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De Praeses spreekt
Dag dappere VTK’ers,
Het 1e semester zit er bijna op, het wordt
al eens tijd om de cursussen open te
slaan en vroeger dan 13u uit ons bed te
rollen. Vooraleer we beginnen met ons
wekenlang niet meer douchen of
scheren, onze pyjama de hele dag aan
te houden en continu slechtgezind te
zijn tijdens den blok is er eerst nog een
weekje plezier. Vanavond hoop ik
iedereen nog eens te zien op de
laatste goliarde
van dit semester.
Ik weet natuurlijk niet wat jullie ervan
vonden, maar ik heb mij dit semester
alvast goed geamuseerd, of ‘gejeund’
als ik me laat leiden door het Vlaams
dialectwoord van het jaar. Ik heb dat
trouwens eens opgezocht en volgens de
vooraanstaande Nederlandstalige krant
De Morgen kwamen naast ‘jeunen’ ook
‘zurkeltrutte’, ‘zieëmtote’ en ‘het zwin
deur de bieten jagen’ uit het West-Vlaams.
Uit het prachtige Antwerpen kwamen
dan ‘apsjaar’, ‘chokkedeize’ en ‘zijn kas
opfretten’ tevoorschijn. Een Limburgse
toevoeging ontbrak. Uit Vlaams-Brabant
tot slot, waarvan we al langer wisten
dat het cultureel het meest ontwikkeld
is, kwam ‘dasjteren’ uit de bus. Wat al
deze woorden betekenen laat ik over
aan de nieuwsgierige lezer, voor zover
deze nog niet afgehaakt heeft uiteraard.
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Zoals ik al zei heb ik me dit
semester goed gejeund. Ik hoop jullie
ook. Het semester is voorbij gevlogen,
voor mij en de andere laatstejaars schiet er
jammer genoeg nog maar eentje over.
Daarom raad ik iedereen, die nog
enkele jaren te gaan heeft, aan om er
goed van te genieten, het vliegt voorbij. Ik weet dat het een ongelofelijk
cliché is ,maar toch is het zo. Dit laatste
semester belooft natuurlijk ook weer top
te worden, dus ik ga stoppen met zagen.
We hebben praktisch elke week wel één
of andere zotte activiteit: Parkpop, de
12-urenloop, de Jobfair, de Lentefuif
(zou het concept van 5 pinten voor 3
euro nog steeds gelden?), de VTK Show
en natuurlijk onze Lustrumweek. Maar
eerst door die eeuwige blok raken natuurlijk. Vrachtwagenchauffeur, tuuttuut. Ik wens jullie allemaal veel succes!
Tot volgend jaar!
Alexander Cogneau

De Praeses spreekt

Pers zevert
Hey liefste lezertjes,
Amai men botten, het semester is gewoon al bijna voorbij seg! Wij hebben
het genoegen gehad om dit semester jullie van drie ’t Civielkes te voorzien! Wij
hopen dat jullie er even hard van hebben
genoten als wij. Vooral het bal was echt
wel een toppertje dit jaar! Onze voetjes
doen nog altijd pijn van al het geswing
en gespring. Feest heeft zich weer compleet overtroffen.
Maar helaas is het niet allemaal plezier en feesten (sad life). De blok staat
namelijk voor de deur, praktisch voor de
helft door het kattenluikje. Maar er is nog
afleiding! De blok neemt zijn maatjes
mee, de feestdagen. Af en toe een klein
cadeautje en een heftige maaltijd met
familie of vrienden. En een bezoekje aan
de kerstmarkt met een jenevertje mag
ook niet ontbreken.

semester. Zo gaan we de Hilok inmaken op de 12-urenloop, stealing back our
trophy. En er is ook een heuze Lustrumweek gepland met tal van activiteiten in
het teken van ons 95-jaar bestaan die je
absoluut niet wil missen.
Nu het eerste semester zo goed als op
zijn einde is, is het ook weer lang wachten op onze geliefde cantussen. Maar
niet getreurd, deze editie hebben we een
heuse Cantussen voor Dummies voor
jullie zodat jullie zeker niet vergeten hoe
het moet.
Voor ons is het tijd om adieu te zeggen,
en ook tegen 2017. Maar geen lange
gezichten, 2018 is er en we kunnen niet
wachten om jullie ook volgend semester
weer vreugde te geven!
Veel liefde, een goede blok en prettige
feestdagen gewenst!
xoxo
Lucas en Ann-Sophie

Dit ’t Civielke brengt je hopelijk helemaal in de stemming voor al die schoorsteenpassagiers en hun geschenken. Wij
zijn al helemaal in de stemming! Behalve
Lucas, die haat Kerstmis. Maar Ann-Sophie is totez hyped as fuck!
Maar we willen jullie ook even warm
maken voor alle topactiviteiten die ons
nog te wachten staan in het tweede
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De vijf meest originele
non-cliché kerstcadeaus

Altijd al problemen gehad om kerstcadeaus te vinden die
passen bij die ene excentrieke neef/nicht/tante/nonkel/
ander schepsel? Ben je het beu om elk jaar opnieuw die ‘haha,
ik glimlach enkel maar omdat het moreel verplicht is terwijl het
in feite afschuwelijk is’-blik te moeten aanschouwen? Krijg je
elk jaar opnieuw een hartaanval als je het kerstcadeau dat je
voor je zus gegeven hebt een week later in het containerpark
terugvindt? Vrees niet; Pieter Aashaas helpt u dit jaar op weg!

1. Deze ugly Christmas sweater
Een prachtige om mee te beginnen! Deze
fantastische kleurencombinatie tussen rood en
wit geeft het geheel een warme invloed die doet
denken aan exotische landen zoals Denemarken,
Canada en Groenland. Deze trui heb ik zelf drie
jaar geleden gegeven aan mijn nonkel Jos. Toen
hij het pakje openmaakte en de trui ontvouwde
keek hij me wel wat vreemd aan (Jos houdt niet
van rood nam ik aan). Zijn transseksuele aangetrouwde
nicht
Lydia
die
voorheen
Marcel heette, kon niet anders dan een zucht
slaken (nog iemand die de schoonheid van
rood niet apprecieert). Enfin ja, om het kort te
houden: een fantastisch idee, zolang je maar
de lievelingskleuren van je gelukkige weet!
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Kerstcadeaus

2. Deze boekenbon van een niet-nader-genoemde boekenwinkel
In tijden van Feesboek, Twieter en Sneptsjet
durven personen de essentie van het leven te
vergeten. Daarom zal geen enkel dierbaar familielid teleurgesteld zijn bij het krijgen van een blad
papier waarmee hij, of zij, of het (want hoe moet
een mens in godsnaam transseksuele Lydia aka
Marcel aanspreken?) emotionele flashbacks krijgt van muf riekende samengebonden bladeren
papier met tekst op? Of van stratenplannen ofzo.
Deze heb ik vorig jaar vol plezier en trots gegeven aan mijn nicht Kwezelette. (Kwezelette had
anderhalf jaar geleden bij een spel ‘Wat is de
kans?’ iets met kaarsvet moeten doen waardoor ze
permanent blind is) Amai dat mens glunderde
door hetgeen ze vasthad! Ze is er tweedaags nadien mee op stap
geweest en is teruggekeerd met een kookboek van een of andere hypende
onnozele trut die weigert boter te gebruiken in haar natuur-ethisch-gezonde
gerechten. Nu mogen we wekelijks quinoa met seitanvulling en paksoi eten (joepie!).
Enfin, kort samengevat, een dom idee van mij, maar misschien iets slim voor jullie!

3. Deze met goud-afgewerkte handgemaakte kerstkousen
Deze vind ik echt een topper! Ik ben ze afgelopen zomer
tegengekomen op één of andere markt in het aangename
toeristische, Oekraïense Djnepropetrovsk. Ik werd op
slag verliefd! Ze geven me immers net dat tikkeltje meer
kerstgevoel. Des te meer omdat de opbrengst ervan naar
een goed doel gaat, zoals het parlement van de Russische
Federatie in dit geval. Het is ook een lekker christelijk
symbool, die ster, je weet wel, wanneer Jezus geboren werd
en dat er een ster boven zijn hoofd stond en zo verder. Die
sikkel en hamer staan dan uiteraard voor de pure mannelijke
kracht die pure mannen in alle puurheid gebruiken. Doet
me toevallig denken aan mijn broer, Johnny, die verdeler is
van chicken nuggetsauzen gericht op de Amerikaanse fastfood sector. Jammer genoeg zal Johnny komende kerst niet
thuis zijn omdat hij tijdens de vakantie lezingen moet geven aan laaggeschoolden in
Detroit over de socio-economische gevolgen van zijn sauzen. Ik heb ze dan ook lekker
zijn in valies gegooid zodat hij toch iets voor zijn Kerst heeft. Hopelijk doen ze niet
moeilijk aan de douane.

Kerstcadeaus
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4. Een stofzuiger
Ook toevallig een van mijn
vorige kerstcadeaus die op
een gigantisch succes is uitgedraaid! Mijn vader gaat immers
elke vrijdag kuptjes gaan drinken
bij ‘Mireilles’. Samen met Antoine
Lammesteen en dan babbelen ze
over het wel en wee en peis en
vree van onze samenleving. Nu
heb ik op een keer Antoine in
een zatte bui horen zeggen dat
vrouwen maar enkel goed
zijn om te zuigen. Eerlijk
toegegeven, ik had zoiets
vrouwonvriendelijks nu niet
meteen verwacht van Toine. Een
vrouw als object beschouwen,
gaat er zelfs voor mij over. Daarbij, waarom zou een vrouw een
vloer moeten schoonzuigen als
er ook stofzuigers en kruimeldieven bestaan? Alsof mijn ma
op haar knieën zou gaan zitten
recht voor mijn pa als er iets
vuils voor zijn voeten ligt, stel je
voor. Daarom heb ik vorig jaar
aan ‘Toine zen wuf ’ (dat is haar
naam blijkbaar) een stofzuiger
cadeau gegeven! Met uiteraard
een passend kerstkaartje erbij:
“Opdat je niet meer de enige
moet zijn die goed kan zuigen als
Antoine je iets vraagt om te
zuigen.”
Side note: Respect voor alle vrouwen.
Dit deel is niet bedoeld om te kwetsen
maar louter humoristisch en ter entertainment.
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Kerstcadeaus

5. Een prachtige stevige rechtstaande kaars
Bij dit cadeau hangt veel af van hoe je het
presenteert. In mijn kindertijd heeft een
van mijn neven ooit zo’n kaars gekregen
van nonkel Roger. Uiteraard geen
gewone kaars, maar een exemplaar
gewijd
met
Lourdeswater,
bezongen
door
een
koor
van
zeven
maagdelijke
maagden.
Als
bisschop van Brugge had nonkel Roger
dan ook de eer om zulke kaarsen te
kopen. Ons neefje had wel geluk met
zo’n cadeau en dat was dan nog niet het
enige! Tijdens het kerstdiner stond nonkel
Roger opeens recht en zei hij tegen mijn
neef: ‘Komt ne keer kijken wat voor een
groot ding nonkel in zijn broek heeft’.
En warempel: hij haalde daar wonder
boven wonder deze prachtige stevige
rechtstaande kaars uit zijn broek! Gans
de familie uiteraard in verrukking, dat
was nu eens een pracht van een cadeau!
Enfin ja, mijn neefke (de zuurpruim)
kon daar eigenlijk niet mee lachen en een
paar jaar later werd nonkel aangeklaagd
voor seksuele intimidatie. Gewoon omdat
diene mens een origineel kaarske aan
ons neefke gegeven had, als dat al niet
meer mag… Kort samengevat: wil je een
geliefde (feministen uitgesloten) een
dikke kaars geven, ga er dan gewoon voor!
Kerstelijke groetjes
Pieter AASHAAS xxx

Kerstcadeaus
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OKTOBERFEST

Recept voor kerstige chocolademelk voor fans
van Het Eiland en Willy’s en Marjetten
Stap 1:

Zoek een leuk
vriendje of vriendinnetje om dit
recept eens mee uit te proberen
en zeg:

Stap 2: Vind een lege pot

Nutella. Indien je geen lege pot
Nutella ter beschikking hebt,
raad ik u aan een volle leeg te lepelen. Ingenieurs denken probleemoplossend niewaar.
DISCLAIMER: Het is van cruciaal belang een pot van voor oktober 2017 te bemachtigen want ze hebben nog meer zitten smossen met het recept van onze teerbeminde
nutella dan dat Fons van Palmyra heeft zitten smossen met die del van Café Sport.

