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De Praeses spreekt
VTK’ers aller landen, verenigt u!

Ik ben ondertussen een weekje terug van 
skivakantie in de koude bergen en ben 
bijna opnieuw gechambreerd. Het is in-
middels 1 van mijn laatste voorwoorden 
dus ik begin aan zelfvertrouwen te win-
nen. Waar ik voordien de pagina vulde 
met het opsommen van komende acti-
viteiten, zal ik nu gewoon wat uit mijn 
mouw schudden.

Wisten jullie dat de kleur van de VTK-lo-
kalen in de meeste gevallen overeen 
stemt met hun benaming. Zo is een 
significant deel van de muren van VTK 
Blauw in het blauw geschilderd, een 
analoge situatie geldt voor VTK Groen. 
VTK Rood is een uitzondering op deze 
regel.

Onlangs had ik met Lucas Derveaux, de 
jongen van pers, een discussie over wat 
er in een voorwoord moet staan. We zijn 
niet tot een consensus gekomen, weet 
jij het antwoord? Stuur dan gerust een 
mailtje naar pers@vtk.ugent.be.

Voor de rest gaat het goed met VTK, 
we zijn weer hard in het tweede 
semester gevlogen en de activiteiten 
volgen elkaar aan een topsnelheid op. 

We mogen echter niet vergeten stil te 
staan bij de dingen die echt belangrijk 
zijn: vrienden, familie en 5 pinten voor 
3 euro op de Lentefuif volgende week.

Tot slot moet ik jou, mijn vriend, ware 
landgenoot, de trouwe lezer, nog iets 
vertellen. Er is nog één ding dat me 
van het hart moet. Ik hoop oprecht 
dat VTK ieder van onze leden op een 
goede manier kan bereiken. Als je nog 
niet veel activiteiten hebt kunnen/wil-
len doen, om welke reden dan ook, 
kom zeker eens af. Of het nu op een 
goliarde maandagavond is of op een 
sportactiviteit, er is sowieso iets wat 
jullie wel zal bekoren. Tot binnenkort dus!

Je kapoen, 
Alexander
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Pers zevert
Dag prachtige schepsels,
 
We voelen in onze zielen hoe jullie ogen 
over onze pagina’s glijden. Jullie zijn net 
als wij zo gelukkig dat die verlepte exa-
mens voorbij zijn! Als beloning geven 
we jullie een spik-splinternieuw ’t Civiel-
ke vol leuke artikels, prachtige foto’s van 
prachtige mensen (zoals Ann-Sophie en 
Lucas) en uiteraard die tijdvulling voor 
al die saaie lessen.

Een van jullie perziken Lucas Derveaux 
had onlangs een zware discussie met 
de Praeses Alexander Cogneau (Je kent 
hem wel, zijn foto staat op de pagina hier 
links en hij komt af en toe naar VTK 
activiteiten). We hadden het over wat 
er nu in een voorwoord moet staan en 
we komen maar niet tot een consensus. 
Weet jij het antwoord? Stuur dat gerust 
een mailtje naar Praeses@vtk.ugent.be

De allergrootste voldoening van deze 
blok was natuurlijk wel die spannende 
wedstrijd van de VTK-Awards! We lagen 
er allebei dagen van wakker. Niet alleen 
omdat onze geliefde Lucas Derveaux in 
de running stond voor een paar wedstri-
jden en spoiler alert helaas is verloren in 
letterlijk elke wedstrijd...... *insert flash-
forward naar Lucas zijn zielige bachelor-
pad met 100 katten en zeker 20 panda-
punten* Niet alleen Lucas verloor met 
veel teleurstelling, maar ons Ann-Sophie 

ook *insert flashforward waar we ge-
woon samen zorgen voor 100 katten en 
elkaar steunen in onze quest voor pan-
dapuntendominantie*

Het vorige semester is gewoon voorbij 
gevlogen. Ik ben er zeker van dat jullie 
er even hard van hebben genoten als wij! 
Onze katers zijn nog altijd niet voorbij. 
Laten we nog niet beginnen over de liters 
drank die gepasseerd zullen zijn geweest 
tijdens de lesvrije week. Maar dat is oud 
nieuws. Tegen dat dit ’t Civielke uitkomt 
zal de Lustrumweek ook gepasseerd zijn 
en hebben we allemaal zeker en vast de 
bloemetjes zo hard buiten gezet dat de 
bijen niet meer op uitsterven zijn!

Hopelijk genieten jullie hiervan, zonder 
jullie hebben wij niets te doen in onze 
absoluut niet volle agenda’s.

Extreem veel Liefde

The pink Queen Lucas of the Land of 
Bitchtown en Ann-Sophie, ruler of the 
country Studiophie
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Sappige Standjes voor
Slaapverwekkende Snotneuzen

DE DIRTY DIJENKLETSER
Dit is geen kinky mopje ofzo, maar 
wel één van de gemakkelijkere standjes 
die toch net weer voor dat beetje ex-
tra zorgt. Er is eigenlijk sprake van het 
paardrijd-effect: laat de man op zijn rug 
liggen metéén been gestrekt en één been 
opgetrokken. Het meisje gaat dan met 
haar rug naar hem toe tegen zijn op-
getrokken been aan zitten en houdt zijn 
knie vast. (Extra plezier is gegarandeerd 
als ze watnaar voren leunt.) Ze kan zelfs 
multitasken en hem ondertussen op een 
dijmassage trakteren.

DE DRAAK
(Deze beschrijving is hopelijk niet van 
toepassing op de persoon waarmee je 
het uitvoert.) Hierbij ligt het meisje op 
haar buik met een paar kussens onder 
haar zone of action en met haar armen 
voor haar uitgestrekt. 

Je kent het probleem wel: tegen alle verwachtingen in heb je iemand aan de 
haak geslagen. Tijd om je beste moves boven te halen dus, maar net op dit 
life-changing moment is uw vat aan inspiratie helemaal leeg. Have no fear, 
‘t Civielke is hier!

Ze spreidt lichtjes haar benen en haar 
partner komt in ongeveer dezelfde 
houding op haar te liggen. Het belan-
grijke hierbij is dat hij met zijn heupen 
kringelende bewegingen maakt, net 
zoals de ‘rook die uit de neusgaten van 
een draak opstijgt’.

DE SENSUELE SCHOMMEL
Dit speeltuig is extra geschikt voor de 
kleiner geschapenen onder ons. Er komt 
wel wat meer lenigheid bij dit standje 
te pas, dus vooraf stretchen kan han-
dig zijn. De vrouw ligt op haar rug en 
tilt haar benen op, over haar hoofd heen 
in de richting van haar oren. Hij gaat 
dan voor haar knielen met zijn knieën 
tegen haar onderrug voor extra steun. 
Zijn borstkas leunt tegen de onderkant 
van haar dijen. Zo kan zij ook zijn benen 
vasthouden om in haar V-positie te 
blijven. Om dan effectief tot de ‘schom-
mel’ te komen, begin je vanzelfsprekend 
schommelende bewegingen te maken. 
Er kan dan ook in ritme gevarieerd 
worden.
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DE WOW-WATERVAL
Op deze manier kan je er een derde speler in brengen. Het is (helaas?) niet wat je denkt. 
Dit avontuurtje vindt namelijk plaats in bad. De jongen gaat met zijn benen recht voor 
zich in een half volgelopen warm bad zitten. Zijn partner gaat dan met de rug naar hem 
toe over hem heen zitten met haar benen aan weerskanten. Voor bijkomende stimulat-
ie haal je dus de extra speler erbij: de douchekop. Ook badolie kan het extra plezierig 
maken.

