingscommissie, 

faculteitsraad, ad-hoc commissie of die op algemene vergaderingen aanwezig 

waren zijn welkom om iets te eten, te drinken en met medeStuVers bij te 

praten op donderdagavond 5 mei vanaf 19u in de studententuin aan de Sterre. 

Hopelijk zien we jullie daar!

StuVerbedanking

Veel succes met de examens!
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Gegroet burgies, archies en sympathisanten! Nu Corona eindelijk achter 
de rug is kunnen de ontzettend leuke IAESTE-activiteiten weer beginnen. 
We kijken met ongeduld uit naar het nationaal weekend, Summer 
Reception en meer! Loop je kans niet mis om deze ervaringen te beleven. 
Word jij volgend academiejaar lid van IAESTE?

Voor al wie nog niet weet wat IAESTE is: De “International Association for the 
Exchange of Students for Technical Experience” (IAESTE) is een organisatie 
die wereldwijd, in meer dan 80 landen, actief is en jaarlijks vele studenten uit 
ingenieurs-, informatica- en wetenschapsrichtingen de kans geeft om waardevolle 
buitenlandse werkervaring op te doen. 

Een IAESTE-stage staat niet alleen mooi op je CV, maar geeft je ook de kans om 
je volledig onder te dompelen in een andere cultuur en dus een onvergetelijke 
levenservaring te beleven.

IAESTE?

Heb jij het gevoel dat je tijdens je huidige studentenleven iets te veel tijd spendeert 
aan Netflix of gamen en wil je graag iets waardevols doen met dat overschot aan 
vrije tijd? Heb je altijd al een passie gehad voor reizen en het verkennen van andere 
culturen? Wil je je onderscheiden van andere studenten binnen je richting door een 
grote hoeveelheid persoonlijke skills op te bouwen om op je eerste sollicitatie mee 
uit te pakken? Dan is IAESTE de perfecte organisatie om van je studententijd iets 
unieks te maken! 

Als lid van IAESTE Gent kom je terecht in een gemotiveerd team studenten, maar 
bovenal een hechte groep vrienden. IAESTE heeft als hoofddoel studenten tijdens de 

Word lid van IAESTE Gent!
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 Like onze Facebookpagina ‘IAESTE Ghent’ en ‘IAESTE Belgium’

Volg ons op Instagram: ‘iaestelcghent’

Alle praktische informatie is steeds terug te vinden op de website :

www.iaeste.be

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

zomer op buitenlandse stage sturen en buitenlandse 
studenten ontvangen tijdens hun zomerstage in 
België. Dit is wat het in essentie inhoudt, al is dit 
slechts het topje van de ijsberg! 

Begint het al te kriebelen om deel uit te maken van 
een studentennetwerk dat zich uitstrekt tot in alle 
uithoeken van de wereld? Aarzel dan zeker niet en 
stuur ons een berichtje op facebook of een mailtje. We kunnen alvast niet wachten 
om je te leren kennen, je zult het je niet beklagen!

Staat je kot leeg gedurende de maanden juni, juli, 
augustus en/of september en vind je het zonde om 
hiervoor te betalen? Dan hebben wij de oplossing! 
Via IAESTE kan jij je kot deze zomer onderverhuren 
aan een internationale stagiair(e).

Contacteer iaeste.housing@vtk.ugent.be indien je geïnteresseerd bent om je kot te 
verhuren of als je nog met andere vragen zit.

IAESTE huurt jouw kot deze zomer!

Zoals elke zomer is Gent in de periode juni-september gevuld met internationale 
IAESTE-stagiairs. Naar goeie traditie proberen we al deze enthousiaste individuen 
te entertainen met allerhande evenementen om hun verblijf in Gent onvergetelijk 
te maken. Dit mag weinig relevant lijken voor jullie, but that’s where you’re wrong, 
kiddo! Op onze evenementen verwelkomen we graag VTK-leden, om collectief van 
de internationale spirit te genieten en tegelijk constructieve stappen te zetten in het 
oplossen van de uitdagende puzzel genaamd de wereldvrede.

Summer Reception
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Dag liefste sporters

Met spijt in het hart schrijven we hier 
ons laatste tekstje van het schooljaar 

neer. Hoewel de inspiratie soms ver te 
zoeken is, zullen we het allemaal oprecht 

missen om jullie weer even te voorzien van 
een update in de VTK-sportwereld. Maar 

wat een jaar is het al geweest!