Stap 3:

Koop een bus
melk. Niet een rijdende bus uiteraard, dat zou gevaarlijk zijn.

Stap 4:

Giet de bus melk in
de bijna lege pot choco en zet die
even in de microgolfoven. Het
doel is de melk warm te krijgen en
de microgolfoven intact te houden. Ben je daar in geslaagd, dikke proficiat!
Behalve als je van Zaffelare bent natuurlijk.
INTERMEZZO: Leuk spelletje om
te spelen als jullie wachten op
de microgofoven: “Hoe lang kan
Marcel aan een fazant denken?”
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Chocomelk

Stap 5:

Zoek een fles sterke drank om je
elfenoortjes te verwarmen, bij voorkeur een fles
whiskey want dat mag zo’n kerstman al eens
graag. Rudolf heeft dan liever Baileys, maar
rendieren zijn saai, dus neem maar iets anders.
#TeamAntilope
#IkWilJeneverLoopZonderLopen
Wat de hoeveelheid drank betreft: “Alles geven,
eh!”

Stap 6:

“Of dat sterke drank in je
drankje verplicht is?” “Nee dat is niet
verplicht, en gij moet al niet meer meedoen!”

Stap 7: Men giete de sterke drank

naar keuze in de pot met nutella. Even
een bericht aan de snoodaards die
voor Baileys kozen:

Stap 8:

Het is kerst dus vraag
aan je mama eens een kerstbal of een
slinger om erbij te nemen en versier de
chocomelk naar hartenlust. Je mama
zal wel “Ja” zeggen, want je bent een
brave kleine.

Stap 9:

Bedenk jezelf dat je je
heerlijke drankje met niemand wil delen en dreig met een djoef op de muil.

Chocomelk
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Stap 10:

Ma man toch,
dat heb je goed gedaan! Hopelijk smaakt het een beetje, want
anders hup, weg sfeer!

Miauwkes lieve vrienden, dit was het weer voor jullie jaarlijkse dosies pret
met Het Eiland en onze Willy en ons Marjette. Hopelijk proberen jullie het
eens uit en onthoud: “Da we nog lang meugn meugn en goe kunn kunn hé!

Is dit grensoverschrijdend gedrag, Tony?

16
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SLEUTELGATEN
HEBBEN JULLIE ZELF OOK LEUKE QUOTES GEHOORD?
1 ADRES: SLEUTELGATEN@VTK.UGENT.BE

Prof. Mario Pickavet - Discrete Wiskunde
“Bij het systeem van cesuur werd 1/6 zelfs minder dan 0. Maar in onze oneindige
goedheid hebben we dit naar boven afgerond naar 0.”
Prof. Hennie De Schepper - Wiskundige Analyse I
*Einde van de les, iedereen begint al in te pakken*
“U moet nu nog niet weglopen, de les is nog niet gedaan. En daarbij, de NMBS is toch
nooit op tijd!”
Prof. Hennie De Schepper - Calculus
*Over een oefening die niet vlotte*
“Sorry hé maar ben efkes in de war. Not only my hair but myself.”
Prof. Christophe Leys - Natuurkunde II
*Professor draait laser rond in auditorium* “Sorry als ik in je ogen schijn.”
*Gemompel vanuit de zaal* “Wel, als je je ooglens voelt smelten, kijk dan gewoon de
andere kant uit.”
Prof. Tom De Mulder - Transportverschijnselen
“Voor degenen die hoofdpijn krijgen van wiskundige formules, pakt er nog een
Dafalgan bij en doe dan verder met dat hoofdstuk.”

Sleutelgaten
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Zatte sekstalk - Duvel editie
Velen van jullie zijn ondertussen al bekend met dit geliefde concept: zatte sekstalk!
Voor diegenen die het nog niet kennen: dit artikel is het resultaat van 5 stappen.
1.
2.
3.
4.
5.

Verzamel een groepje studenten, die voor eigen bestwil anoniem blijven en
deze keer bestaan uit zowel jongens en meisjes.
Voorzie voldoende alcohol, deze editie in de vorm van een bak Duvels.
Laat ze drinken tot hun tongen losser worden en alle remmingen verdwijnen.
Stel ze alle seksueel getinte vragen die je maar kan bedenken.
Probeer zoveel mogelijk van hun hilarische uitspraken op te schrijven.

Enjoy!

“Je moet dat opnemen en dan kan je ons
daar later mee chanteren als wij rijk en
beroemd zijn.” “Ik ga nooit beroemd
worden :(” “Ikke wel.”

“Ik heb met een bi seks gehad.” “Was
hij een gever of een nemer vroeger?”
“Wat is dat nu eigenlijk ‘gever of
nemer’? Ik vind dat verwarrend.”

“Die emoe is ……. , je moet die
gewoon eens op een fiets zetten en er dan
afgooien.”

“Chocolademelk maken is een metafoor
voor een trio.”

“Ik dacht dat …… een vent was.” “Die haar
lief heeft zo een sikje mqisdfhmqsidfjse”
“Ze zei eens tegen mij ‘Ik kan toch niet
beter krijgen, dus ik ga er maar voor gaan’.”
“Ik word de laatste tijd echt sneller zat.”
“Ale, krijg je dan ook net nu de baard in
de keel?” “Als je Herpes krijgt, dan heb je
ook semi een baard.”
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“Eeeeeeh Selena belt ons!” “Waar is die
Justin Bieber penis?” “In de poeppp”
Wat vind je sexy aan een man
of een vrouw?
“Armen”, “borsthaar” “bij een vrouw”,
“Senne zijn baardje”, “Ik vind jukbeenderen aantrekkelijk.”, “Armen en handen” “Wat is een goeie arm?” “Dat de
aders op de armen duidelijk zichtbaar
zijn.” “Ik heb in deze arm (links) ook
wel veel spieren ;)” “Ja, ik zou ook liever
met mijn eigen arm trekken dan op …..
te kruipen”

Zatte sekstalk

“(meisje:) Ik heb ook sterke armen
ze, dat is van al dat (snoksnoksnokgebaar)” “Als ze tegen elkaar staan kan je
gewoon zo doorgaan” “Maar dan zitten die
pieten tegen elkaar, eih.” “Of zo 2
tegelijk” “Maar dan heeft die 5e
niets” “De kans is toch groot dat die
AIDS heeft, dan heeft hij toch iets”
“Anders moet je een penispaper
schrijven”, “Een schoon kontje, dat vind
ik wel nog nice.”, “ooglid”, “tandjes”,
“Een farse blik”, “Iets da je niet kan
krijgen, the chase is better than the catch.”
“Er zijn veel zeesterren in de zee, maar
in Gent toch ook wel ze.” “Wat is een
zeester?” “Een meisje dat gewoon ligt en
niets doet.”, “In de nek vastpakt worden,
dat vinden alle vrouwen geil” “(meisje:)
true”
Hoeveel sekspartners heb je
al gehad?
“4” , “Ik weet het niet goed meer, 4 meer
als vorig jaar en ergens tussen 12 en
16”, “16”, “6 allemaal onenightstands”
, “8”, “30” ,“10 waarvan 1 onenightstand, ik ben sequentieel monogaam.”
“Wie is het nu?” “<naam>” “Oh, ik ben
jaloers.” “Zij was ook jaloers, <naam
2> daar zit <Jongensnaam> op, komt
op mijn schoot zitten en ik wou dat
ze wegging en daarom was <naam>
aan het wenen.” “Een klein beetje
chloroform en dan was het goed zeker?”

“Ze zijn wel allemaal een beetje psycho
van de VPPK.”
Wanneer was je eerste keer?
“Vorig jaar, een onenightstand”,
“Openingsfuif geneeskunde 1e jaar
Praesidium”, “2009-2010”, “2017 Close
the Books”, “2016 Close the Books”
“Amai, Close the Books is precies
populair.”, “SKO 1e jaar”, “16 jaar en
ik speelde op hoog niveau piano en
viool. Mijn 1e keer was op een vleugelpiano.” “Hoe werkt dat zelf?” “Wel, op dat
pianostoeltje kan je keihard gaan, dan
dat klavier dichtklappen, derin deruit
en klaar.”, “Je leert van porno. Ik had
echt gedacht dat het anders ging zijn”,
“Ik heb het gevoel dat ik pas de 2e keer
ontmaagd ben, dan stond hij meer stijf.”,
“We hebben eerst samen frituurhapjes
gebakken en daarna gepoept.” “Dat zijn
toch zowat 2 dezelfde handelingen he.”,
“In het 6e middelbaar, in een stapelbed
met mijn kousen aan” Bij 4 van de 7
personen was de eerste keer nuchter.
Hoe lang duurt de seks bij
jullie gemiddeld?
“45 min”, “Hoe lang is een Chinees?”,
“Welk deel? Penetratie enkel 10 à
15min.”, “Bij mij langer hoor, ik heb het
ooit eens 2 uur aan een stuk gedaan, 16
standjes.” “Eeen dat is éééééééééén”

Zatte sekstalk
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Hoe lang was je langste
relatie?
“2,5 jaar”, “2,5 jaar”, “3 nachten”,
“Bijna 2 jaar.”, “9 maand”, ”Nog geen
echte relatie gehad.”, “2,5 jaar, maar we
hebben wel gepoept tot 2 jaar 9 maand.”
“Ik heb nooit seks gehad voor ik ben
besneden” “Alé, en pater Janssens
dan?” “Waarom ben je besneden?” “Ja,
wie had er op da moment aan mijn
fluit geroken, ik weet het niet hoor.”
“Een condoom aandoen is echt niet
leuk, dat ringetje voelt niet zo leuk.”
“Ik denk niet da ik besneden ben, maar
ik heb geen voorhuid die er volledig
over gaat. Je hebt zo van die mensen
bij wie de hele eikel er volledig in zit.”
“Een vispanneke, ken je dat niet? Dus,
je hebt uwe piet, je trekt uw voorhuid
naar achter, dat kaasrandje daar, doe
die smurrie eerst aan je vinger smeren
en dan in het gezicht van iemand
anders.” “In Brugge is da bekend.” “Maar
ale wie doet dat nu? Wie heeft dat zelf
uitgevonden?” “Jongens zijn echt vies.”
Waarvan kom je het snelste
klaar?
“U ma”, “Cowgirl”, “Als de kerel
enkel het puntje van zijn tong
gebruikt.” “akkoord”, “Een hele goeie
blowjob.”
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Wat is een goeie blowjob?
“Ik kan dat goed volgens mensen. Ik
doe gewoon wat ik van in het begin
al deed.”, “Zo gevoelig dat je zelf niet
kunt komen.”, “Kom specifieker, waar
moet ik hier nu wat likken? Rap traag
hard zacht?”, “Met u hand terwijl wat
bezig zijn, en af en toe naar de prostaat”
“Nenee dat niet” “Ale, dat is het beste
ooit als man, gij hetero”, “Ik heb nog
nooit een goeie blowjob gehad. Ene keer
voelde ik gewoon haar tanden.” “Ah
daarom muil je gewoon die hun tanden
eruit”, “Je moet de voorhuid mee naar
beneden trekken samen met u mond. Af
en toe eens diep gaan tot het einde tot je
niet meer kan, maar niet constant.”, “Als
de piemel nat is efkes stoppen en enkel
met de hand voorhuid volledig naar
beneden doen”, “Dit is eigenlijk zowa
een hand- en mondleiding.”, “Pijpen dat
is mijn stokpaardje.”, “Af en toe de eikel
goed tegen het gehemelte doen zodat je
echt goed het gevoel hebt dat je echt aan
het beuken zijt.”, “Bij mij hangt dat echt af
van de omgeving. Als een wijf gewoon op
haar knieën gaat zitten, dat ze u gewoon
iets wilt geven, dat vind ik het beste.”
Hoe bef je goed?
“Heel traag beginnen, eerst aan de
dijen, dan het midden skippen en
pas daarna naar het midden, met het
puntje van de tong en op het einde ietske
sneller.” “Ik kan het niet af als ze net niet
op het goeie plekje zitten.” “Maar ze
mogen ook niet op het gevoeligste plekje
blijven, je moet daar zowat rond blijven.”