BUREAUWERK
Hierna kun je dan toch eindelijk eens zonder schuldgevoel tegen uw ouders zeggen dat 
je heel wat tijd achter uw bureau hebt gespendeerd. Dit is ook een standje waarbij de 
man eens absoluut de baas is. Hij gaat met gespreide benen op een bureaustoel zitten 
met zijn voeten voor hem uitgestrekt op de grond. Zij gaat dan met de rug naar hem 
toe tussen zijn benen in staan en plaatsnemen op zijn schoot. Daarna gaat ze voorover 
leunen en haar armen strekken om zich vast te houden aan het bureau zelf. Om de er-
varing beter te maken, tilt ze best haar voeten op of zet ze op zijn kuiten of voeten voor 
steun. Hij houdt haar heupen ook best vast voor extra steun. In tegenstelling tot andere 
standjes van dit type worden de knieën hier nu in geen geval belast, waardoor je je op 
andere ‘belangrijkere’ dingen kan concentreren.

En voor de Mechanical 
Engineers out there



Are you the invisible 
force behind our 
global platform?

www.ing.be/jobs-it.

ING wouldn’t be Europe’s biggest online bank without its world-class 
engineers… building the technology that is redefining the nature 
of banking and in the process meeting the needs of millions of 
customers around the globe! Ready to face the world at the forefront 
of technology? Join our team of engineers now!
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SLEUTELGATEN

Sleutelgaten

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

Are you the invisible 
force behind our 
global platform?

www.ing.be/jobs-it.

ING wouldn’t be Europe’s biggest online bank without its world-class 
engineers… building the technology that is redefining the nature 
of banking and in the process meeting the needs of millions of 
customers around the globe! Ready to face the world at the forefront 
of technology? Join our team of engineers now!

Prof. Ludo Poelaert - Bedrijfskunde

*Na een zoveelste reclamebabbel*
“Neen, ik heb geen aandelen bij dat bedrijf.”

Prof. Hennie De Schepper - Meetkunde en Lineaire Algebra

*Iemand probeert Hennie subtiel duidelijk te maken dat ze haar sleutels gevonden     
hebben - het hele auditorium kijkt naar wat er aan het gebeuren is*
“Oh, het is niets hoor, ze hebben mijn sleutels weer eens gevonden. Zoals u weet ben 
ik nogal chaotisch, en die mensen vinden hebben mijn sleutels al zo vaak op alle     
mogelijke locaties hier (in de Plateau) gevonden. Waar dat allemaal precies was, ga ik 
er maar niet bij zeggen.”

Prof. Benoit Bakeroot - Fysica van Halfgeleidercomponenten

“How many holes do I have?”
*Gegniffel*
“I mean, how many holes does my system have?”

Prof. Jan Melkebeek - Elektrische Aandrijftechniek

“Moest ge mij een jointje geven zou ik er wel eens aan trekken. (Auditorium lacht) 
Ge moet da nu niet in het ‘t Civielke schrijven eh!”

Prof. Jan Melkebeek - Elektrische Aandrijftechniek

Wie zet er nu een natte spons op mijn stoel? Die willen dat ik een natte broek heb of 
wat? Wat gebeurt er dan als ik thuis kom? Die gaan zeggen dat ik pipi in mijn broek 
heb gedaan!”
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VTK Ski-Reis
Andorrese avonturen op de piste en daarnaast
Liefste wintersportbeesten,

De skireis zit er al enkele weken op en we zijn stilletjes aan het bekomen 
van de intensieve skidagen, de pittige après-ski’s en de fantastische 
feestjes. Wij, de VTK skicrew, hebben in ieder geval een geweldige 
tijd beleefd. Elke dag losgaan op de vers besneeuwde pistes, talloze 
shotjes naar binnen slaan op de après-ski, waggelen naar de kamer om 
alweer direct verder te kunnen feesten in onze eigen bar. De tijd vloog 
voorbij en we kijken alvast uit naar een even epische reis volgend jaar!

Bedankt aan iedereen die mee was voor jullie voorbeeldig gedrag, 
jullie enthousiasme en vooral, jullie natuurlijk talent om te feesten!

Hieronder volgt een getuigenis van een van de deelnemers, om nog 
eens kort enkele herinneringen van de skireis op te halen en al te 
dromen naar de volgende!

Vele natte kussen, 

Skicrew out.
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Maar maandagochtend begon de 
skireis pas echt! Mijn eerste dag op 
skilatten zou beginnen. Onwennig 
probeerde ik mijn skibotten in de lat-
ten te klikken. Na veel moeite bleek 
dat ik de verkeerde skibotten aanhad. 
Ik had per ongeluk gewisseld met één 
van mijn negen kamergenoten. Wan-
neer we elkaar gevonden hadden en 
gewisseld hadden  van ski’s kon ik ein-
delijk aan mijn eerste skiles beginnen.

Na de basis aangeleerd te krijgen, 
mocht ik al meteen een eerste pis-
te afgaan. De lift naar boven nemen 
viel al bij al nog mee en eenmaal 
boven aangekomen, was de opdracht 
duidelijk: gewoon rechtdoor naar 
beneden skiën. Makkelijker gezegd, 
dan gedaan! Na twee meter maakte ik 
een scherpe bocht naar rechts en daar 
stond ik dan in de diepsneeuw die tot 
mijn heupen reikte. Ik ben er uitein-
delijk levend uitgeraakt.

Zaterdagavond 3 februari vertrokken 
we met veel goesting naar Andorra 
op (voor velen, waaronder ikzelf, hun 
eerste) skireis. Sommigen hadden die 
middag nog maar net hun laatste ex-
amen die middag afgelegd en met een 
busrit van 14 uur in het vooruitzicht 
leek slapen een aangenaam tijdverdri-
jf. Uiteraard werd de busrit niet enkel 
opgevuld met slapen. Zo saai zijn we 
niet!

Toen we eindelijk aankwamen (wat 
voor de ene bus al wat vroeger was 
dan voor de andere, lees: klapbanden 
enzo), werden we opgewacht door de 
VTK-skicrew en kregen we een ontbi-
jt. Sommigen gingen skiën en voor de 
anderen was zeker geen saaie namid-
dag gepland. Zij werden meteen uit-
genodigd voor het eerste feestje in de 
Millwaukee, de Delta van Pas de la 
Casa.
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Na een dag skiën volgt uiteraard de après-ski waar de alcohol rijkelijk vloeide en 
de kou door de meesten snel werd vergeten. Later die avond volgde de snowcan-
tus en aan het aantal aanwezigen tijdens de tweede skiles de dag nadien was te 
merken dat de alcohol hier veelvuldig was blijven doorvloeien. Enkelen waren 
geveld voor de rest van de week en er werd zelfs een halve winterslaap van dertig 
uur gehouden door een kamergenoot van mij waarvan ik de naam niet zal ver-
melden.