Hoewel het IFT in het eerste semester niet mocht 
doorgaan, is de schade toch al deels ingehaald met 

een fantastische zwemmarathon en 12Urenloop! WAW! 
Wat was het zalig om daar aanwezig te zijn. Om telkens 

“Vee-Tee-Kaa” door de gangen te horen weergalmen. Eén 
ding is zeker: we hebben HILOK getoond dat burgies zeker 

niet de onderschatten zijn. 

Nu al dat winnen, dat doen we natuurlijk met maar één doel: IFK-
kampioen worden. En daar zijn de mannen van de veldvoetbal al 

zeer goed in geslaagd. Voor het eerst in een lange tijd (ik weet niet 
exact hoe lang want FK sport heeft het nog niet doorgestuurd) zijn we 

terug kampioen in de veldvoetbal! Na HILOK naar huis te spelen in de 
kwartfinale, versloegen we Hermes met 4-3 in de halve finale om dan een 

ultra-spannende finale tegen VLK te spelen. 0-0 werd de uitslag. Doelman 
Michiel duidelijk man van de match tijdens de penalty’s. VTK won!

 SPORT
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Daarnaast werden we ook met voorsprong eerste in de badminton. Danku aan 
alle geklasseerde en niet-geklasseerde om het beste van jullie zelf te geven! 
En nu we toch bezig zijn met een mooie streak: ook in de e-sports werden we 
eerste. Niet te verslaan!

Al dat harde werk van de sporters, komt samen op 2 mei op de IFK-
finaledag. Kom onze teams naar de overwinning supporteren in het 
GUSB en hopelijk worden we dan IFK-Kampioen! Er komt natuurlijk  
ook gewoon een kei litte GUSB-en-Delta afterboit waarbij sport 
zich voor een laatste keer van hun goeie kant zal laten zien. 
Hopelijk zien we jullie daar!

Dit was het dan, we hopen dat we jullie dit jaar voldoende 
hebben kunnen aanzetten om de sporten, supporteren 
en feesten. Dan is ons doel geslaagd! Merci!

Sport 21’-22’ out x

 spreekt
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Lentefuif 

1999
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Lentefuif 2022

51 

‘t C
ivielke



Show

 1999
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Volgend jaar is VTK 100 jaar 
oud. Toch  is VTK nog steeds 
fris en springlevend. Maar hoe 
doet ze dat toch? En hoe doen 
mensen dat eigenlijk, zo oud 
worden? 

Ik heb het voor jullie uitgezocht 
beste lezer. Je bedankt me 
maar op je 100e verjaardag. 

HOE WORD JE HOE WORD JE 
100 jaar100 jaar
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Tip 1: Stop met roken 
Als je al eens graag rookt - ook bijvoorbeeld na een avondje uitgaan - 
stop je daar best zo snel mogelijk mee. Elke sigaret die je rookt zou je 
leven met 7 minuten verkorten. (Dit werd berekend uit de gemiddelde 
levensverwachting  van rokers en niet-rokers). Een pakje roken?  2 uur 
en 20 minuten minder lang leven. 

Tip 2: Drink niet te veel alcohol
Ai, als student horen we dit niet graag. Zeker de student die al eens 
graag een glaasje te veel drinkt, of eens graag een cantus meepikt. 
Alcohol is nefast voor je darmen en lever. In de Blue Zones - plekken 
op aarde waar het aantal mensen dat 100 jaar of ouder significant is - 
drinken ze gemiddeld 1 glas per dag (of 4,3 liter pure alcohol per jaar). 
In België is dat gemiddeld 12 liter per jaar. 

Tip 3: Beweeg
Bewegen is gezond voor je - al raden veel dokters aan om niet te intens 
te bewegen. Gelukkig helpt de stad Gent graag mee  en heeft het in heel 
Gent bergen aangelegd die wij elke morgen mogen omhoogfietsen.. 
En de UGent laat de ongelukkigen onder ons dan nog eens helemaal 
tot in Zwijnaarde fietsen. Maar allez, we vergeven jullie het. 