Zatte sekstalk

“Heeft er iemand een aftrekker?”
“Ik denk da …… goed is in bed.” “(jongen:) Ik vind …. Wel een knappe kerel.”
“Jij lijkt echt op de Praeses.” “Ja, af en toe
komt er zo iemand aan mij vragen ‘Ben
jij de Praeses?’ en dan zeg ik ‘ja’.”
Wat is de zotste plaats waar
je al seks gehad hebt?
“In de douche”, “In de WC van delta”,
“Op de toog van delta.”, “Op strandstoelen” “Hoe gaat dat technisch in
zijn werk?”, “Achter een kasteel in
Bouckenborg”, “Ik ben eens gepijpt in de
cinema in de loveseats.”, “Op een trap”
Wie heeft er al een trio gehad?
“Ik al meerdere.”, “een keer, met 3
meisjes”, “Ik heb onlangs een aangeboden gekregen” “….. is een hoer.”

Wat was de slechtste seks in
je leven?
“Die keer met ….., hij was echt schijtelam,
de tweede keer was wel beter.”, “Die
met haar tanden.”, “Als ze coole dingen
willen doen, maar het lukt niet”, “schacht
….” , “Die ene kerel die niets durfde.”
Wat was je grootste seksblunder?
“Een meisje dat een scheet liet
terwijl ik haar aan het beffen was.”
“Was het een gewone scheet of een
foefscheet?” “Bij anaal kan je dat echt
niet tegenhouden he”, “Als ik superveel
gezopen had en dan moest zeggen ‘het
gaat vanavond niet lukken’”, “Hij geraakte niet recht omdat hij teveel seks had.”

Zatte sekstalk
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Op wat voor type val je?
“Ik heb geen type.”, “Qua uiterlijk
bruin haar, groot en bleek.”, “…..
vindt Tom Cruise lekker.” “Four is wel
mega lekker.” “Ja, dat is waar!”, “Ik heb
graag een beetje arrogantie.” “Amai,
dan heeft …… veel kans vanavond.”

“Spelen met de ogen”, “Spelen met de
tanden”

“Ja, ze had ook een hartslag, dus daar
wou hij ook op kruipen natuurlijk.”

Wat vind je irritant tijdens de
seks?
“Echt praten vind ik irritant”,
“overdreven
kreunen”,
“nagels”

Wat is je favoriete standje?
“Lotus is wel nice voor eventjes.”,
“schildpad”, “cacetoe”, “dancing pirate”,
“spiderman”, “batmancave”, “the chubaka”, “cowgirl”, “reversed cowgirl is voor
mij een no-go” “Ik vind dat altijd awkward om mij zo om te draaien.”, “De
klassiekers zijn klassiekers voor een reden.”
“Ik ken goudvissen met een hoger IQ
dan de wijven die je soms tegenkomt in
de Overpoort.”
“Fuckbuddies zijn veel nicer dan een
onenightstand.”
Hoe word je graag verleid?
“Met arrogantie” “Nee, niets met
arrogantie”, “Niet zo meeeeuh en dan
maaaah en dan meeeuh” , “Met plezier”,
“Zo hard to get, maar toch niet zo, dat je
allebei wel weet wat er gaat gebeuren.”,
“Zo onderling geheim”, “Het gevoel
hebben dat je aan het jagen bent.”,
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Kunnen meisjes alleen seks
hebben met gevoelens?
“Neeeee”, “Er moet sowieso wel een gevoel
van passie zijn.”, “Hij moet zo eventjes
tenminste doen alsof er gevoelens zijn.”

Ben je ooit al fake klaargekomen?
“Als het f*cking slecht is, dan ga
ik geen bevestiging geven hoor.”
“Ik wel als het eenmalig is.”
Verwacht je dat de andere
geschoren is daar beneden?
“Ik heb graag volledig geschoren of
een streepje.”, “Geen bos alsjeblieft.”,
“Boeieeeeeeeeee”, “Als je scheert, dan
is dat de dag nadien schuurpapier.”,
“Ik wil gewoon geen oerwoud waarvan je denkt ‘Greenpeace wilt langskomen’”, “Beffen en haar is bleeeeeeih.”,
“Is ….. zijn lul kaler dan zijn hoofd?”
“Size doesn’t matter.” “Te groot suckt”,
“Een van de beste is de kleinste.”, “Maar
te klein is ook niet goed he.”
“Onze Praeses is een gorilla.”

Zatte sekstalk

Zatte sekstalk
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HALLOWEENPARTY

VTK x DENTALIA

HOROSCOOP
Waterman (21/01 - 20/02)

Je drijft als een stuurloos bootje op een woelige zee. Het werk komt
als een verdwaalde kogel op je af: je ziet het niet aankomen, maar
het treft je hard. Met de examens en deadlines in het zicht wordt
je bootje al maar roekelozer. Kijk eens terug en lijst op wat je wel al
voor elkaar kreeg. Je staat al veel verder dan je initieel zou denken,
het is dus enkel het tipje van de ijsberg waar je je zorgen om moet
maken. Zorg dat dit tipje zo snel mogelijk van de baan is, zo zal
je zelf van je dipje verlost zijn en je zelfvertrouwen terugwinnen.

Vissen (21/02 - 20/03)
De kerstperiode brengt veel verrassingen met zich mee. Niet alleen
de pakjes onder de boom, maar ook de mensen rond de boom
zullen je weten te verbazen. Til niet te zwaar aan de kleine
tegenslagen die hiermee gepaard gaan, maar put vooral voldoening
uit de mooie momenten die je zal beleven. Durf je boeken even aan
de kant te schuiven om deze magische periode optimaal te kunnen
beleven. De herinneringen die je nu creëert gaan namelijk een leven
lang mee en hiervoor krijg je geen herkansingen meer. Schuif
ze echter niet te ver want teleurstellingen blijven je namelijkook
achtervolgen.
Ram (21/03 - 20/04)
De stand van Venus bezorgt je een extra productieve periode.
Het kon je dus niet beter uitkomen met de kerstexamens voor de
deur. Probeer deze productiviteit door te trekken naar de kerstvoorbereidingen: het wordt namelijk ten zeerste geapprecieerd als
cadeautjes krijgen gepaard gaat met cadeautjes geven. Ook voor
je mama zal je als een redder in nood komen. Jouw extra paar
helpende handen in de keuken maken het verschil. Dit zorgt niet
alleen voor de nodige quality time, maar je zal ook meteen een
streepje voor hebben, waardoor je lakse gedrag van de komende
weken minder zwaar doorweegt.
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Stier (21/04 - 20/05)
Kerst brengt dit jaar niet enkel cadeautjes, maar ook goed nieuws
met zich mee. Het is nu aan jou om dat goede nieuws vast te
houden en door te trekken naar de toekomst. Ga niet voor je eigen
voeten lopen en blijf te allen tijde realistisch: het tij kan namelijk
snel keren. Werk met man en macht aan een toekomst die je
minstens even gelukkig maakt als je nu al bent. Verlies echter niet uit
het oog dat tegenslagen in een klein hoekje kunnen schuilen. Loop
hierdoor ook niet constant op eieren, maar vind de gouden balans.

Tweelingen (21/05 - 20/06)
De voorspelde sterrenval geeft je een duwtje in de rug om je lang
verwachte dromen waar te maken. Dromen uit een ver verleden
komen in deze vreugdevolle periode weer opwakkeren. Niet
verbazingwekkend dus dat je vaker dagdroomt over een idyllisch
bestaan dan dat je met je neus tussen de boeken zit. Besef dat deze
parallelle wereld niet noodzakelijk een illusie hoeft te zijn. Als je
gedachten het zich kunnen inbeelden moet het namelijk mogelijk
zijn, want hoe anders zou je je het onhaalbare en het nooit
eerder geziene kunnen voorstellen. Waag de sprong in het
onbekende richting de realisatie van je dromen.
Kreeft (21/06 - 22/07)
Je wordt aangenaam verrast uit onverwachte hoek. Waar je al
lang van droomde, maar de hoop al minstens even lang voor had
opgegeven, lijkt nu toch werkelijkheid te worden. Sta niet
te lang versteld en vol met vraagtekens, maar geniet van het
overweldigende gevoel en laat alles gewoon op je af komen.
Probeer niet alles te begrijpen en wiskundig te ontleden, geef
jezelf over aan deze magische kerstperiode en de mirakels die
hiermee gepaard gaan. Blijf nuchter nadenken en wees
oprecht dankbaar, maar ga anderzijds ook een beetje zweven
bij de gedachte wat de toekomst je nog allemaal kan brengen.

Horoscoop
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Leeuw (23/07 - 22/08)
Terwijl iedereen staat te springen voor de komende kerstperiode zou jij liever wegkruipen in een donker hoekje. Deze
periode brengt namelijk enkele minder toffe herinneringen
bij jou naar boven. Zoek steun bij zij die wel de maximale sfeer
en gezelligheid uit dit moment kunnen halen, maar zorg dat
ze te allen tijde ook jouw standpunt begrijpen. Dit zal je de
kans geven om nieuwe momenten te creëren waar je in de toekomst wel met een glimlach aan terug kan denken. Denk niet
zwart-wit, maar zoek de grijze zone op waar iedereen zich
thuis voelt. Dit is tenslotte waar het allemaal om draait met kerst.
Maagd (23/08 - 22/09)
Op vlak van liefde heb je de wind van voren. Je oma zaagt je al
jaren de oren van het lijf wanneer je eindelijk eens een lief mee
huiswaarts zal brengen. Helaas zal je hun klaagzang ook dit kerstdiner opnieuw moeten aanhoren. De crush waarmee het even
goed bleek te gaan, lijkt namelijk alle interesse verloren te hebben.
Ook een andere prooi heb je nog niet meteen in het vizier. Laat
jezelf niet opjagen door de praatjes van anderen. De eerste de beste
scharrel voorstellen aan je familie zal je namelijk ook nog jaren
achtervolgen. Gênante verhalen ben je namelijk liever kwijt dan rijk.

Weegschaal (23/09 - 22/10)
Je bent een echte familiemens. Je kijkt er dan ook volop naar uit om
samen rond de kerstboom pakjes te geven en te ontvangen. Ook
het thuisleven en eventjes weg zijn uit de stort omgeving van je kot
maken je gelukkig. Zorg dat je niet verloren gaat in het geluk
van deze periode. Houd steeds het groter doel voor ogen
en vergeet niet dat deze rustperiode als studieperiode
dient. Het zal je namelijk achteraf duur komen te staan als
je nu de foute beslissingen neemt. De impact is namelijk
groter dan enkel een momentopname. De naslag van een examen van enkele uren draag je meerdere maanden met je mee.
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Schorpioen (23/10 - 22/11)
Koning winter lijkt wel je tweede naam. Terwijl anderen er even
somber bijlopen in deze grauwe dagen ben jij juist helemaal
in je nopjes. De komende examenperiode kan je niet op stang
jagen. Je hebt een ijzersterke voorbereiding die stress doet smelten als sneeuw voor de zon. Bovendien heb je ook de nodige vrije
tijd voorzien om optimaal te kunnen genieten van de feestdagen
en de daarbijhorende drank- en eetgelegenheden. Geef wat van je
ervaring en kennis door aan je vrienden zodat ook zij heelhuids door
deze periode komen. Alleen feesten brengt namelijk ook geen sfeer.
Boogschutter (23/11 - 21/12)
Je loopt er al even somber en donker bij als het weer in deze
harde winterdagen. De ochtenddauw, de gierende wind en de
snijdende regen zuigen alle energie uit je weg tot slechts een
chagrijnig alter ego resteert. Zoek een oplaadpunt bij vrienden
en familie, het einde van deze sombere periode is namelijk nog
verre van in zicht. Ook de komende feestdagen en bijhorende
gezelligheid kunnen terug een glimlach op je gezicht toveren.
Het moet echter wel van twee richtingen komen dus zorg dat
je jezelf ook openstelt voor de positieve vibes die je benaderen.