Naarmate de dagen vorderden ging het skiën steeds beter en ik verbaasde ieder-
een met mijn beginnende skikunsten. Cava op de laatste après-ski was het begin 
van een gala-avond om de week af te sluiten. De één was al meer opgetut dan de 
ander en met een bandje rond de pols die je relatiestatus aangaf, konden de ex-
amenresultaten gevierd of verdronken worden. Ik heb me laten vertellen dat deze 
avond voor velen eindigde in een waar muilfest. 
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Toen ik die avond terugkeerde merkte ik dat het veel harder sneeuwde dan de 
afgelopen dagen. De volgende ochtend waren slechts twee liften open wegens 
de hevige sneeuwval! Met een beetje geluk kon ik als eerste op een derde lift die 
net openging. Voor de allereerste keer kon ik een zogenaamd eerste lijntje in de 
sneeuw maken! Het was zalig om als eerste van een piste af te kunnen gaan die 
niet bereden was en waar nog niemand op geskied had. Door de weersomstan-
digheden moesten we helaas ook vroeger vertrekken en die avond zat ik vroeger 
dan gepland op de bus naar huis.

Bij thuiskomst kon ik niet wachten om iedereen te vertellen over wat ik had mee-
gemaakt en hoe leuk ik mijn eerste skireis vond. De VTK-skicrew heeft fantas-
tisch werk geleverd en iedereen die er niet bij was heeft een prachtige reis gemist. 
Ik zou het zo opnieuw doen en ben er zeker van dat ik volgend jaar opnieuw mee 
wil!
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HOROSCOOP
Waterman (21/01 - 20/02)

Vissen (21/02 - 20/03)

Ram (21/03 - 20/04)

Je gaat momenteel door een moeilijke periode. Je hebt de schijn 
weten hoog te houden tot nu toe, maar je krijgt het hier steeds 
moeilijker mee. Het is niet beschamend of zwak om een noodkreet 
uit te slaan en hulp te vragen wanneer het voor jezelf allemaal even 
te zwaar wordt. Maak voor jezelf uit wie je kan vertrouwen en bij 
wie je je goed voelt. Haak hen in de arm en durf hen toelaten om 
jou door deze donkere periode te helpen. Samen sta je sterk, maar 
enkel jij kan die stap zetten.

Op de Lentefuif help je je vrienden uit de nood om 4:27.

Het tij lijkt helemaal gekeerd. Waar het vroeger stroef leek te lopen, 
rolt alles nu van een leien dakje. Deadlines, hoe dichtbij of veraf 
ze ook zijn, ze kunnen jou niet afschrikken. Ook is het niet enkel 
zo dat je weet te presteren, maar je bovendien nog eens kwaliteit 
levert. Dubbel voordeel dus! Goed begonnen is slechts half gewon-
nen, push jezelf dan ook om die tweede helft te bereiken.  Houd dan 
deze trend vol gedurende de komende maanden en dit academie-
jaar eindigt voor jou op een roze wolk vol rozengeur en maneschijn.

Je eerste watertje op de Lentefuif drink je om 2:24.

Het eerste semester heb je met glans en schrede overleefd, je hebt 
je dan ook voorgenomen dit over te doen in het tweede semes-
ter. Besef echter dat niet altijd alles wat goed loopt steeds her-
haald dient te worden. Zie je slagen juist als een aanleiding om 
extra uitdagingen aan te gaan en de lat net dat tikkeltje hoger 
te leggen. Blijf jezelf pushen en wees niet bang voor extraatjes. 
Ze zullen je initieel misschien stress en onzekerheid bezorgen 
maar de voldoening die je er achteraf uithaalt, is onbetaalbaar.

Je piekmoment op de Lentefuif valt tussen 23:15 en 23:40. 
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Stier (21/04 - 20/05)

Tweelingen (21/05 - 20/06)

Kreeft (21/06 - 22/07)

Je worstelt met heel wat dilemma’s. Ga niet op zoek naar één 
groot antwoord dat alles oplost. Probeer de zaken los te kop-
pelen van elkaar. Ga stapsgewijs te werk, je zal merken dat er 
dan pas echt schot in de zaak komt. Besef dat de ene keuze niet 
noodzakelijk de andere hoeft te beïnvloeden en dat een “neen” 
geen “ja” uitsluit. Verlies echter je keuzes niet uit het oog: het mag 
dan wel zijn dat ze elkaar niet beïnvloeden, het blijft wel zo dat 
ze samen de einduitkomst en dus ook jouw toekomst bepalen. 

Op de Lentefuif raak je iets kwijt om 1:35.

De vakantie en feestjes waarmee je het nieuwe semester reeds in-
zette, hebben je nieuwe energie gegeven. Je hebt het gevoel dat je 
de wereld aankan en dat niets je te veel is. Het kriebelt dan ook 
om met allerlei zaken aan de slag te gaan. Houd echter in je ach-
terhoofd dat kwaliteit steeds boven kwantiteit komt. Loop je-
zelf niet halsoverkop voorbij. Richt je focus op wat belangrijk en 
noodzakelijk is. Ga bovendien niet mierenneuken over details en 
leuke extraatjes zolang de hoofdzaak nog niet helemaal snor zit. 

Je wordt verrast op de Lentefuif op klokslag 12 uur.

Je gaat momenteel door een dipje. De nieuwe start  is helemaal 
niet hoe je je deze had voorgesteld. Het meest frustrerende is dat 
je ook niet specifiek kan benoemen wat je precies ongelukkig 
maakt. Niet in staat zijn het probleem aan te pakken, maakt je 
dan nog extra ongelukkig. Vind een manier om uit deze vicieuze 
cirkel te raken. Ga niet zozeer de huidige situatie veranderen, 
want dit heeft tot nu toe niets opgeleverd. Ga extern op zoek naar 
zaken die terug geluk en plezier aan je leven kunnen toevoegen.

Je sneuvelt op de Lentefuif tussen 23:55 en 00:20.
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Leeuw (23/07 - 22/08)

Weegschaal (23/09 - 22/10)

Maagd (23/08 - 22/09)

Je loopt de laatste dagen voortdurend te klagen tegen alles en ie-
dereen. Besef dat je gezaag niets uithaalt aangezien enkel jij iets 
aan de situatie kan veranderen. Anderen lastigvallen met je on-
benulligheden helpt niemand vooruit. Zij raken er namelijk 
geïrriteerd door en jij bent er niet mee vooruit geholpen. Jij en alleen 
jij kan de situatie omdraaien door de oorzaak van je geklaag aan te 
pakken. Richt je pijlen niet willekeurig in het rond maar roep eens 
tegen diegene die verantwoordelijk is voor je innerlijk ongeluk. 

Na de Lentefuif lig je in een bed om 6:20.

Het vuur in jou is helemaal aangewakkerd. Het enthousiasme dat 
initieel slechts een klein vlammetje diep vanbinnen was, is een 
steekvlam geworden waar je helemaal vol van loopt. Die ener-
gie straal je uit op anderen en je slaagt erin om ook hen warm te 
maken om je te volgen in je avontuur. Die vlam doet het overal 
kriebelen om aan de slag te gaan en er volop tegenaan te gaan. Deze 
mentaliteit zal zijn vruchten afwerpen en je zal beloond worden 
met grootse resultaten. Houd deze spirit dus zolang mogelijk vast. 

Op de Lentefuif worden je lippen gestreeld vanaf 2:40.