Tip 4: Wees niet te dik
Er zijn praesidiumleden bij VTK - ik noem geen namen - die zich de 
spekkies noemen. Nu ja, een spekkie heeft verre van een gezond BMI.  
Een te hoog gewicht is een risicofactor voor veel ziektes.  Door een 
hoge bloedsuikerspiegel wordt glucose omgezet in vet, en worden de 
eiwitten in heel ons lichaam beschadigd. Daardoor gaan de functies 
van vrijwel alle organen en weefsels ernstig achteruit met uiteindelijk 
waarneembare stoornissen en ziekteverschijnselen als gevolg.. 

Tip 5: Poets je tanden 
Ik zou dat altijd al doen voor je je liefje wilt binnendoen of wanneer je 
in het openbaar komt want je wilt niet uit je bek stinken, maar mensen 
met chronisch ontstoken tandvlees hebben een twee keer zo groot  
risico om een hartaanval te krijgen. Poetsen dus! 

Tip 6: Ontbijt altijd
Mensen die niet elke dag ontbijten sterven blijkbaar vroeger dan 
mensen die elke dag ontbijten. Ik zal dan maar snel terug beginnen 
ontbijten zeker ‘s ochtends? 
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Koken in 99 seconden

Ben je - net als ik - verlekkerd op desserts maar heb je geen 
oven op kot? Dan zijn mugcakes voor jou de oplossing! 
Supersnel en superlekker. Je hebt zelfs geen maatbeker 
nodig! Neem snel een koffiemok en eetlepel van tussen de 
vuile vaat en dan kunnen we eraan beginnen.

Wat heb je nodig?

Of net iets langer

3 el 
zelfrijzende 

bloem 
3 el suiker

3 el cacao

3 el chocolade 
in stukjes 

(ideaal om die verloren 
paaseieren weg te werken)

1 ei

3 el melk

3 el neutrale 
olie
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Hoe maak je het?
(Supersimpel natuurlijk)

Stap 1:  Meng alle droge ingrediënten

Stap 2:  Meng er het ei, olie en melk onder
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Stap 3: 75 seconden in de microgolfoven (ik deed ietsje langer)

Stap 4:  Tadaaaa, een heerlijke moelleux (volgens Libelle is het lekker 
met ijs en ik kan het niet ontkennen) 

Tip: voor de neutrale olie gebruik je het best maïsolie of arachideolie!
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www.ebsite 
van de maand

Ken je Wordle? Het spelletje 
waarbij je elke dag een woord 
van 5 letters moet raden? En 
is dat spelletje ook veel te 
makkelijk voor jou? Dan heb 
ik goed nieuws! Probeer eens 
redactle.com. In plaats van 
een woord moet je hier een 
heel Wikipedia-artikel raden. 
Vrees niet, je krijgt enkele 
lidwoorden cadeau. 

Misschien schrikt dit spelletje 
je af, maar dan kan ik je 
geruststellen, deze spelletjes 
zijn veel makkelijker dan 
de spelletjes die op de 
spelletjespagina staan, en die 
vaak boordevol fouten staan - 
waardoor ze gewoonweg niet 
op te lossen zijn.

redactle.com<    >       B      J
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Om een beetje in het thema van de 99 te blijven ben ik op zoek gegaan naar wat 
een normale doorsnee persoon zoal zou kopen voor 99 euro op een dagje bol.com 
scrollen (op de moment van dit te schrijven tenminste). Hieronder zijn enkele van mijn 
aanraders te vinden.

Ben jij, net zoals onze sportiefste atleet van het jaar 
en toekomstige praeses Timmeke, een spekkie die 
kan koken? Fix dan zeker dat je een oventje op kot 
hebt. Maakt niet uit wat je in een oven steekt, als je 
maar een beetje deftig nadenkt over de juiste temperatuur en 
tijd is alles wat daaruit komt lekker. En kijk maar eens goed 
online, er staan fotootjes in met kip aan ’t spit en pizza, wie wilt 
dat nu niet? Onze spekkie des huizes zeker wel hoor!

Heb je zelf ook soms moeite om nog te wandelen na een gekke avond 
uit (kies zelf maar op welke manier je die zin wilt interpreteren)? 
Wat kan je beter helpen dan een megavetcoole fiets dat op een 

diertje lijkt!? Koop er als man eentje met een 
eenhoorn en als vrouw eentje met een cheetah! Ja 
zo zijn we, lekker inclusief enal.