Steenbok (22/12 - 20/01)
Je krijgt je tegenslagen maar niet verwerkt. Of het nu een kleine
blunder is of de wereld die instort, je tilt er even zwaar aan en
je hebt niet meer de kracht om je er overheen te hijsen. Raap
de hoopjes bijeen en strijd voor een overwinning, je zal zien
dat je oude beradenheid en zelfvertrouwen snel terugkomen.
De komende kerstvakantie zal je zeker ook het vuur aan de
schenen leggen. De voorbije tegenslagen hebben je examenvoorbereiding namelijk ook hard getroffen. Haal kracht uit de
positieve stress en knok met dubbele dosis tegen de deadlines.

Horoscoop
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Sex, mind and burgies
Een oprechte motivatie voor meer tetten
Gegroet, beste lezer ende even goed gegroet, pers.
Reeds vele malen pende ik vunzigheden en randomiteiten neer, zonder ze af te
sluiten met mijn ware naam. Menig man zou zelfs argumenteren dat die anonimiteit in mijn allerbeste interesse is. Het moment is echter aangebroken waarop ik inzie
dat ik al deze onbenulligheden kan noemen wat ze zijn: buitengewoon lamzalige
satire die daarenboven nog eens ondoordacht geschreven is ook. Ik spendeerde
verdorie meer tijd aan het zoeken van geschikt pornografisch materiaal. Laat mij
u hierbij in alle eerlijk vertellen: ik kijk bitter weinig porno, althans, naar mijn
mening. Het hangt heel hard af van mijn gemoedstoestand, om eerlijk te zijn. Soms
lijken die mature vrouwen erg aantrekkelijk, op een ander moment doen ze me
walgen. Eens ik twintig werd, begon de tienercategorie vreemder aan te voelen.
Ondertussen heb ik door dat ook de meeste actrices in die categorie een pak ouder zijn dan mij. De wereld zit vol leugens. Maar bon, ik dwaal een beetje af zeker?
Ik schrijf nu met volle overtuiging én onder mijn ware naam, een échte lezersbrief.
Dat is er één die oprecht vraagt om meer tetten, meer kontjes en meer denkwerk.
Nu ik toch bezig ben, kunnen die binken iets meer gescheiden worden van het
vrouwelijk schoon? Als ik dan, trotz das schöne Internet, toch opteer voor het loslaten
van mijn imaginatie op deze fysiek geprinte juffertjes, houdt het mijns inziens steek om
die alfa speciën er niet vlakbij te zien staan. Ik heb al genoeg complexen, dus gelieve
hierop in te gaan. Straks begin ik me vol te proppen met proteïne, creatine, iets later komen
de naalden met steroïden… Dan ben ik verdomme nog vergeten om naar de fitness te
gaan en heb ik niemand gevonden om mijn foto’s te photoshoppen. Hier zit ik dan, als een
opgefokte hengst, vol van besef dat ik mijn tijd verspil en mijn lichaam verneukt heb.
Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, zeg ik dan. Meer dan driehonderd
woorden heb ik nodig om tot de kern te komen. Gelde dat ook maar voor mijn seconden
in bed.
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Het verhaal is, in ‘t kort weliswaar, dat een hachelijk gevoel van onbestaand heimwee
mij beslopen heeft. Wanneer ik door de vervlogen edities van ‘t Civielke ga en warm
word van het verdoken cynisme, wanneer ik de posts zie van een genie die schaamteloos de Vlaamse leeuw gebruikt in zijn avatar op de ondertussen reeds lang gesloten
fora, wanneer op oude foto’s vettige haren de flits recht mijn ogen insturen… Dan
denk ik, er is toch veel veranderd. Is de harde kern tegenwoordig even groot, maar
misschien meer verdoken? Welke disruptieve periode zie ik over het hoofd? Is de
dynamica van zaken volledig veranderd door de opkomst van sociale media? Ik probeer
niet te verwijzen naar een betere tijd, maar wel naar een andere tijd. Eén waaruit we,
volgens mij althans, enkele zaken kunnen halen om dit boekje nóg civieler te maken.
Primum, de tetten. En direct ook de kontjes, want als ik me niet vergis, toveren die
minstens evenveel glimlachen op de lezers hun gezichten. Ik stel voor dat we uitbreiden naar minstens twee pagina’s vrouwelijk schoon (exclusief andere rubrieken),
we moeten tenslotte ook voor diversiteit pleiten. Van klein tot groot, wit tot zwart, uitdagend tot artistiek. Het voordeel aan twee pagina’s is dat je niet afgeleid wordt door
andere artikels (mits ze natuurlijk zij aan zij staan). Hetzelfde geldt eigenlijk voor vier
pagina’s hé. Ik zou er iets van proberen maken dat men niet gewoon direct online vindt,
bijvoorbeeld een erotisch kortverhaal op de pagina ervoor, of een bloemlezing van mijn
gedichtenbundel “Schittering des vrouwspersoon” erna. Delegeer eventueel, want in
alle eerlijkheid.... zijn een homo en een vrouw nu het geschikte team hiervoor? Booyah!
Secundum, het denkwerk. Eigenlijk is mijn volgorde nogal gek gekozen,
denken gaat namelijk beter als er meer bloed in het hoofd zit. Maar bon, wat
denken jullie van meer raadsels? Iets dat net iets meer wiskundig is dan de
sudoku’s uit de krant? Ik beloof plechtig dat als we onze oplossingen mogen mailen,
dat op zijn minst ik zal deelnemen. Of dat ik de raadsels zelf zal maken. Of dat ik ga
wenen in een hoekje omdat mijn meer dan 4000 toetsaanslagen tevergeefs waren.
Adieu,
Maarten
Beste Maarten,
Uw gebeden zijn aanhoord. Blader verder naar pagina 50.
Doei, Pers.

Sex mind and burgies
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Cantussen

voor

Dummies

Cantus, de meest studentikoze activiteit die er te vinden is in het
Vlaamse Studentenleven. Elke avond vindt er wel één plaats
in Delta en VTK organiseert er maar liefst 20 per jaar (bijna
elke week één dus!). Cantussers, dat toekomstloos uitschot dat
zich telkens weer te pletter zuipt. Wie zijn ze? Wat doen ze?
Wat drijft hen? En vooral, waarom zijn cantussen zo populair?
Een standaard VTK cantus begint
om 20:00 in Delta. De 100 commilitones (gedoopten) en feuten (ongedoopten) verzamelen zich, preferabel
met een Julientje in hun maag, om een
avond te zingen, te drinken en te verbroederen. Laat er geen twijfel over bestaan,
de nadruk ligt wel degelijk op het zingen. Op het overgrote deel van onze cantussen is iedereen welkom, gedoopt of
niet gedoopt, maakt niet uit! Aangezien
onze doop slechts een week lang is,
wordt elke feut een avondje schacht op
onze cantussen en worden ze als dusdanig aangesproken. Dit houdt ook in dat
ze soms bier moeten uitschenken (niet
morsen, anders dien je een koprol te
maken), en de paginanummers moeten voorzeggen. Schachten zitten steeds
aan de binnenkant van de Corona (de
“kroon”, daar waar gezeten wordt).
De praeses (senior) leidt de cantus.
Hij kiest de liederen, wie er zingt,
welke straffen er uitgedeeld worden en
of we al dan niet een ‘estaffetje’ doen.
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De praeses wordt begeleid door drie
festoren (Feest en Schachtentemmer),
die zorgen voor de orde tijdens de
cantus. Naar de senior en festoren
dient altijd geluisterd te worden of je nu
praesidium, commilito of schacht bent
(tegen het einde van de cantus wordt
dit wel al eens vergeten). Tijdens een
cantus heerst er steeds silentium, dit
houdt in dat iedereen moet zwijgen,
tenzij ze het woord (verbum) hebben of
tenzij er gezongen wordt. Wie dit silentium
doorbreekt riskeert één (of meerdere) Ad
Fundum(s), Codexbijten, of zelfs een Ad
Pistum. Dit laatstgenoemde staat ook
wel bekend als een strafje, voorbeelden
zijn de zevensprong, Irma Laplasse,
de zeehond, de muur van Geraardsbergen,… Tijdens een cantus wordt
er ook niet zomaar naar buiten
gelopen (dus ook niet naar de WC
gegaan) als blijk van respect. Hiervoor
moet
er
toestemming
gevraagd worden aan de festoren of
de senior. Tijdens een tempus (pauze)
ben je natuurlijk wel vrij om dit te doen.

Cantussen

Een cantus wordt traditioneel ingezet met
het ‘Io Vivat’, gevolgd door het ‘Gaudeamus Igitur’. Hierna wordt het VTK
clublied ingezet (en eventueel de clubliederen van bezoekende kringen). Als
laatste plechtige nummer zingen we ‘De
slag om het Gravensteen’, hierna kan de
zangavond pas echt van start gaan! Deze
plechtige liederen zijn parate kennis.
Voor elk nummer – exclusief de plechtige nummers, zie hierboven - zegt de
praeses de pagina. Na het commando
“SCHACHTEN DE PAGINA” staan de
schachten recht en herhalen zij het paginanummer (op speciale VTK wijze,
leer dat gewoon ter plaatse), zodat commilitones de tijd hebben om hun codex

op de juiste bladzijde te openen.
Vervolgens geeft de senior het woord
aan de Cantor, die op zijn beurt
de eerste twee regels van het lied voorzingt. Hierna zegt de praeses welke
strofe we zingen (bv: Ad één) en wie deze
strofe moet zingen. Bijvoorbeeld: “Ad
twee (tweede strofe), iedereen die
gisterenavond niet alleen naar huis
gegaan is”. “Ad omnes ad finissendum”
wil zeggen dat iedereen het lied tot op
het einde uit volle borst meezingt. Na een
lied zegt de senior steeds “Lied Ex”. Op dit
commando is het de bedoeling dat je je
codex sluit. Indien je dit vergeet en je
buur kan een pint op je codex zetten,
dien je deze ad fundum uit te drinken.

Cantussen
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Een gewone cantus bestaat meestal uit drie delen, alhoewel een groot deel van de
cantussers door onbepaalde redenen vaak het derde deel niet halen, of het is
op magische wijze uit hun geheugen verdwenen. Het laatste deel is naar mijn
mening nochtans het beste. Dit derde deel is het stille gedeelte, waar in gesloten
kring en met gedoofde lichten enkele intieme nummers gezongen worden.
Na het stille gedeelte volgt de Vlaamse ronde. We sluiten de cantus af met
het clublied. De harde kern feest nog tot in de vroege uurtjes verder in Delta.

Beiaardcantus Sint-Baafsplein, Gent (een speciaal gevalletje want op cantussen is het hoogstverboden om foto’s te nemen)
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Sanne interviewt Hanne
Sanne: Als je seks hebt met een
kloon van jezelf, ben je dan homo?
Of is het incest? Of is het homoseksuele incest?

Sanne: Interessant, waar is mijn
lint?

Hanne: Ja

Sanne: Ik ben Sanne De Hutter,
geboren en getogen te Gent. Ik zit
in het VTK praesidium en doe feest
samen met Lhomas De Tetter. Wie
ben jij?

Sanne: Maar wat is het nu?
Hanne: Het laatste
Sanne: Kan je dit even toelichten?
Hanne:
dit (aanwijzend voornaamwoord)
1.(bijvoeglijk): dit boek
2.(zelfstandig): lees dit

Hanne: Wie ben jij?

Hanne: Ik ben Hanne De Sutter,
geboren en getogen te Gent. Ik zit
in het VTK praesidium en doe feest
samen met Thomas De Letter.
Sanne: Dag door. (Al fluisterend) Vergeet niet, als je niet tegenstribbelt zal het geen pijn doen.