De dagen razen voorbij en je lijkt amper rust te vinden. Je holt van 
her naar der en het lijkt er sterk op dat je je hoofd wel eens zou 
kunnen vergeten. Het is goed om veel om handen te hebben en 
jezelf uit te dagen, maar ga jezelf niet voor de voeten lopen. Schat 
de grens van je kunnen correct in zodat je later niet in situaties 
terecht komt die je had kunnen vermijden. Probeer je energie te 
spreiden zodat de put aan het einde van de rit niet te diep valt. 

Na de Lentefuif belandt je met schoon gezelschap in Delta om 
5:13.
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Steenbok (22/12 - 20/01)

Boogschutter (23/11 - 21/12)

Schorpioen (23/10 - 22/11)
Je bent enorm trots om wat je het afgelopen jaar bereikt hebt en 
waar je nu staat. Je mag echter niet vergeten dat je deze weg niet 
alleen had kunnen afleggen. Strijk niet alle eer alleen op, denk 
ook aan diegene die het beste in jou naar boven hebben gehaald. 
Vrienden zijn er namelijk voor elkaar in goede en kwade dagen. 
Je kan hen niet gewoon gebruiken voor eigen voordeel en na-
dien dumpen bij het huisvuil. Dit zal er namelijk voor kunnen 
zorgen dat je succes zich beperkt tot slecht dit ene piekmoment. 

Je ontmoet je ware liefde op de Lentefuif tussen 3:26 en 4:06.

Je liefdesleven staat momenteel op een laag pitje. Je happy single 
periode lijkt verleden tijd, want je bent al lang niet meer oprecht 
gelukkig. Het kan nu twee richtingen uitgaan voor jou. Je kan op 
zoek gaan naar nieuwe uitdagingen om je vrije tijd te vullen zodat 
je je niet meer zo eenzaam voelt. Anderzijds kan je ook eindelijk 
eens werk maken van dat liefdesleven. Wees je er echter van bewust 
dat hopeloos daten een averechts effect heeft. Blijf ten allen tijde 
zelfzeker overkomen en settel niet voor minder dan je waard bent.

Om 1:11 zal je maag gereset worden op de Lentefuif.

Je lijkt het allemaal even niet meer te weten. Je weet niet meer goed 
waar je hoofd staat en je lijkt nog minder grip te hebben op wat er 
zich allemaal in je hoofd afspeelt. Je bovenkamer is niet meer dan 
een hoop vraagtekens die ongeordend dooreen warren. Ga niet 
meteen op zoek naar antwoorden, want dit ongeorganiseerd boel-
tje heeft momenteel toch geen oplossing. Gun jezelf de tijd om alles 
eerst even leeg te maken en helderheid te scheppen. Kijk dan welke 
vraagtekens resteren en onderscheid hierin hoofdzaak van bijzaak. 

Je bent op de Lentefuif in een gulle bui tussen 3:19 en 3:32
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Sex, mind and burgies
Liefste Ann-Sophie,

Inderdaad, ik spreek je persoonlijk aan. Je perskompaan vindt mijn geschriften blijk-
baar te choquerend, kwam ik onlangs te weten. Dat shockeert me. (Rustig maar, beide 
schrijfwijzen zijn correct!) Voor ik tot mijn vraag kom, wil ik een gezellig verhaaltje 
vertellen…

Een man heeft het even heel moeilijk en gaat naar een psychologe.
“Mevrouw,” zegt hij, “ik vraag in de grootkeuken waar ik werk al jaren om een 
uiensnijder. We hebben er pas één sinds vorige week.”

-”Dan is het probleem toch opgelost, of scheelt er iets anders?” vraagt de psychologe.

“Wel, nu heb ik een niet te onderdrukken drang om mijn penis erin te stoppen. Waar
iedereen het kan zien, los in het openbaar. Ik krijg de gedachte maar niet uit mijn 
hoofd.”

-”Dat raad ik sterk af. Probeer de uien desnoods zelf nog even met de hand te snijden, 
maar op termijn moet je er wel mee kunnen omgaan. Kom volgende week nog eens 
terug.”

De week is gepasseerd en de man heeft geen goed nieuws.
“Het is gebeurd, mevrouw. Ik heb hem erin gestoken.”

-”Oh nee, hoe gaat het met je?” vroeg de psychologe.

”Slecht. Ik had wel verwacht dat ik buiten gegooid zou worden, maar ik vind het zo erg 
dat de uiensnijder ook ontslagen is.”

Haha, mopjes over homo’s. Lucas leest het toch niet!
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Bon, ik zal nog eens een vraagje stellen, dat is tenslotte waar deze rubriek voor dient. 
Ik merk de laatste tijd dat ik mezelf best wel grappig vind. Zo herlas ik onlangs enkele 
eigen creaties van weleer en ik kon mijn lach gewoon niet inhouden. Op persoonlijk vlak 
heb ik daar geen probleem mee (uiteraard zou ik mezelf haten als ik iemand anders was, 
maar ik ben nu eenmaal ik). De vraag die echter naar boven komt is: welke persoon-
lijkheid matcht daar het best mee, op vlak van intieme relaties? Moet ik iemand zoeken 
die me grappig vindt, en zo het risico lopen dat we elkaar aanvuren en sterven van het 
lachen? Of is het verstandiger om te gaan voor iemand die me af en toe raar aankijkt, 
wat het risico op sterven vermindert, maar me vanbinnen misschien heel droef maakt?

Analyseer me zoals je nog nooit geanalyseerd hebt.
Zoals de man de uiensnijder analyseerde.
Word Analyse-Sophie en help me!

Vielen Dank für Ihre Mühe,
Herr von Abeln

Hey lieve Maarten,

Eerst en vooral voel ik me vereerd dat je deze brief aan mij richt. 
Jezelf grappig en geweldig vinden is één van de gezondste dingen die er is,
want vooraleer je iemand anders op de juiste manier kan lief hebben, moet je jezelf
lief hebben. Jeej, stap 1 volbracht.

Nu, ik denk niet dat ik effectief kan zeggen wat voor een persoon het best bij je past. 
Dat is een kwestie van gevoel he? Op papier kan iemand ‘perfect’ voor je zijn, maar in 
real life een echte nachtmerrie. Ik ben zelf ook heel moeilijk in het inschatten daarvan. 
Ik zeg altijd dat ik ‘een type’ heb, maar heel vaak botst het dan toch van karakter. Dus 
mijn raad is gewoon heel cliché: wees jezelf, dat is de beste aantrekkingskracht die er 
bestaat.