Mini oven

Loopfiets

ve
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Deze is voor de vrouwtjes onder ons, of de mannetjes die hier ook graag 
eens met zouden spelen. Binnen niet zo heel veel weken is het weer 
blok, en tijdens die blok heb je natuurlijk ook wel eens een pauze nodig. Daarom 

stel ik dus voor om je er zo eentje aan te schaffen, tis met luchtdruk en da werkt 
blijkbaar vree goed. Geniet ervan!

Is je vorige stunt toch niet zo goed verlopen als gehoopt? 
Geen zorgen, speciaal voor jou heb ik naar iets gezocht 
zodat je toch op een ietwat comfortabele manier kan 
gaan zitten en rechtstaan. Misschien de volgende keer iets beter 
nadenken voor je stunts van professionals gaat nadoen. Dommerd.

Onlangs naar de nieuwe jackass gekeken en zin om één 
van hun stunts na te doen? Nu kan het, voor de luttige 
prijs van 99 euro! Het enige dat je nog extra nodig zou 
hebben is een persoon dat even hard kan slaan als 
een Ford Escort op topsnelheid, easy peasy.

Womanizer

Toiletsteun

Kruisbeschermer

Kattenbeeldje
Het is een kat, kijk hoe schattig!
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spelletjespagina
CONSECUTIVE SUDOKU

DROEDELS

5

8
1

1

4

3

HOG
1

P 99+99
TEL
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KAKURO
Oplossingen droedels:
Opeenhoping     -     Optelsom

SLITHERLINK
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STEENBOK

WATERMAN

VISSEN

Steenbokken kijken al uit naar de zomervakantie. “Laat die 
examens maar snel passeren...”, denk je. Jammer genoeg wegen 
de laatste loodjes altijd het zwaarst en zal je nog goed moeten 
studeren. Maak alvast je planning in orde, zodat die examens van 
een leien dakje lopen. Gebruik je vakantieplannen als motivatie 
en dan zal je voor je het weet op een strandje liggen. 

Jouw 90ies song: "Smells Like Teen Spirit" by Nirvana

Vissen zijn rusteloos als ze terug op kot komen. Hier kan je zeker 
iets aan doen! Je kot opruimen om te beginnen en wat nieuwe 
decoratie kopen zal direct voor een betere mood zorgen. Het geeft 
voldoening, brengt rust in je hoofd en je kunt er je creativiteit mee 
kwijt. Schilderen of tekenen kan ook helpen om te ontspannen.

Vissen en Tweelingen zullen samen over de golven van het leven 
deinen!

De laatste weken spookt er maar één ding door jouw gedachten, 
of moet ik zeggen: maar één persoon. Jullie hebben al een paar 
keer afgesproken en de vlinders beginnen te kriebelen in je buik 
als je een smsje krijgt van je crush. Het is dringend tijd om iets 
met jouw gevoelens te doen! Plan eens een romantischere date 

dan normaal... wie weet waar de avond eindigt. 

Jouw 90ies song: "...Baby One More Time" by Britney Spears

H o r o  s c o o p

64 

‘t
 C

iv
ie

lk
e



Al die groepswerken ben jij ondertussen grondig beu. Begrijpelijk 
ook want de communicatie loopt soms wat stroef met je 
medestudenten. Probeer het project toch op een mooie manier 
af te ronden, zodat jullie erna elkaar nog kunnen aankijken. Een 
manier om de sfeer erin te houden is om eens samen iets leuks te 

doen, zoals op café gaan of samen pannenkoeken bakken.

Jouw 90ies song: "It's Oh So Quiet" by Björk

� M

Het is soms moeilijk om geen stress te hebben voor Tweelingen. 
Toch moet je zelf actief op zoek gaan naar manieren om te kunnen 
ontspannen, hoe vol je agenda ook staat. Een kleine wandeling 
van 10 minuutjes of een korte karaoke-sessie in de douche 
kunnen wonderen doen. Zet jezelf wat vaker op de eerste plaats.