SANNE

HANNE

Sanne interviewt Hanne
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DER INGENIEURS

Wiskundigen mogen niet huilen
Over hoe je een pionier wordt, E. W. Dijkstra

Het ligt voor de hand om Dijkstra te introduceren als wiskundige,
informaticus en Nederlander, maar op die manier zou mijn column zijn doel
helaas volledig missen. Daarenboven doet ‘Dijkstra’ bij de meesten reeds een
belletje rinkelen door een specifieke bijdrage aan de grafentheorie: het kortstepad-algoritme. Dat ontwikkelde hij trouwens omdat hij iets eenvoudigs nodig
had om het nut van een computer te kunnen showcasen. Daarom moedig ik u aan
om die oppervlakkige kenmerken even aan de kant te schuiven en Edsger Wybe
Dijkstra het uitgangspunt te geven dat hij verdient: dat van een gedegen en beschaafd man.
Laat ons even teruggaan naar het
Rotterdam van de vroege jaren dertig,
meer specifiek 11 mei 1930. Douwe
Dijkstra en Brechtje Kluijver werden
toen voor de derde keer trotse ouders en besloten dat hun pasgeboren
zoon Edsger Wybe Dijkstra zou heten.
Ze vormden het geschikte team voor
een goede opvoeding: Edsger’s vader
was leerkracht chemie en tevens voorzitter van de KNCV (Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging), zijn
moeder was een geoefend wiskundige,
die weliswaar nooit een formele job had.
n meerdere fragmenten is Dijkstra vol
lof over haar, zo stelde hij onder andere: “... she had a great agility in manipulating formulae and a wonderful gift
for finding very elegant solutions.” Jonge
Edsger was nog maar acht jaar toen hij
niet voor de hand liggende wiskundige
vragen begonnen te stellen. Zijn moeder
stond altijd klaar om ze te beantwoorden, waarbij ze steeds heel duidelijke
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illustraties gaf. Dijkstra is ervan
overtuigd dat ze zijn professionele carrière sterk beïnvloed heeft.
We zitten nog steeds in Rotterdam,
de jaren vliegen voorbij, tot Dijkstra
in 1948 een belangrijke keuze moest
maken. Mede door zijn opvoeding en
gevoel voor correctheid, was er een ambitie gegroeid om Nederland te vertegenwoordigen bij de Verenigde Naties. Het
logische begin van zo’n carrière is uiteraard rechten gaan studeren. Zijn ouders
motiveerden hem echter om iets wetenschappelijks te kiezen. Op zijn eindexamens van het middelbaar had Dijkstra
namelijk een perfecte score behaald
op zowel wiskunde, fysica, chemie als
biologie. Daaruit groeide dan zijn
nieuwe en definitieve aspiratie:
theoretisch natuurkundige worden.
Het verhaal verplaatst zich daardoor 30 kilometer noordwaarts, naar
de Universiteit van Leiden, waar hij
eerst een sterke basis zou bouwen
door wiskunde en fysica te studeren.

Wiskundigen mogen niet huilen

Voor ik verder ga moet wel duidelijk zijn
dat er op dat moment reeds computers
bestaan, maar wel als heuse nieuwigheid. Dijkstra zou een belangrijke pionier worden op meerdere vlakken,
maar zoiets is niet vanzelfsprekend.
Zijn eerste programmeervaardigheden
kwamen in 1951, door een drie weken
lange course te volgen aan Cambridge.
Edsger’s vader had er een advertentie
van gezien (ads zijn niet altijd slecht!)
en omdat het niet moeilijk is om het
verband te zoeken tussen computervaardigheden en theoretische natuurkunde, leek dit een uiterst goed idee.
Adriaan ‘Aad’ van Wijngaarden, die
door velen gezien wordt als de grondlegger van de informatica in Nederland,
had diezelfde cursus het jaar ervoor gevolgd. Toen hij vernam dat Dijkstra grote
interesse had, bood hij hem een positie
aan als programmeur bij het Centrum
Wiskunde & Informatica (CWI) te Amsterdam, dat toen eigenlijk nog de naam
“Mathematisch Centrum” droeg. Dijkstra accepteerde, maar enkel parttime,
aangezien hij nog steeds student was
aan de Universiteit Leiden. Pas in ‘55,
na een goede drie jaar programmeren,
besloot hij spoedig een punt te zetten
achter de theoretische natuurkunde.
“ I spoke with van Wijngaarden (...)
and explained my dilemma that I had
to take leave from science if I became a
programmer. He said he agreed that there
was no such thing as a clear scientific
component in computer programming,
but that I might very well be one of the
people called to make it a science.”

Het was een serieuze worsteling om
de ‘echte’ wetenschappelijke discipline die fysica is achter te laten, maar
eerder op vlak van aanzien dan op
vlak van passie. Uit zijn gesprekken
met van Wijngaarden bleek namelijk
dat er op dat moment meer intellectuele uitdaging lag in de toen nog niet zo
goed gedefinieerde informatica. Dijkstra twijfelde echter aan hoe zoiets zou
overkomen en of hij wel effectief zaken
ging verwezenlijken. Zo vergeleek hij
zichzelf bijvoorbeeld met collega’s die
diepgaande kennis hadden van schakelingen, transistoren en vacuümbuizen,
hij voelde zich een minder man. Nadat
hij met volle overtuiging fulltime aan de
slag ging in het Mathematisch Centrum,
bleek zijn vrees tot non-acceptatie niet
onterecht. ‘Programmeur’ werd namelijk uitdrukkelijk niet erkend als jobomschrijving op zijn huwelijkscontract.
De grootste opsomming van wat
hij allemaal verwezenlijkte moet
eigenlijk nog komen, maar zo kan ik
gemakkelijk tien pagina’s volschrijven.
Een uitdieping daarvan laat ik dus
over aan de geïnteresseerde lezer. In
tegenstelling daartoe, zal ik enkele
uitspraken en sprekende momenten
(niet chronologisch weliswaar) cherry-picken om aan te tonen waarom hij
het profiel bij uitstek had om te pionieren.

Wiskundigen mogen niet huilen

39

“Mundus vult decipi; decipiatur
ergo. (...) De toestand is evenwel niet
hopeloos als het wetenschappelijk onderwijs niet voor zijn leidinggevende taak
terugdeinst en de moed heeft de wereld
te bieden, niet waar de wereld om vraagt,
maar wat de wereld nodig heeft.” -Over
de software crisis, Nuenen, 4 juli 1982
Hoe dieper je onderzoekt wat Dijkstra
dreef, hoe meer je de indruk krijgt dat hij
een ongelofelijk pietje precies was. Het
was iemand die op elk moment vasthield
aan zijn eigen overtuigingen en principes. (John W Backus, groot Amerikaans
informaticus, heeft hem hierop zelfs
berispt tijdens briefwisselingen.) Zo was
de hoofdreden dat Dijkstra midden de
jaren 80 naar University of Texas at Austin verhuisde vrij simpel: daar namen
ze minder studenten aan, met oog op
een hogere kwaliteit van onderwijs. Iets
wat in zijn ogen tegengesteld was aan
de trend binnen de toenmalige universiteiten in onder andere Nederland. Het
begrip ‘kwaliteit’ komt ook terug in zijn
drie pijlers voor goed programmeren.
Het is moeilijk te zeggen hoe Dijkstra
de algemene bedrijfswereld zag, maar
hij had er alleszins heel veel kritiek
op. Zijn manier van praten lijkt soms
zelfs spottend, maar illustreert volgens
mij ongelofelijk goed de kloof tussen
zuivere wetenschap en de economische toepassing ervan. Voor het pure,
exacte, onderzoekende, dat wat men in
een ‘intellectuele greep’ kon houden,
is er in de bedrijfswereld geen plaats.
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Daar moest het - volgens hem - allemaal
te snel gaan. Hij zou waarschijnlijk als
tegenargument geven dat er helemaal
geen kloof hoeft te zijn.
“Het enige dat van belang is dat je snel
iets in elkaar kan flansen dat je op de
markt, wat je verkopen kunt. Hoeft
helemaal niet goed te zijn. Als je maar
de illusie kunt wekken dat dit een prettig
product is (...) dan kun je later kijken of je
wat betere versies kan maken. Dan krijg
je het verschijnsel met de versienummers
met zelfs cijfers achter de komma. Versie
2.6 en versie 2.7 en die poespas. Terwijl
als het gewoon goed geweest was, versie 1 gewoon het produkt geweest was.”
Zijn uitspraak doet wel verrassend
veel denken aan de intellectuelen die
in Silicon Valley terechtkomen en later
teleurgesteld zijn door waar ze eigenlijk
mee bezig zijn.
“(...) in 1969, dat was vlak nadat de
eerste geslaagde maanlanding achter de
rug was. (...) een NATO conference on
software engineering in Rome en daar
kwam ik Joel Aron tegen, die het hoofd
was van IBM’s federal systems division
en dat was de afdeling die verantwoordelijk was geweest voor de software van
het maanschot. En ik wist dat elke Apollovlucht iets van 40’000 new lines of
code nodig had, nou doet het er niet precies toe wat voor eenheid een line of code
is, 40’000 is veel, en ik was diep onder
de indruk dat ze zoveel programmatuur goed en in orde hadden gekregen (...)

Wiskundigen mogen niet huilen

En toen vertelde hij dat in een van de
berekeningen van de baan van de Lunar
Module de maan in plaats van aantrekkend afstotend was, en die tekenfout
hadden ze bij toeval, moet je nagaan: bij
toeval, vijf dagen van te voren ontdekt.
Ik verschoot van kleur en zei: Those guys
have been lucky. Yes! was het antwoord
van Joel Aron.”
Wetende dat Dijkstra software schreef
voor computers die nog niet eens klaar
waren, of sterker nog, in functie van zijn
werk gebouwd werden, mag het ons niet
verbazen dat hij enigszins hard is over
zo’n ‘slordige’ manier van werken. Het
doet wel de vraag rijzen of er inderdaad
niet te veel chaos en onbeheerstheid is een kritiek die hij reeds 50 jaar geleden
gaf.

Om het in andere (en tevens onterecht
aan Da Vinci toegekende) woorden
te zeggen: “Simplicity is the ultimate
sophistication.”
We kunnen voorlopig dus besluiten
dat dit het verhaal is van een man met
visie en oog voor correctheid, dat is
dan ook de reden waarom nog zodanig
veel van zijn principes vandaag de dag
stand houden. Wat heeft hij concreet
verwezenlijkt? Was zijn houding altijd
de beste voor het pionierschap, of had
hij beter soms een stap teruggenomen?
Kon hij belletjes blazen met zijn speeksel? Het antwoord vind je in Episode V
van ‘t Civielke: “The Dijk Straajks Back.”

Dijkstra’s overtuigingen zijn eigenlijk samengevat in de volgens hem drie
steunpilaren van een goed programma: kwaliteit, correctheid en elegantie. De eerste twee zijn nogal voor de
hand liggend, maar elegantie verdient
een extra woordje uitleg. Het gaat hier
niet om iets esthetisch of over smaak,
maar over het verschil tussen faling en
succes. Dijkstra verwees hiervoor naar
de betekenis in het Oxford Dictionary:
ingeniously simple and effective. Hij
was ervan overtuigd dat je je bij elke
programmeertaak nederig moet opstellen en onnodige ‘slimmigheden’ als
de pest moet vermijden. Een greep hebben op wat je doet en duidelijke paden en
structuur weergeven, daar zit het hem in.

Wiskundigen mogen niet huilen
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Kerstontbijt
Voor dit magische ontbijt gaan we naar ergens exotisch. We steken
de Atlantische Oceaan over en halen onze inspiratie uit Amerika! Oh
ja, het worden American pancakes met blauwe bessen en frambozen!

American pancakes (4 personen)
Benodigdheden
230 gram bloem
4 eieren
4 dl melk
2 snuifjes zout
2 theelepels of een half zakje bakpoeder
2 zakjes vanillesuiker
1 doosjevol blauwe bes & framboos (AH diepvries)
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Kerstontbijt

Bereidingswijze
1.
2.
3.
4.

Scheid de eieren en klop het eiwit stijf om de pannenkoeken
extra luchtig te maken.
Mix de eigelen met de rest van de ingrediënten tot een stevige
massa, laat de rode vruchten voor aan het einde.
Leg de pan op het vuur en zorg dat hij warm genoeg is voor je
begint te bakken.
Maak een klein dik hoopje, als de ene kant bruin is geworden
mag je hem omdraaien.

TIP: Beter de pancakes wat langer op het vuur houden, dan snel proberen te bakken!