Kusjes, Ann-Sophie
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VTK Awards
1. Laura Truyens
2. Helinde Casteels
3. Elke Claeys
4. Laura Verghote
5. Kaat Claessens

Begeerlijkste burgie-/archiebabe

1. Manon Claeys
2. Lucas Derveaux
3. Margot Del’haye
4. Ann-Sophie Bracke
5. Kaat Claessens

Lekkerste kontje

1. Cedric Carbonez
2. Lucas Derveaux
3. Senne Antonissen
4. Roel Huysentruyt
5. Lukas Dewachtere

Heetste burgie-/archiehunk

1. Nico Ekkart
2. Wafae Hammich
3. Jules Claeys
4. Viktor De Nys
5. Eline Smits

Wildste feestbeest
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1. Yentl Degeyter
2. Viktor De Nys
3. Thomas Geldhof
4. Jordy Delvaeye
5. Tom Vancoillie

Zotste zatlap

1. Michiel Haegeman
2. Alexander Cogneau
3. Cedric Carbonez 
4. Pieter Haegeman
5. Lukas Dewachtere

Gegarandeerde big-shot

1. Alexander Cogneau
2. Jeroen Van Hautte
3. Wafae Hammich
4. Yentl Degeyter
5. Floris Persiau

Toekomstige Nobelprijswinnaar

1. VTK Feest
2. VTK Sport
3. Jeroen Van Hautte
4. Cedric Binst
5. Lucas Derveaux

Gulste gever

1. Hennie De Schepper
2. Kim Verbeken
3. Hendrik De Bie
4. Wim De Waele
5. Marie Pickavet

Prettigste prof

1. Die Duitser van Hennie
2. Tim Raeymaeckers
3. Jolien Van Der Putten
4. Astrid Massé
5. Jeroen De Kooninck

Most awesome assistent(e)



VTK Awards24

1. Materiaaltechnologie
2. Systemen & Signalen
3. Mechanica van Materialen
4. Wiskundige Basistechiek
5. Wiskundige Analyse I

Interessantste ingenieursvak

1. Nico Ekkart
2. Cedric Binst
3. Thomas Geldhof 
4. Hanne De Sutter
5. Yentl Degeyter

Leukste lolbroek

1. Systemen & Signalen
2. Algemene Scheikunde
3. Transportverschijnselen
4. Fysische Scheikunde
5. Wiskundige                                                                                          

Ingenieurstechnieken

Horrorvak

1. DRIRSTEN (Dries & Kirsten)
2. LOUISE (Louis & Lise)
3. LOÏNE (Loïc & Celine)
4. MATTHISA (Matthias & Isa)
5. LOUNEE (Louis & Renée)

Cuteste koppeltje

1. Kasper Ligneel
2. Saar Vermijs
3. Jarne De Waele
4. Michiel Devos
5. Robbe Neus

Sportiefste atleet

1. Kasper De Nys
2. Willem Vermeulen
3. Yentle Degeyter
4. Cedric Binst
5. Michiel Van Gendt

Beste Barman/-vrouw
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1. Galabal
2. 12-urenloop
3. Cantus
4. Jeneverloop
5. Bierbowling

Favoriete VTK-activiteit

1. Lise De Maere
2. Desiderius Erasmus
3. Moustapha Ramachi 
4. Laura Sioen
5. Elissa Van Verre

Meest gemiste Erasmusser

1. VTK Clublied
2. HAAAAAAAANS
3. De Blauwvoet
4. Der Pappenheimer
5. Roll Me Over

Favoriete Cantuslied

1. Zatte Sekstalk
2. Sleutelgaten
3. Zoek de 7 verschillen
4. Hanne/Sanne interviewt 

Sanne/Hanne
5. Horoscoop

Tofste artikel in het ’t Civielke

1. Adje De Beer
2. Bang bang saapjen
3. Theo Francken
4. Jacob Vandererfven
5. Pieter Gijs

Koddigste knuffelbeer

1. Hanne De Sutter /                     
Sanne De Hutter

2. Kasper  Ligneel
3. Yentl Degeyter
4. Wonne Den Dooven

Domste brillekas

1. Systemen & Signalen
2. Algemene Scheikunde
3. Transportverschijnselen
4. Fysische Scheikunde
5. Wiskundige                                                                                          

Ingenieurstechnieken
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Kitcherige Katerkit
Aan iedereen die net een Vietnam-flashback heeft gehad bij het lezen van de 
titel, welkom. Alle anderen zijn natuurlijk ook welkom. De ene kater is natu-
urlijk de ander niet. Alles hangt af van wat je drinkt, hoeveel je er van drinkt 
en hoeveel slaap je hebt gehad. Ik heb mijn best gedaan om meer dan een 
handvol verschillende katers te onderscheiden.

DE “GOH DE LES OM 8U30 GA IK TOCH NIET HALEN.”
Oorzaak: 4 tot 6 pintjes/glazen wijn.
Gevolgen: Lichte misselijkheid, mentale en fysieke lamheid. 
Dit is waarschijnlijk de meest voorkomende kater. De reden hiertoe is vaak  de 
volgende zin: “Eén pintje kan toch geen kwaad?” In deze fase gaat alles een beetje slomer 
en vervelender dan verwacht, maar dit overleef je zonder problemen.

DE “WAT HEB IK NU WEER GEDAAN?”
Oorzaak: Overmatig drankgebruik in een verkeerde omgeving.
Gevolgen: Paranoïde, zelfhaat en spijt, zoveel spijt.
Dit scenario komt ook nog vrij vaak voor, je stelt je het volgende voor. Een feestje waar 
je een ongemakkelijke rendez-vous hebt met een ex. Dit is een van die situaties waar je 
het beste van jezelf moet bovenhalen in je sociale gedrag. Heel veel alcohol is hier dan 
ook niet voor nodig. De dag erna zal je niet meer zo goed herinneren wat je gezegd of 
gedaan hebt.

DE “TOTAL BLACK-OUT”
Oorzaak: Sterke drank
Gevolg: Compleet geheugenverlies.
Dit kan je zien als een voordeel. Want wat je niet meer weet, daar kan je je ook  niet voor 
schamen. Het kan wel spijtig zijn  want voor hetzelfde geld heb je een geweldige avond 
gehad. Tja, you will never know.

DE FYSIEKE KATER
Oorzaak: Teveel van één drankje (vooral zwaar bier)
Gevolgen: Hoofdpijn, overgeven en diarree.
Als je met deze kater wakker wordt, mag je alvast een weesgegroetje doen voor uw 
darmen, maag en hoofd. Het toilet zal uw nieuwe beste vriend zijn. Blijf daar dan ook 
dicht genoeg bij.
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DE “FAKE NEWS”
Oorzaak: Te weinig slaap
Gevolgen: Vol goede moed beginnen om later volledig te crashen.
Soms sta je op na een zware nacht en je voelt je goed. Een kater lijkt afwezig te zijn. Sad 
story maar de kans is vrij groot dat je nog zat bent. Zodra de alcohol is uitgewerkt zal je 
niets liever willen dan terug in je bed kruipen.

DE “EXISTENTIAL CRISIS”
Oorzaak: Een saaie avond die leidde tot een klein drankmisbruik
Gevolgen: Depressie, pessimisme en jezelf in twijfel trekken
Je had een topavond verwacht. Helaas was dat niet zo, uw enige vriend was drank, veel 
drank. De dag erna voel je ja dan alleen maar rot en ga je uzelf een heleboel vragen 
stellen. Waarom was het zo saai? Waarom ga ik zelf nog uit? Ligt het misschien aan 
mij? Waarom ben ik nog op deze aarde? Kortom je voel je als een van de beterbekende 
Coldplay liedjes.

DE “TOTAL ANNIHILATION”
Oorzaak: Shotjes, heel veel shotjes
Gevolgen: Alles
Dit is geen kater meer, het is eerder een gemuteerde superleeuw die katers eet als ontbijt. 
Deze kater wens je je ergste vijand niet toe (of juist wel?). Je bent echt totaal niets waard, 
je kan evengoed omvergereden zijn door een vrachtwagen. Enkele gevallen waarin dit 
nog te verantwoorden is: je bent net hard gedumpt of gefriendzoned, het einde van de 
examens of de wereld vergaat morgen.