Jouw 90ies song: "This Is How We Do It" by Montell Jordan

TWEELING

Stieren zullen binnenkort veel energie krijgen. Gebruik deze 
wijs en probeer eens een nieuwe uitdaging aan te gaan. Twijfels 
zijn nergens voor nodig! Je schoolprestaties zullen hier ook bij 
baten. Je vrienden zullen zich afvragen waar deze plotse boost 
vandaan komt, maar het belangrijkste is dat jij je kansen grijpt 
als ze zich voordoen.

Jouw 90ies song: "Wannabe" by the Spice Girls

STIER

H o r o  s c o o p
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KREEFT

De zomer komt eraan en iedereen is bezig over hun vakantie-
plannen. Jij hebt echter nog niet veel vastgelegd en staart naar 
een lege kalender. Het is dringend tijd om daar verandering in te 
brengen! Leuke vakantiebestemmingen kan je altijd dicht bij huis 
vinden. Citytrips naar onze grote Belgische steden of een dagje 

aan het strand gaan je de nodige ontspanning bieden.

Jouw 90ies song: "Creep" by Radiohead

Voor Maagden mag het schooljaar snel gedaan zijn. Het bijhouden 
van lessen gaat soms moeizaam en die groepswerken lijken nooit 
te eindigen. Ook al naderen de examens, probeer toch nog een 
paar leuke dingen in te plannen om de blok dragelijk te houden. 
Iets gaan eten met vrienden hoeft niet lang te duren, maar kan veel 
doen voor je motivatie.

Jouw 90ies song: "Basket Case" by Green Day

Het zonnetje heeft bij jou al zijn werk gedaan. Als je naar de les 
komt willen je vrienden meteen weten of je naar de zonnebank 
bent geweest. Kreeften hebben zich echter gretig buiten 
geïnstalleerd in het zonnetje met een drankje naast hun. Vergeet 
natuurlijk niet te studeren met de examens in zicht. Zo kan je in 
de zomer nog meer genieten.

Jouw 90ies song: "Girls and Boys" by Blur

LEEUW

MAAGD
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Door de drukke schoolweken zijn Weegschalen vergeten 
dat er zoiets bestaat als sporten en andere hobby’s. Haal die 
sportschoenen maar eens van onder het stof en spreek af met 
vrienden om samen te bewegen. Dit kan spikeball zijn in het 
park, zwemmen, lopen, fietsen... er zijn genoeg sporten om uit te 

kiezen! Go go go.

Jouw 90ies song: "Mr. Jones" by the Counting Crows

WEEGSCHAAL

Het is tijd om eens goed na te denken over jouw omgeving. Heb 
je vrienden die je motiveren om je dromen achterna te gaan? 
Of houdt je vriendengroep je tegen om te groeien en jezelf te 
ontplooien? Het kan ook zijn dat je je eigen obstakel bent. Neem 
deze maand eens een momentje om aan zelfreflectie te doen om 

dit te ontdekken.

Jouw 90ies song: “Da Funk” by Daft Punk

Schorpioenen moeten erop letten dat het schoolwerk niet hun 
volledige leven overneemt. Er wordt soms zelfs niet meer naar 
de winkel gegaan, waardoor je telkens eten moet bestellen. Dit 
leidt niet tot de meest gezonde gewoontes, dus probeer hier snel 
verandering in te brengen. Samen koken met vrienden is een leuke 
manier om terug vers eten op tafel te hebben.

Jouw 90ies song: "Mysterious Ways" by U2

SCHORPIOEN

BOOGSCHUR ER
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... Einsteinium het 99ste element is in de tabel van Mendeljev?
In de brokstukken van de eerste waterstofbom explosie in 1952 werd een nieuw element ontdekt. De weten-schappers besloten het te vernoemen naar de his-torische wetenschapper Albert Einstein.

Einsteinium

... PayPal in 1999 gestemd werd tot één van de top 

10 slechtse business ideas van het jaar?

Vandaag de dag is PayPal een billion-dollar brand en 

wordt het gezien als een enorm succes. Dit was echter 

niet altijd het geval. In ‘99 haalde het namelijk de lijst 

van top 10 sechtste bedrijfsideeën.
Het PayPal logo

WIST JE WIST JE 
DAT...DAT...
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... 99 niet wordt gebruikt als spelernummer in de National Hockey League in Noord-Amerika?99 is het enige nummer dat doorheen de gehele Nation-al Hockey League in Noord-Amerika niet meer wordt gebruikt als spelernummer. Dit omdat het vroeger het nummer was van Wayne Gretzky, uit eerbetoon naar hem wordt het vandaag de dag niet meer gebruikt.