Kerstontbijt
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GRENSOVERSCHRIJDENDE
KERST

Van rolschaatsen tot het eten van rupsen, het
is niet voor iedereen vanzelfsprekend om op
Kerstavond gezellig pakjes te openen met een
stukje goed gekruide kalkoen op je bord. We sommen
hieronder de vreemdste Kersttradities ter
wereld op.
BEZEMSTELEN VERSTOPPEN, NOORWEGEN
In Noorwegen verstopt men tijdens Kerstmis de dweilen
en bezemstelen. Niet omdat mensen geen zin hebben om
schoon te maken, maar om te voorkomen dat heksen (die
op Kerstavond naar de aarde terugkomen) ze stelen om
erop te vliegen. Dit is een eeuwenoude traditie die tot op
de dag van vandaag wordt voortgezet!

EUROPA

SPINNEWEBBEN, OEKRAÏNE
Hier versieren de meesten hun kerstboom met
mooie lichtjes en kerstballen, maar in Oekraïne
gebruiken ze ook spinnenwebben. De mythe gaat
terug naar een arme weduwe die niet genoeg geld
had om haar boom te versieren. Maar toen ze de
volgende ochtend wakker werd, zag ze in haar boom
prachtige spinnenwebben die glommen in de zon!
SPANJE (CATALONIË), CAGANER
Nog een bizarre manier van versieren vind je terug in
Spanje. Daar vind je in de kerststal naast de traditionele
Jezus, Jozef en Maria ook een vreemd mannetje terug. Ze
noemen hem de ‘Caganer’, letterlijk ‘de kakker’. Het beeldje
wordt steeds meer gebruikt ook in andere delen van Spanje

EMPEROR MOTH, ZUID-AFRIKA
Ook in Zuid-Afrika houden ze er een
merkwaardige traditie op na: ze deinzen
er namelijk niet van terug om een
‘Emperor Moth’ te eten. Emperor Moth
staat in de volksmond beter bekend als
een gebakken rups. Men gelooft dat deze
ongewone Kersttraditie zorgt voor dat
tikkeltje extra geluk het komende jaar!
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AFRIKA

KENTUCKY FRIED CHICKEN , JAPAN
Fastfood eten rond de kersboom, niet echt dé
maaltijd waar je bij ons als kerstdiner aan zou
denken. Toch staan er al enkele jaren op de
feesttafels in Japan een paar ‘emmers’ gefrituurde
kip op tafel. Het is er een goed ingeburgerde
traditie geworden. Een leuke kanttekening: nauwelijks een procent van de bevolking in Japan is
christelijk.

AZIE

GIANT LANTERN FESTIVAL, FILIPIJNEN
Dat kerstmis het feest van het licht is, wordt in de
Filipijnen wel erg letterlijk genomen. Jaarlijks
is er een parade van kerststerren die de nodige
charme met zich meebrengt. De kerststerren
hebben een straal van 3 tot 6 meter en hangen vol
met lichtjes in verschillende patronen die
knipperen volgens het ritme van de muziek.

ROLSCHAATSEN, VENEZUELA
Tijdens de kerstdagen kan je in Caracas, de hoofdstad
van Venezuela, niet doorrijden met de auto. Het verkeer
wordt afgesloten om plaats te maken voor rolschaatsende
mensen. Elk jaar doen velen mee met deze traditie,
waarbij men eerst rolschaatst door de stad om vervolgens
naar de kerk te gaan (ook op wieltjes) om de mis bij te wonen.

AMERIKA

BRIEF NAAR DE KERSTMAN , CANADA
Sinds 1983 heeft de kerstman een officieel postadres:
SANTA CLAUS
NORTH POLE H0H 0H0
CANADA
Dit komt doordat medewerkers bij de ‘Canada Post’s
Montreal Office’ veel brieven toegestuurd kregen
die bedoeld waren voor de kerstman. Omdat ze de
schrijvers ervan (vooral kinderen) niet wilden teleurstellen,
begonnen ze de brieven zelf te beantwoorden. Elk jaar
nam het aantal brieven toe tot op het moment dat er
een ‘official Santa Claus letter-response program’ werd
opgericht in 1983. In 2011 werkten er al ongeveer
11.000 vrijwilligers om de brieven te beantwoorden.
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MOEILIJKSTE SUDOKU TER WERELD

48

ZOEK DE 7 VERSCHILLEN
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The Love Column - Christmas Edition
De tijd van fleece dekentjes, rode kerstmutsjes, overheerlijke warme chocolademelk met slagroom en marshmellows,
sierlijk versierde kerstbomen en kleurrijke kerstverlichtingen
is
eindelijk
weer
aangebroken!
Overal is het duidelijk te zien: Kerstmis komt eraan!
De tijd waarin warmte en liefde centraal staan, niet
alleen bij koppels, maar ook bij de vrijgezellen. De meest
perfecte Kerst beleef je enkel en alleen als je je omringt
door mensen die om je geven! Daarom richt ik me in deze
editie vooral op liefde van en voor je familie, vrienden,
liefje(s), VTKameraden, friends with benefits, de buurman/-vrouw, kotgenoten, … kortom, je geliefde naasten.

Familiebezoekjes tijdens de feestdagen kunnen
zowel echt gezellig als redelijk vervelend zijn
wanneer je geen partner hebt. Op een gegeven
moment vragen ze altijd naar je huidige liefdesleven. Zorg dat je daarom altijd wel een
antwoord op hun vragen klaar hebt zoals “In
het huidige burgieleven dat ik leid, heb ik
geen plaats voor relaties”, “Ik vind het heerlijk om single te zijn, no partner, no drama”
of “Ik heb een aantal leuke matches op Tinder
gescoord, maar heb de ware nog niet gevonden”. Heb je je hart wel al aan iemand verloren?
Dan zal Kerstmis jullie eerste beproeving zijn,
wanneer je zijn/haar familie beter leert kennen.
Kerstmis hoef je trouwens niet per se met je familie door
te brengen, je kan zelf ook een borrel of sfeervol dinertje
organiseren met je vrienden. Thuis, op café, op restaurant, noem maar op. Je moet het hen gewoon voorstellen,
want in deze tijd van het jaar loopt iedereen er warm van!
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The Love Column

Ook moet je er rekening mee houden dat de kans er in zit
dat je ‘jouw ware’ tegen het lijf kan lopen terwijl je de tijd
van je leven beleeft met je vrienden! In deze periode doe je
zonder je het goed beseft heel wat nieuwe en interessante
contacten op, dus blijf zeker niet bij de pakken zitten!
Liefde kan ook in de kleinste dingen zitten.
Neem nu je gedrag tegenover je medestudenten, familie of vrienden. Sta er ’s morgens eens bij stil en vraag jezelf af hoe je jouw
dag wilt doorbrengen. Al mokkend en gedeprimeerd? Of liever met wat meer liefde,
verdraagzaamheid en vreugde? Mijn keuze
zou snel gemaakt zijn! Onthoud gewoon dat
voor zolang je weet dat het een keuze is die je
zelf kan maken, dat je dan met de dag meer
liefde in je eigen leven toelaat. Door slechts
verdraagzamer en vriendelijker te zijn tegen
mensen die je elke dag tegenkomt of op de
campus ziet. Stel je open voor nieuwe vriendschappen en contacten en liefde zal je tegemoet
komen!

Mijn kerstboodschap voor dit jaar is heel simpel:

LIEFDE.
Liefde voor het leven, voor je geliefde
naasten, de medestudent in het auditorium.
Liefde voor je vijand en vriend,
je herinneringen en bovenal,
liefde voor jezelf.
The Love Column
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VTK Sport - Semester 1 Recap
Trommels dreunen, cheerleaders dansen, mascottes springen en honderd supporters brullen
enkel en alleen omdat die ene volleybal in het net verdwijnt. “Matchbal, matchbal, matchbal!”
Honderd groen-witten proberen muisstil te worden en vijftig blauwgelen zijn al een tijdje stil.
Je voelt de spanning in de lucht stijgen terwijl die eenzame VTK volleyballer naar de achterlijn
stapt voor misschien de laatste opzet van de dag. Hij springt en haalt uit. “Ooeeh” Ieder VTK
hart staat even stil wanneer de bal de rand van het net raakt… maar er toch overgaat! Met
enkele passen bouwt HILOK op voor een vernietigende smash. 2 VTK’ers springen zo hoog
mogelijk en BAM, WAT EEN BLOCK! De bal valt binnen aan de overkant en een explosie
van vreugde barst los, nog een beker voor VTK! Supporters bestormen het veld en de spelers
worden gedragen. Dit was het moment, dit was het IFT 2017.

VTK Sport heeft er dankzij jullie een geweldig semester op zitten! Bedankt aan alle
sporters en supporters om te zorgen voor de sterke prestaties op het Interfacultair
Tornooi en de Interfacultaire Kampioenschappen. Dat belooft voor de 12urenloop op
woensdag 25 april, waar we in een fantastische sfeer kunnen tonen dat burgies ook fysiek
superieur zijn! Heb je zin om mee te sporten voor VTK? Like onze FB pagina en stuur ons
een berichtje of mail ons op sport@vtk.ugent.be! Hou deze zeker in de gaten want we
hebben ook nog heel wat andere plezante activiteiten voor jullie in petto volgend semester
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KWALITEIT
IN RAFFINAGE
Zeeland Refinery produceert kwalitatief hoogwaardige
brandstoffen, waaronder benzine, diesel, LPG en
vliegtuigbrandstof. Wij doen dit met de voortdurende zorg
voor veiligheid en milieu. De raffinaderij is regelmatig op
zoek naar nieuwe medewerkers voor veelal technische
functies. Wilt u meer weten, kijk dan op onze website
www.zeelandrefinery.nl

TEAMWORK, INNOVATIE EN TECHNIEK, DAT ZIJN WIJ
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Raak jij er wegwijs uit?

WIN
€25!

Kraak deze code en stuur je antwoord voor 1 januari door via
www.optimile.eu/wedstrijd

Wees één van de 20 winnaars van een mobiliteitsbudget t.w.v. 25 euro!

?

!
We helpen je op weg!

K
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Optimile is een Gents, innovatief softwarebedrijf
dat mobiliteitsdiensten samenbrengt in één
platform. Zo bouwen wij mee aan de mobiliteit
We’re hiring!

van de toekomst!

Advertorial - Bain & Company
Op zoek naar een job met impact? Wil
je samen met een team het verschil
maken? Dan ben je bij Bain & Company
aan het juiste adres. Naast een sterke
cultuur bieden we jou een gevarieerde en
uitdagende job met veel doorgroeimogelijkheden.
Bij Bain werken we elke dag aan belangrijke strategische projecten voor ’s werelds
grootste bedrijven in alle sectoren. Zo
heb ik het afgelopen jaar o.a. een nieuwe
supply chain strategie helpen uitbouwen
voor een wereldspeler in de chocolade-industrie, de merger van twee bedrijven ondersteund in Parijs en de transformatie van een telecombedrijf in goede banen geleid in
Londen. Als ingenieur heb je de capaciteit om over elk onderwerp snel de nodige diepte
te verwerven en jouw kennis te vertalen naar praktische aanbevelingen.
Natuurlijk sta je nooit alleen voor deze boeiende uitdagingen. Je werkt intensief samen
met een team van gepassioneerde, resultaatgerichte, en intelligente collega’s. Ook coaching is een belangrijk aspect dat niet vergeten wordt! Het teamwork gecombineerd met
een uitgebreid pakket aan trainingen staat garant voor een steile leercurve. Bovendien
word je ondersteund door een mentor die ervoor zorgt dat deze continue groeicurve
aanhoudt gedurende jouw volledige carrière bij Bain en op die manier borg staat voor
jouw professioneel succes. Zo doe je als pas afgestudeerd ingenieur reeds van bij het
begin veel ervaring van onschatbare waarde op.
Naast het harde werken – we moeten er niet flauw over doen – is er natuurlijk ook
plaats voor plezier. Het gebeurt regelmatig dat je op vrijdagavond iets gaat drinken met
collega’s. Elk jaar worden er bovendien enkele evenementen georganiseerd voor het
gehele Brusselse kantoor (vb. Het Summer Event) of zelfs globaal voor alle 55 kantoren
wereldwijd. Van dit laatste is de jaarlijkse ‘Bain World Cup’ het mooiste voorbeeld:
kantoren uit alle hoeken van de wereld nemen het tegen elkaar op in verschillende sporten.
Indien je interesse hebt in strategy consulting en graag met gepassioneerde mensen wil
samenwerken, neem dan zeker deel aan één van onze events of neem een kijkje op
www.bain.com. Hopelijk tot snel!