DE “DODGED A BULLET”
Oorzaak: Act from the gods
Symptomen: Tevreden en trots op jezelf en je lever
Hoe het komt dat je geen kater hebt, daar is geen verklaring voor. Zelf geen hoofdpijn of 
droge mond. Het is een mysterie.



Kitcherige Katerkit28

Weten welke kater je hebt is leuk, maar het is natuurlijk veel leuker om te 
weten hoe je die bestrijdt. Hier een opsomming van verschillende middeltjes 
die kunnen helpen.

DRINK WATER!
Van alle anti-kater-tips die er zijn is dit de belangrijkste. Probeer tussen de glazen alco-
hol door water te drinken en zeker vlak voor je gaat slapen. Het zal je kater niet voor-
komen maar je hoofdpijn zal toch iets minder zijn.

EET TOMATEN!
Zodra je aan de ontbijt tafel geraakt bent, probeer tomaten binnen te spelen. Het is 
wetenschappelijk aangetoond dat de enzymen die tomaten bevatten, de effecten van 
alcohol tegengaan.

EET AUGURKEN!
Oke ik geef toe dat als je echt brak bent, dit het laatste is dat je wilt eten. Maar augurken 
bevatten veel mineralen die ervoor zorgen dat jij je in no time weer goed voelt.

SPORTDRANKJES!
Dit is misschien een van de lekkerste manieren om een kater te bestrijden. Deze zijn 
speciaal ontwikkeld om je te hydrateren en ze zitten vol met koolhydraten.

SLIK PARACETAMOL IN PLAATS VAN IBUPROFEN!
Paracetamol is niet perse effectiever, maar het is wel beter voor je. Ibuprofen is slechter 
voor je maag en lever, zeker in combinatie met de letsels die je lever en maag al hebben 
opgelopen.

SEMI VERPLICHTE ANTI-KATERMIDDEL
Het beste middeltje om geen kater te hebben is nog altijd geen alcohol drinken. Maar 
ja wat doe je eraan, we zijn jong en mogen al eens genieten van een avondje uit. Drink 
gewoon met mate en wees verstandig!
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Beats for Burgies
Een nieuw ‘t Civielke, dus een nieuw HOT TOPIC. Deze keer wil ik jullie ken-
nis laten maken met Lip Service. Nee, ik bedoel niet de lip service die vele jon-
gens en meisjes gaan opzoeken in de Overpoort gedurende elke week van 
het semester, maar ik bedoel wel de heetste nieuwe band van het moment!

LIP SERVICE
Wie de voorbije jaren Momma Said So 
aan het werk zag, wist gewoon dat zij 
het ver gingen schoppen. Hier zijn ze 
dan weer, maar nu onder een andere 
naam Lip Service. Er is een klein beet-
je verandering aan te pas gekomen en 
een andere naam, maar de nummers 
behouden nog steeds hun eigenheid.

Lip Service groeide ooit uit Momma Said 
So nadat één van de leden het niet meer zag 
zitten en er dus slechts een trio overbleef. 
Kasper, Hannah en Roel behouden hun 
altpop-recept en brengen het zelfs tot een
nieuw niveau. Dat was al rap te 
merken in hun debuutsingle ‘Together’.

De catchiness van de nummers blijft onge-
wijzigd, maar er komen heel wat nieuwe 
elementjes bij kijken. Enkele djembé-ge-
luiden of veel geklap zijn zeker geen 
zeldzaamheid in de debuutsingle. Dat in 
combinatie met de tegendraadse gitaar-
rifjes, de samengang van Lead-zang en 
Backing vocals en heerlijke baslijnen zor-
gen samen voor dansbare altpopliedjes.

Op 8 februari stelde het trio, onder bege-
leiding van Synth, hun nieuwe set voor in 
Trefpunt in Gent. Dat ze de boel in vuur 
en vlam gezet hebben, is zelfs te zacht uit-
gedrukt. Dit is muziek die beter gekend 
moet zijn bij het grote publiek, muziek 
die zoveel mogelijk luisteraars verdient. 
Want niet alleen zijn de muzikanten ver-
schrikkelijk goed, de combinatie met de 
aanstekelijke songs vol melodie, melan-
cholie en ironie is ronduit fantastisch.
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Lip Service is een band waar we nog veel van gaan horen en die iedereen zo snel mo-
gelijk moet gehoord hebben, zelfs als je geen fan bent van altpop. Een album is wel nog 
niet direct op komst, maar één van de bandleden heeft me wel al kunnen verklappen 
dat er zeker nog een nieuwe single zit aan te komen. De single ‘Together’ is alvast te be-
luisteren op Youtube en Spotify. Op Youtube staat zelfs de musicvideo, waar de gekheid 
helemaal duidelijk wordt en waardoor je het nummer volledig zal begrijpen. Een band 
met een grote toekomst die zeker de moeite waard is om eens te beluisteren.
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Transactie column

De verschijningsfrequentie van ‘t 
Civielke maakt het eerder lastig om 
via deze column in te spelen op de ac-
tualiteit. Daarom breng ik u, in plaats 
van nog eens het ganse verhaal van 
Boudewijn die Bo wordt uit de doeken 
te doen, een ander zicht op de situatie.

Wat me in dat hele verhaal opviel, was 
de algemene positiviteit die in de lucht 
hing. Daar kan je in principe niets op 
tegen hebben. Sterker nog, persoon-
lijke vrijheid kan men eigenlijk enkel 
toejuichen - zolang het de omgeving 
niet schaadt natuurlijk. Hetgeen mij 
echter stoorde, was de ‘consensus’ en-
kele dagen later. Tal van media werd 
gebruikt om onszelf schouderklopjes 
te geven: “een moeilijk sociaal thema is 
goed verwerkt, proficiat aan iedereen”. 
Dat is verdomd gevaarlijk! Sta mij toe 
om uit te leggen waarom.

Het is namelijk de reinste onzin dat 
thema’s zoals genderkwesties maatsch-
appelijk aanvaard zijn. Velen onder 
ons ervaren een bepaalde druk die ons 
niet toelaat om eerlijk te zeggen dat we 
sommige zaken gewoonweg niet be-
grijpen. 