... 99 een Kaprekargetal is?

Een Kaprekargetal is een geheel getal waarvan het 

kwadraat kan worden opgesplitst in 2 delen die bij 

optelling het origineel getal vormen. De nummer werden 

vernoemd naar D.R. Kaprekar.

Voor 99 ziet het er als volgt uit:

99*99 = 9801 => 98 + 01 = 99

... NSYNC de opener was voor Janet Jackson op 

haar Velvet Rope Tour in 1999?

Hoewel het bijna ondenkbaar is dat Justin Timberlake 

ooit niet het enorme succes was die hij vandaag de dag 

is, vonden hij en zijn mede NSYNC leden 21 jaar geleden 

niet meteen hun weg in de muziekwereld. Daardoor was 

één van hun eerste jobs het openen voor Janet Jackson 

in 1999.

D.R. Kaprekar

Wayne Gre
tzky

NSYNC
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... het nummer 99 staat voor verlichting en vooruit-

gang in iemands spiritueel leven?

Als je het nummer 99 frequent tegenkomt in je leven 

(zoals wellicht het geval is als je heel dit ‘t Civielke hebt 

gelezen) kan dit wel eens betekenen dat de engel-

en een boodschap hebben voor jou. Het nummer 99 is 

namelijk een engelen nummer dat staat voor verlichting 

en vooruitgang.

... Amelia Earhart de eerste president was van de 

Ninty-Nines?

De Ninty-Nines is de internationale organisatie voor 

vrouwelijke piloten. Ze voorziet professionele vrou-

welijke piloten van netwerkopportuniteiten, mentors en 

vliegbeurzen. In 1931 werd de wereldbekende pilote 

Amelia Earhart verkozen als de eerste president.

... Star Wars: Episode I - The Phantom Menace de best verdienende film was in 1999 wereldweid?Op 19 mei 1999 kwam Star Wars: Episode I - The Phan-tom Menace uit. Het werd de best verdienende film wereldweid en bracht $924,305,084 op, wat vandaag de dag net geen $1.6 miljard is!

Engelennummer 99

Amelia Earhart

Star Wars: Episode I -
 The 

Phantom Menac
e Poster
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dankwoorddankwoord
Ziezo, je hebt de laatste pagina van dit laatste't Civielke bereikt!  

Bedankt aan al onze trouwe schrijvers! Merci aan Eline, onze 
praeses, voor het weeral mooie voorwoordje! Ook willen we graag 
FRiS, BEST, IAESTE en de Sporties bedanken voor de updates. 
Een welgemeende dikke merci aan Lisabeth, om onze toekomst 
te voorspellen! En heel erg bedankt aan onze meest trouwe 
creatieveling Kathelijne! We hebben weeral genoten van alle 
mooie poëzie. En last but not least een dikke dankuwel aan onze 
mede communicantjes, Anouk en Gwendolyn, voor hun trouwe 
bijdrage aan het 't Civielke!

Bedankt Tom en Wim om even tijd vrij te maken voor een leuk 
interview!

Een dikke merci aan Nicolas om ons weer een nieuwe shop-
verslaving op bol.com te geven en dikke merci Flor om onze 
alcoholverslaving te blijven onderhouden met dit nieuwe drankspel!

Bedankt aan huidige en toekomstige vice, Stef en Chloë, om 
ons goede muziektips te geven en ons van lekkere dessertjes 
te voorzien. Ook dankjewel aan onze toekomstige praeses Tim 
om onze chemische kennis bij te schaven en ons een nieuwe 
complottheorie bij te brengen.

Ook een dikke merci aan Lustrum om volgend jaar zo goed voor te 
bereiden en ons er al naar uit te laten kijken.

Tot slot willen we jullie ook nog bedanken! En zeker niet te vergeten, 
ook een dikke merci aan onze fantastische redactie! We hebben er 
alle vertrouwen in dat onze opvolgers volgend jaar weer prachtige 
't Civielkes zullen afleveren! 

Kusjes en knuffels van de redactie,
Lauren Bontridder, Oliver De Vijt en Rena Bartholomeus
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