Advertorial
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Advertorial - DOW
Working at Dow Benelux
Working at Dow is unique. All employees have a
personal development plan that is completely tailored
to your own preferences and interests. You have a lot of
freedom in the execution of your work. Dow expects
every employee to have the knowledge and experience
to make decisions independently. Dow is a worldwide
company. When you apply for a function at Dow in Terneuzen, it does not necessarily mean that you will work at that
location for the rest of your career. Based on your personal
interests, you could be located everywhere in the world.

Impressions of a UGent graduate
Name: Sara Vernimmen
Degree: Chemical Technology (2016)
Current Job: Improvement Engineer at Dow (Terneuzen)
The first of September 2016 I started working as an improvement engineer for Dow
in the department Power & Utilities. This department makes sure all other factories
on the site have a continuous supply of steam, water, electricity, nitrogen, etc. As an
improvement engineer I oversee a multitude of projects, varying from maintenance
projects to the design and construction of new (parts of) installations. On the one
hand I collaborate a lot with engineers, but on the other hand I get the opportunity to be in the plant and see everything for myself. As an improvement engineer you
guide the project from the very first phase where an idea is generated to the final startup of the installation. Seeing projects evolve from the beginning until the very end
is a great experience as a freshly graduated engineer to learn a lot in a short period
of time. As I had been doubting for a long time whether to pursue a PhD or not, I
was given the opportunity to work on a variety of water quality projects with different
universities, among which Ghent University. Getting the chance to steer your career
into a direction that fits your interests, makes Dow an ideal company for a first job.
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Advertorial - ExxonMobil
Beste burgies,
De laatste keer dat ik een stukje in ’t Civielke schreef
was ik juist gestart op de raffinaderij van ExxonMobil in
Antwerpen. Ondertussen is dit ook alweer een jaar
geleden en ben ik zelfs al van functie veranderd. Nu ben ik
contactingenieur op de High Pressure Hydrotreater, een
eenheid op de raffinaderij die dieselstromen ontzwavelt
met waterstof en dit op hoge druk. Dit is een mooi voorbeeld van het jobrotatiesysteem dat bij ExxonMobil gehanteerd wordt, waarbij je na een zekere periode een nieuwe
positie krijgt toegewezen. Op deze manier word je elke
keer opnieuw uitgedaagd, leer je heel snel bij en blijft je job steeds gevarieerd!
Als contactingenieur ben jij hét aanspreekpunt voor jouw unit op de raffinaderij en geef
je technisch advies voor troubleshooting en optimalisatie van de dagelijkse operaties.
Dit is tegelijk uitdagend, interessant en heel leerrijk door de grote verantwoordelijkheid
die je van bij de start krijgt. Naast het on-the- job leren, spendeer je ook veel tijd in
trainingen om zowel je technische als soft skills te verbeteren. Bij ExxonMobil nemen
ze je immers aan voor een carrière en dan is investeren in jouw opleiding belangrijk.
Als je meer wilt weten over hoe het is om te werken voor ExxonMobil, neem dan zeker
deel aan een van onze events of kom met ons babbelen op één van de activiteiten van
VTK. Wanneer je afstudeert, start een heel nieuw leven en dan is het belangrijk dat je iets
kiest wat je graag doet en dat er een klik is met het bedrijf waarin je terecht komt. Ga dus
zeker eens luisteren bij verschillende bedrijven en wie weet is ExxonMobil wel iets voor
jou. Succes nog met jullie verdere studies en wie weet tot binnenkort bij ExxonMobil!
Bram
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De onderwijsdirecteur geeft een vat!

Het is al een tijdje geleden dat de onderwijsevaluaties van oktober zijn afgerond. Nu de
resultaten verwerkt zijn en de proffen geïnformeerd over wat beter kan of reeds goed
is, kunnen we deze onderwijsevaluaties meer dan succesvol noemen! Ruim 60% van de
studenten hebben de evaluaties ingevuld voor de blokkering werd ingevoerd.. Hierdoor
treedt voor het eerst sinds 2012 de ongeschreven regel in voege dat wanneer meer dan
de helft van de studenten de evaluaties invult, de onderwijsdirecteur, professor Gert De
Cooman, een vat zet.
Chocolade wordt dan wel niet meer uitgedeeld, er is toch nog een compensatie met
heerlijk
gerstenat! Hoe het praktisch geregeld gaat worden, zullen we zeker nog communiceren
via onze facebookpagina! Houd dus zeker https://www.facebook.com/FEA.FRIS/ in de
gaten!

Vraag onderwijsevaluaties aan!

Nu het eerste semester bijna is afgerond en de intensiteit waarmee we achter de boeken
kruipen exponentieel toeneemt, lopen bij veel studenten de frustraties over bepaalde
vakken hoog op. Ongestructureerde lessen, onduidelijke cursussen… We kennen het
allemaal wel. Of soms is het net omgekeerd en heb je niets dan lof voor een bepaalde
prof!
In beide gevallen kan je via FRiS een aanvraag doen om je vakken te evalueren. Vanaf nu
zelfs in een vernieuwd jasje (shout-out naar WEB en ICT). Niet alleen de lay-out is gewijzigd. Alles is veel gebruiksvriendelijker geworden waardoor je in een mum van tijd
je aanvraag hebt afgerond. Duid je studierichting aan, selecteer je vak, geef een korte
motivatie en klaar.
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Goedkopere Adobe-pakketten voor de ontwerprichtingen.

Het was niet de eerste maal dat onze StuVers van de Architectuur en Industrieel Ontwerp
door medestudenten benaderd werden met de opmerking dat het grafisch tekenpakket
van Adobe veel te duur was, zo’n 360 euro per jaar. Hierdoor maakten vele studenten geen
gebruik van de ontelbare mogelijkheden van Photoshop en Illustrator. Omdat dit
belangrijke tools zijn in de opleiding en in het latere professionele leven zijn onze studentvertegenwoordigers naar hun vakgroep getrokken met de vraag of er geen mogelijkheden
waren om de pakketten aan een goedkoper tarief aan te bieden. Hierna namen enkele
docenten contact op met Adobe, met het resultaat dat vanaf heden studenten uit een
ontwerprichting de Adobe pakketten kunnen aanschaffen voor slechts 65 euro voor 12
maanden.
Wil je ook graag dingen veranderd zien binnen je opleiding? Aarzel dus zeker niet je
probleem te sturen naar fris@vtk.ugent.be en we kijken welke mogelijkheden er zijn!

Wist je dat

De UGent hanteert de klassieke afrondingsregels. Afrondingen van 0,5 en hoger worden
naar een hogere eenheid afgerond; onder 0,5 wordt er naar een lagere eenheid afgerond.
Echter kan mits grondige motivatie van de prof afgeweken worden van deze algemeen
geldende regel. Dit wil zeggen dat een 9.5 een 9 kan worden. Onvoldoende dus! Ook is
het enkel mogelijk om het eindresultaat af te ronden. Tussenresultaten mogen dus niet
afgerond worden. Nieuwsgierig naar meer zo’n weetjes? Lees gerust het Onderwijs- en
Examenreglement (OER) online na en kom je rechten en plichten als student te weten!
Vanuit FRiS wensen we iedereen veel succes met de examens!
Met interessante bedenkingen, problemen, vragen… kan je altijd terecht bij een StuVer,
op een FRiS vergadering of op fris@vtk.ugent.be. Like onze facebookpagina!
https://www.facebook.com/FEA.FRIS/ of hou fris.ugent.be in de gaten! Zelf interesse
om Student Vertegenwoordiger te worden? Kom gerust naar de FRiS-vergaderingen.
Iedereen is welkom!

FRiS

63

BEST: Design the future. TODAY!
European BEST Engineering Competition

1 oktober 2017. Eindelijk kan ik ook eens naar het buitenland met een excuus ‘om te
studeren’! Veel van mijn vrienden hadden al een coole buitenlandse studie-ervaring
achter de rug. Nu was het mijn beurt. Niet voor Erasmus, geen maandenlange stage, maar
een weekje samen met toffe studenten van over heel Europa. Het resultaat? Supercalifragilisticexpialidocious! Een paar maanden geleden schreef ik een motivatiebrief om deel
te nemen aan een BEST-course aan een Finse Universiteit, waarvoor ik tot mijn blijde
verwachting geaccepteerd werd. Hieruit volgde een ontzettend memorabele ervaring voor
mij en twintig anderen. Volgens sommigen omschreven als “the best week of my life!!”. Ik
quote hier andere mensen van mijn course om zelf niet cliché en cheesy over te komen.
Hoe kwam dit allemaal? Na een presentatie van een enthousiaste BESTie scrolde ik eens
door hun website en bookmarkte ik deze om ze daarna compleet te vergeten. Een tijdje
later keek ik er nog eens goed naar en zag dat er vier keer per jaar, elk seizoen, een hele
reeks courses worden georganiseerd. Een hele week op vakantie voor 40 EURO! Na nog
eens goed de kleine lettertjes te lezen en lang zoeken of ik niet toevallig een nier aan het
verkopen was, was ik er zeker van dat dit het volledige bedrag was voor de hele week.
Overnachting, eten, transport ter plaatse,… quasi alles werd door BEST gefinancierd.
Het kan moeilijk zijn om te kiezen tussen de verscheidene keitoffe onderwerpen en landen waarover deze verspreid zijn. Ik wist echter direct dat ik naar
Finland wou, niet vaak krijg je de kans om middenin de prachtige natuur van de
Noorse landen te duiken voor zo een laag bedrag. Fun fact of the day: Finland
behoort NIET tot Scandinavië. Natuurlijk zijn vliegtickets niet even goedkoop,
maar waar zeur ik over? Mijn bestemming: Tampere, Finland. Onderwerp: Robots!
De week begon met een warm welkom: een barbecueavond waar we elkaar
allemaal leerden kennen en achteraf get-to-know games speelden. Alcohol in Finland
is ontzettend duur dus hadden onze organisatoren een deal gesloten met één van de
lokale supermarkten en een heel pallet bier gekocht. Omdat alcohol doorverkopen
illegaal is konden we in plaats daarvan lotto-ticketjes kopen voor één euro per stuk.
Elk lotto-ticket bleek het equivalent van één halve liter bier te zijn. Wohoo! Een stuk
beter dan de zes euro die ik de avond ervoor nog betaalde in een (goedkope) bar.
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De eerste dag van de week bezochten we Valmet, een belangrijk Fins papier- en
energiebedrijf. ´s Middags kregen we lessen Fins, echt een gekke taal met ongelimiteerde contrapties. Vitu saatana perkele! De organisatoren hadden elke avond
goed ingepland, er volgde een kotencrawl doorheen de stad waarbij we tegelijk zoveel
mogelijk creatieve taken moesten vervullen. De nacht eindigde in hun clubhuis met
bierpong, zetels en uiteraard een aangebouwde sauna! Zwemkledij was optioneel.
De rest van de week volgden we het schema waarbij we ´s ochtends telkens les en
presentaties kregen, soms op de universiteit, soms bij Valmet. De rest van de dag was
er telkens een toffe activiteit gepland, zoals City Rally. We hadden ook een ABC-party,
waarbij we verkleedkleren bijeen knutselden die bestonden uit “Anything-But-Clothes”.
Klinkt dat raar? Dat was ook mijn eerste indruk, maar het was echter de max! Veel deelnemers hadden magnifieke dingen gemaakt en achteraf was er een miss-verkiezing.
Natuurlijk was er opnieuw ook een sauna aanwezig. Had ik al verteld dat sauna’s een
MUST zijn voor Finnen? Eén van de vele toppers van de week was de International Evening, waarbij iedere deelnemer lokale specialiteiten uit eigen land meegenomen had.
Iedereen kreeg zo eens de kans om heel veel verschillende soorten drank en voedsel uit
te proberen. Ons Belgisch bier, Filliers en cuberdons vielen behoorlijk goed in de smaak!
Het einde van de week bestond uit een weekendtrip naar een zomerhuisje aan
een prachtig meer. Toen ik na een hele lange wandeling ondervond dat het niet
meer ging lukken om hier helemaal rond te lopen zag ik plots een bootje ronddobberen op het water met mijn mede-deelnemers. TAXI!!! ´s Avonds was er een
cantus, waarbij ze onze hulp vanuit België echt nog wel kunnen gebruiken maar
welke niettemin plezant was. Iets wat ze wel goed wisten te doen, was een spelletje Drunk Orienteering, waarbij we door een bos liepen op zoek naar tekeningen en onderweg telkens shotjes sterke drank kregen. Daarnaast waren er deze keer
DRIE sauna’s en natuurlijk het ijskoude meer om achteraf in te springen, ZALIG!
Zondagmiddag was het dan jammer genoeg tijd om afscheid te nemen. Het is
opmerkelijk hoe snel je een sterke band met mensen kan creëren. We wisten dat dit
echter niet voor goed was, we hebben elk een netwerk van 20 man (waarvan eigenlijk 50% vrouw is) van over heel Europa om terug te zien. Ik ben inmiddels zelf al
warm ontvangen door mede-BESTies in hun eigen land en heb het genoegen gehad
om reeds twee participanten van de course in Tampere ons prachtige Gent te tonen.
Een BEST-event is echt iets dat een positieve en blijvende impact nalaat. Ik kan maar 1
ding zeggen: Niet twijfelen, just go for it!
Rémy D’heygere