Ik heb geen moeite om toe te geven 
dat ik met het overgrote deel van het 
verhaal niet mee ben, het behoort niet 
tot mijn leefwereld. De reden dat ik 
zoiets zonder schroom kan vertellen, is 
omdat mijn onbegrip zich niet vertaalt 
in ongebreidelde haat jegens de be-
trokkenen. Zo’n open communicatie 
is mijns inziens het enige dat groei en 
conversatie toelaat. Opnieuw, persoon-
lijke vrijheid is een goed ding, maar 
de maatschappelijke interacties kun-
nen bijvoorbeeld ook veranderen. Zo-
iets mogen we niet snel proberen ver-
geten. Er moet bijvoorbeeld nagedacht 
worden over hoe je zoiets communi-
ceert naar kinderen toe. Ik sta zelf ook 
in het jeugdwerk en ben in zo’n situatie 
terecht gekomen. Zelfs met de nodige 
ervaring is dat echt niet gemakkelijk. 
We mogen dus absoluut niet onszelf 
een applaus geven en ondertussen 
heel snel alle ongemakkelijke situaties 
snel onder tafel vegen. Hoe langer we 
wachten, hoe moeilijker. Dus is het dan 
nog een goed idee om alles blindweg toe te 
juichen tot op het punt dat we misschien 
geconfronteerd worden met een onder-
werp dat niet van toepassing is op een 
minderheid, maar op de meerderheid? 

trans·ac·tie: beslechting door partijen van hun geschil(len), tot stand gekomen 
in goed onderling overleg, al dan niet door tussenkomst van een derde partij
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Als we kijken naar de andere pool, 
geeft het verhaal bijna blijk van 
decadentie. Er wordt effectief een 
schijn opgehouden. “Ik zal ook maar 
een tweet plaatsen, als de rest gelooft dat
ik ermee bezig ben, geloof ik het zelf 
misschien ook na een tijdje!”. Een 
generatie geleden was er nog geen 
fractie van de huidige beschikbare 
media, iets waar we vrij angstig op 
kunnen terugblikken. Beperking van 
informatiebronnen maakt het na-
tuurlijk veel moeilijker om inzicht 
te kunnen verwerven en meningen 
uit verschillende hoeken te kunnen 
horen. Terzelfdertijd is manipulatie of 
sturing makkelijker langs de kant van 
de zender. Ondertussen is er een goed 
uitgebouwde toegang tot gigantisch 
veel bronnen via het internet. Een illu-
sie daaromtrent is dat het iemand zijn 
mening, iemand zijn visie, beter uit-
gebouwd en authentieker maakt. De 
waarheid is dat al die informatiebron-
nen de mogelijkheid daartoe bieden, 
maar dat blindelings volgen nu net 
gevaarlijker is. Op de doorsnee mens 
kan namelijk meer invloed uitgeoefend 
worden dan vroeger (een digitaal spoor 
bevat een goeie portie informatie). 

Op zichzelf? Ik herhaal: de per-
soonlijke vrijheid waar het hier om 
gaat is goed. De ‘media firestorm’ is 
waar het fout loopt. Voor je het weet, 
ontstaat er een klimaat waarin er 
te weinig kritisch nagedacht wordt.

Als je debat verbiedt, creëer je droog-
weg polarisatie én laat je mensen niet 
meer voor zichzelf denken. Langs de 
ene kant zijn er zij die eigenlijk niet 
akkoord gaan, maar die worden vir-
tueel gestenigd omdat ze niet meegaan 
met de stroom. (Het prachtige “Het is 
2018, moet je hier echt nog over naden-
ken?”-argument.) Ik kan me toch wel 
inbeelden dat een constructief debat 
maatschappelijk gezien interessanter is 
dan de simpele onderdrukking ervan. 
Doordat iemand niet opgezet is met 
die onderdrukking, wordt de kans net 
groter dat diezelfde persoon extremer 
zal beginnen denken. Hoe onlogisch is 
het dan om debat uit te sluiten? Uit-
eraard zullen er tunneldenkers zijn 
waarmee niet te discussiëren valt, dat 
komt overal voor. Ik doel op het deel 
dat eigenlijk wel in staat is om mee te 
groeien. Sluit die groep alsjeblieft niet 
uit, laat het gesprek toe.
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Wat is het gevaarlijkst denk je dan? 
Iets overnemen omdat de meningen 
nu eenmaal toegediend worden, of 
er steevast van overtuigd zijn dat een 
mening door zichzelf is uitgedacht, 
terwijl hij in realiteit ook is toegediend?

Ik durf erop te wedden dat genoeg 
mensen die zich op sociale media ac-
tief positief opstellenin het echt een 
pak anders zouden reageren. Zeg 
maar als het betrekking heeft op hun 
kind, om het klassieke voorbeeld te 
nemen. Daar sta je dan, met je mond 
vol tweets. Een flinke bijdrage ge-
leverd aan een collectief zelfbedrog dat 
open gesprek uit de weg gaat, profici-
at. Maakt zoiets alles niet moeilijker? 
Eerlijk gezegd jaag ik mij hierin op, 
er staan namelijk nog veel gevoelige 
onderwerpen op de agenda. Denk bij-
voorbeeld aan privacy. Wat als een 
overheid een wijdverspreid camerasys-
teem zou willen invoeren? Terwijl het 
ene deel van de populatie zich waar-
schijnlijk bedreigd voelt als persoon (en 
dus flagrant tegen zal zijn), denkt een 
ander deel misschien aan veiligheid, of 
dat zo’n systeem eventueel beter is in-
dien men toch niets te verbergen heeft. 

Photoshop is ondertussen al ingeburg-
erd, maar wat als manipulatie van be-
wegende beelden heel toegankelijk 
wordt en iemand ‘videoshop’ gebruikt
om je in een misdaad mee te laten 
spelen.

Een autoriteit die je kan verdedigen 
zou dan bijvoorbeeld wel handig zijn. 
Wat gebeurt er als die twee stand-
punten tegen elkaar moeten opbok-
sen en, veel belangrijker, wat als in de 
maatschappelijke context van dat mo-
ment de duidelijk slechtere optie het 
haalt, door zo’n kuddegedrag? Het zou 
jammer zijn dat een aanzienlijk deel 
overtuigd wordt door: “Het is 2030, 
is het nu nog niet duidelijk dat pri-
vacy belangrijk is?”. Uiteraard heb ik 
geen kristallen bol, ik wil een concept 
duidelijk maken. Neem een stap terug, 
verzamel genoeg informatie en bekijk 
de kwestie nuchter.
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Wees gewaarschuwd voor de volgende keer dat een situatie veel ‘nieuws’ gener-
eert. Er komen nog genoeg morele kwesties aan, er moeten nog genoeg wetten 
gestemd worden. Als je uiteindelijk kiest om deel uit te maken van de discussie 
die op dat moment oprijst, vertrouw ik erop dat je de grootste meerwaarde levert 
door een integer persoon te zijn.
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Evolutionaire psychologie
van menselijk paringsgedrag

Of anders gezegd, waarom voelen sommige kerels zich hopeloze losers die voor 
eeuwig als muurplant in een scheef Overpoort café enkel maar durven staren 
naar de schoenen van ongenaakbare 19-jarigen, terwijl die ene andere schijn-
baar moeiteloos de vochtigheidsgraad van alle slipjes rond hem naar tropische 
hoogtes drijft? Waarom delen meisjes minder snel hun hitsige seksuele verlan-
gens en kunnen jongens het in de supermarkt openlijk hebben over Mia Khalifah 
of Mia Malkova? Waarom is het überhaupt de taak van de man om te verleiden 
en van de vrouw om af te wijzen? Om al deze prangende vragen te beantwoorden 
zetten we hier de evolutionaire psychologie van het menselijke paringsgedrag 
uiteen! Niet dat je dat zal helpen een minder grote loser te zijn, maar dan weet 
je toch alvast waarom je stiekem ook een teleurstelling bent in de ogen van uw 
moeder.