BEST
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IAESTE
Ghent

Het is ondertussen alweer het laatste ‘t Civielke van dit semester. Wat vliegt de tijd toch!
Met de meer dan geslaagde infoavond in het geheugen en de sinterklaaschocolade nog
achter de kiezen is het weer tijd voor het traditionele IAESTE-segmentje.

Infoavond

Op 29 november vond onze jaarlijkse infoavond plaats in de Plateau. We kunnen met
veel tevredenheid terugkijken op een geslaagde editie met een erg grote opkomst. Al
wie aanwezig was, is nu hopelijk overtuigd om deze zomer op stage te gaan. Voor wie
het gemist heeft, volgt hier nog een poging om je te overtuigen.

Smaakmakertjes

Naar goeie gewoonte laten we graag enkele mensen aan het woord die een IAESTE-stage
hebben beleefd, in de hoop je warm te maken om op stage te gaan in het buitenland.

Simon De Clercq - Iran
“For me, now lucky enough to have visited this
beautiful place, ‘seeing’ Iran has become synonymous
with experiencing its borderless hospitality. An airport
pick-up by the local IAESTE committee at three o’clock
in the morning, minute-old acquaintances insisting on
paying my bus fare, strangers taking an hour of their
time to show me the way, people in the street handing
out lemonade and biscuits to bypassers, are only examples of what generosity means
over there. In an instant people will adopt you as their guests and take care of you, no
matter what you are doing or where you are going.”
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Olivier Degroote - Nigeria
“The
Nigerian
culture
is
one
to
discover once in a lifetime, the hospitality of the people overwhelmed me and the
positive way of living is a lesson to take back
to Europe. ‘No wahalla’, which means as
much as ‘Don’t worry’ is probably the most
often used expression in Nigeria, apart from
‘you’re welcome’. On the other hand, I think
there is no such thing as ‘punctuality’ in
their Pidgin English. Getting used to the slow way of walking and the mentality of ‘if not
today, then tomorrow’ was something to adapt to in the first week.”
Hoe vind ik mijn droomstage?
Om met IAESTE op stage te kunnen gaan, moet je enkele belangrijke stappen doorlopen die hieronder kort zijn samengevat. De applicatieprocedure kan meer in detail
teruggevonden worden op onze website http://www.iaeste.be/students/application-procedure.
IAESTE Wishlist: Sinds eind november kan je de IAESTE Wishlist invullen. Hier kan
je aangeven in wat voor soort stage je geïnteresseerd bent. Dit helpt ons om op zoek te
gaan naar de stages die jullie willen! Dit formulier is volledig vrijblijvend. Je hoeft het
niet in te vullen om op stage te kunnen gaan. Omgekeerd betekent het invullen ervan
niet dat je op stage moet gaan.
Applicaties: Vanaf 28 januari kan je de beschikbare stages raadplegen op ons nieuw
applicatieplatform. Zoek je droomstage(s), upload je motivatiebrief en CV, en duimen
maar! De applicaties sluiten op 16 februari.
Nominaties: Na het sluiten van de applicaties wordt voor elke stage uit alle kandidaten
de meest geschikte kandidaat geselecteerd. Ben jij de genomineerde? Dan rest enkel nog
de acceptatie door je toekomstige buitenlandse werkgever.
Voor wie nog met vragen zit, aarzel niet om te mailen naar iaeste.exchange@vtk.ugent.
be en laat twijfels niet tussen jou en een onvergetelijke stage komen!
Volg ons!
Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten en deadlines?
Like onze Facebookpagina ‘IAESTE Belgium’
Schrijf je in op onze mailinglijst door een mailtje te sturen naar
iaeste@vtk.ugent.be
Alle praktische informatie is steeds terug te vinden op de website www.iaeste.be

IAESTE
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Wistjedatjes!
JOEPIE JOEPIE JOEPIE, HET IS BIJNA TERUG TIJD VOOR KERSTMIS! KALKOEN
EN OPVRETEN, PAKJES OPENMAKEN EN LEKKER VOOR HET WARME HAARDVUUR
ZITTEN. JAMMER GENOEG IS HET OOK TERUG TIJD VOOR STUDEERWERK, VEEL TE
KOUDWEEREN…SAAIEKERSTDINERS.NIETGETREURD,ALSEREENZWAKMOMENT
AANTEKOMENZIT,FLEURDEGANSEBOELDANOPMETEENGEZELLIGWISTJEDATJE!

WIST JE DAT...

…de hulst een christelijke betekenis heeft? Vele
mensen denken dat de hulst slechts een esthetisch symbool is dat mooi past bij het groen van de
kerstboom en het rood van de kerstballen. Wel, hierin zijn die
vele mensen incorrect! Volgens christelijke traditie verwijzen
de groene stekels van de bladeren naar de doornen van Jezus’
kroon terwijl de rode bessen verwijzen naar Zijn bloeddruppels. Van een pijnlijke anticlimax gesproken…
…Jingle Bells het eerste liedje was dat vanuit de ruimte uitgezonden werd? Uiteraard werd het lied niet uitgevoerd
door de zwoele stem van Elvis Presley, eerder door de
meer doordeweekse stemmen van twee astronauten: Tom
Stafford en Wally Schirra. Op 16 december 1965 besloten ze,
zoevend rond de aarde in hun Gemini 6, eens een kerstliedje te
zingen en uit te zenden richting aarde. Aangezien dit nog in de
beginjaren van de ruimtevaart was, zorgde deze zangstonde
er tevens voor dat Jingle Bells het eerste ruimtelijk lied werd.
Dashing through the space, in a one-rocket closed sleigh…
… er volgens de traditionele IJslandse tradities dertien
kerstmannen zijn? Hierbij laat elke kerstman een
cadeau achter voor een kind. Elk jaar startende vanaf 12
december komt één kerstman per dag van een of andere
IJslandse berg naar beneden en laat dan zijn cadeau achter.
De kerstmannen dragen hierbij namen zoals ‘Lepellikker’,
‘Deursnuffelaar’ en ‘Vleeshaak’. Ik stel me vooral vragen bij die
laatste…
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WIST JE DAT...
… Noorwegen elk jaar een kerstcadeau geeft aan GrootBrittannië? Even een kort stukje geschiedenis: Groot-Brittannië
heeft Noorwegen tijdens de Tweede Wereldoorlog geholpen met
hun bevrijden van het toenmalige nazistische Duitsland. Einde
geschiedenisles. Aangezien de Noren hiervoor zo dankbaar waren
en nog steeds zijn, zenden ze al ieder jaar sinds 1947 een kerstboom richting London. Als dat geen toegewijde vriendschap is…

… De ster die de wijzen naar Jezus leidde, geen ster was? Hoe
ze het precies berekend hebben, daar hebben we het raden
naar, maar volgens astronomen is er in die periode (dus rond
de geboorte van Jezus) een komeet geweest die vlak langs
de aarde scheerde. Het zou deze komeet geweest zijn die
de wijzen naar het Kerstekind geleid heeft. Volgens andere
astronomen zou de toenmalige heldere positie van Uranus
hiervoor verantwoordelijk geweest zijn. Stel je voor: ‘Jesus,
we found you by the reflection of Uranus’. Sorry voor de
mop…

… Kerstmis geïnspireerd zou zijn op de Romeinse Saturnalia? De Saturnalia waren Romeinse feesten die in de periode
van 25 december gevierd werden, ter ere van de Romeinse
god Saturnus. Hierbij werd drie dagen gefeest waarbij
op de laatste dag een van de slaven in het huishouden tot
‘Pater familias’ gekozen werd. Hij mocht dan op die dag
eens meestertje spelen. Tijdens die feesten werden ook
bomen versierd en werden onderling cadeaus uitgewisseld.
Bemerk je de gelijkenissen met onze huidige kerstfeesten?
Wat kon het leven als Romeinse slaaf toch zo mooi zijn…

Wistjedatjes!
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Al meer dan 100 jaar is Herbosch-Kiere gespecialiseerd in
haven-, rivier-, en maritieme werken. Onze voornaamste
activiteiten zĳn het afbreken en bouwen van kaaimuren,
damwanden, bruggen, sluizen en steigers en het uitvoeren
van baggerwerken en bergingswerken. Dankzĳ onze
professionele en dynamische medewerkers staat HerboschKiere in voor kwalitatieve technische uitvoeringen. Naast
de creatieve geest en de wil om complexe uitdagingen aan
te gaan, blĳven wĳ investeren in innovatieve en speciﬁeke
uitrusting zoals schepen, hefeilanden, drĳvend en niet
drĳvend materieel. In de haven van Antwerpen - één van de
grootste havens in Europa - bevindt zich het materiaaldepot
waardoor het mogelĳk is om werkzaamheden uit te voeren
over de hele wereld.
Voor meer informatie bezoek onze website of contacteer ons.

www.herbosch-kiere.com

E-mail: info@hk.eiffage.be
Tel: +32 (0)3 575 02 82

Dankwoord
Ziezo, we zijn weer aan het einde gekomen van dit ‘t Civielke, het derde al,
man man man. Het laatste ‘t Civielke
van dit semester. Maar niet getreurd,
volgend semester zijn we er weer met
zever, gezever.

Merci Sanne én Hanne, jullie vullen
elkaar zo mooi aan.

Maar dit alles konden we natuurlijk niet
verwezelijken zonder onze fantastische
medewerkers!

Ook veel kusjes voor jou Wafae, met je
liefde en je kerstontbijt warm je onze
kerstperiode nog meer op.

Bedankt Laurens, voor je vooral nietcliché suggesties voor kerstcadeaus en je
geestverruimende wistjesdatjes.

En last but not least, een dikke grensoverschrijdende dank je wel aan Eva en
Marija. Nu zijn wij ook wat wijzer over
de kerstgewoontes over de hele wereld.

Merci Marie-Laure, door jou kunnen we
nu de blokperiode doorkomen met overheerlijke chocolademelk.

Veel lof naar Maarten, door jou wenen er
al wat minder wiskundigen in een hoekje.

Dank je Lise, om de zatte Duvel
woordjes een mooie vorm te geven!
Muchas gracias Reneetje, om je astronomisch kantje nog eens boven te laten
komen.
Bedankt Temmerrr, door jou gaan we
nu nooit meer onvoorbereid naar een
cantus!

Dankwoord
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v.l.n.r. Matthias (CH, process MDI), Ivan (WTK, maintanance
cyclohexanon), Ornella (MTK, inspection), Charlotte (CH,
process caprolactam), Jelis (CH, logistics cracker shutdown)