Alhoewel we veelal denken dat ons seksueel-relationeel gedrag, de seksdaad zelf 
en de hofmakerij die eraan voorafgaat te verklaren is als een coöperatieve onder-
neming van beide partijen die elkaar trachten gelukkig te maken, is deze visie 
eigenlijk zeer primitief en tekortkomend wanneer ze dieperliggend gedrag moet 
verklaren. De huidige theorie van natuurlijke selectie is dan ook gestoeld op de 
visie dat onze seksuele verbintenissen eerder relaties zijn van mutueel wantrou-
wen en exploitatie. Het enige wat een vader en een moeder gemeenschappelijk 
hebben is dat ze elk 50% van de genetische aandelen bezitten van hun kinderlijke 
onderneming. Echter, alle ouders die er door de eeuwen heen in slaagden minder 
dan hun eerlijk deel van de kost te investeren die nodig was om een kind groot te 
brengen, konden hun genen ook verspreiden via andere seksuele partners. Elke 
partner in een relatie kan dus beter gezien worden als iemand die poogt de an-
dere te exploiteren. Of nog, genen om partners te exploiteren worden van nature 
geselecteerd en bevinden zich dus ook diep in al onze liefste lezers. 
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Is er echter een verschil tussen hoe 
een man en een vrouw dit exploit-
eren realiseren? Deze vraag brengt 
ons terug tot hoe we in de eerste 
plaats een man van een vrouw 
kunnen onderscheiden. Er blijkt 
een fundamenteel verschil te zijn 
tussen de twee geslachten die zich 
doortrekt in zowel het dieren- als 
het plantenrijk: de sekscellen, of 
gameten, van mannen zijn nameli-
jk veel kleiner en talrijker dan de 
gameten van vrouwen. Dit verschil 
is het meest flagrant bij reptielen en 
vogels, waar het ei werkelijk al het 
nodige voedsel bezit om een baby 
te ontwikkelen. Ook voor mensen, 
waar de eicel microscopisch is, is 
het nog steeds 100.000 keer groter 
dan het spermatozoön. Hoe merk-
waardig het ook mag klinken, alle 
andere verschillen tussen man en 
vrouw vloeien voort uit dit
ene basisverschil.

Aangezien zaadcellen enkel inzit-
ten met het snel transporteren van 
genen, leveren ze verder geen bi-
jdrage tot de voedselreserves van 
het embryo. Omdat ze klein zijn en 
foutieve versies toch voorbijgesto-
ken worden, kunnen mannen dage-
lijks miljoenen zaadcellen aan-
maken. Eicellen daarentegen zijn 
kostbaar in productie en hebben 
een lang groeiproces nodig. Elke 
vrouw draagt er dan ook maar een 
beperkt aantal met haar mee door-
heen haar leven. Vrouwen worden 
geboren met ongeveer twee mil-
joen eicellen en maken er verder 
geen meer aan. Tegen haar puberte-
it resteren er slechts zo’n 400.000. 
Aangezien de vrouw verder het 
kind nog meedraagt tot de geboorte 
plaatst dit alles een zeer harde lim-
iet op het aantal kinderen dat een 
vrouw mogelijks kan hebben. Een 
man daarentegen kan in principe 
oneindig veel kinderen verwekken. 
De exploitatie van de vrouw begint 
dan ook hier. 
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In het algemeen zijn er twee strat-
egieën die een vrouw uitspeelt 
om geschikte sekspartners te se-
lecteren. In de eerste strategie gaat 
een vrouw op zoek naar eigen-
schappen van trouwheid en huiseli-
jkheid vooraleer seks toe te laten in 
hun relatie. Ze gedraagt zich m.a.w. 
schuchter, preuts of ‘hard to get’. 
Elke man die niet geduldig genoeg is 
om te wachten tot de vrouw klaar is 
voor seks is waarschijnlijk ook geen 
trouwe partner. Door aan te drin-
gen op een langdurig engagement 
verwijdert ze de losbandige vrijers 
uit haar selectie en beloont ze de 
mannen met loyaliteit en doorzett-
ingskracht. Ze dwingt deze mannen 
energie en tijd te investeren in haar 
het hof te maken en laat hen zo in-
vesteren in hun nakomelingen nog 
vóór ze overgaat tot copulatie. Te-
gen dat de tijd is aangebroken dat 
ze seks hebben zal de man al hevig 
geïnvesteerd hebben in haar en 
heeft hij zich m.a.w. tot haar gebon-
den. Hij zal weinig verleiding voel-
en om haar te verlaten als hij weet 
dat elk toekomstig meisje dat hij be-
nadert opnieuw seks zal procrasti-
neren. Het samenhorigheidsgevoel 
van vrouwen binnen een cultuur 
kan dan ook een impact hebben op 
de loyaliteit van de mannen binnen 
diezelfde cultuur.

Is er een realistische manier waar-
mee vrouwen de exploitaties van 
hun partner kunnen reduceren? 
Zeker! Ze kunnen simpelweg wei-
geren om seks te hebben. Zij is de 
beheerde sekse in de paringsmarkt 
want zij levert de schaarse grondstof 
der eicellen. Ze heeft weinig te win-
nen aan het bezit van vele sekspart-
ners want eens ze beslist om seks te 
hebben legt ze als het ware al haar 
kaarten open op tafel. Ze bindt haar 
prestigieuze ei aan deze man. Seks 
heeft als gevolg een grotere betek-
enis voor vrouwen en het mag dan 
ook weinig verbazen dat een vrouw 
in staat is, net vóór de seks en schi-
jnbaar uit het niets, om alle seksuele 
stimulatie een halt toe te roepen.



41Wiskundigen mogen niet huilen

Duidelijk zal ze enige tekenen wil-
len zien van zijn overlevingsca-
paciteit. Ouder zijn op zich is hier 
al een teken van. Maar ook lange 
benen om snel te lopen, spieren 
om te jagen en te strijden kunnen 
haar helpen kiezen. Verder, in een 
maatschappij waar mannen con-
curreren om het zaad te mogen lev-
eren voor vele vrouwen, is het beste 
wat een moeder kan doen een zoon 
baren, en zorgen dat hij veel vrouw-
en aantrekt. Als gevolg is één van de 
meest begeerde eigenschappen dat 
een man kan hebben in de ogen van 
een vrouw simpelweg  de kwaliteit 
van de seksuele aantrekking zelf.

Vanuit de gedachte dat ze mogelijks 
geen enkele hulp zullen ontvangen 
van de vader van hun kinderen leg-
gen vrouwen zich toe op de tweede 
strategie: alles inzetten op het se-
lecteren van superieure genen om 
de hare mee te vermengen. Terug 
gebruikt ze het wapen van onthoud-
ing. Met de nodige zorg probeert ze 
nu uitwendige kenmerken te vin-
den die ze kan gebruiken om te dis-
crimineren. Sinds ze allen dezelfde 
informatie hebben is de kans groot 
dat de meeste van de vrouwen in 
overeenstemming zijn over wie de 
beste mannen zijn. Ze doen aan 
zogenaamde preselectie. In het ex-
treme geval zullen de enkele geluk-
kige mannen die verkozen worden 
het zaad mogen voorzien voor het 
merendeel van de vrouwen. Er 
ontstaan harems. Maar op welke 
kenmerken van een man met be-
loftevolle genen kan een vrouw nog 
afgaan naast preselectie? 
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Ook mannen gebruiken onbewust 
verschillende tactieken om hun 
deelname aan het seksverkeer te 
verhogen. Maar in plaats van deze te 
beschouwen zullen we afsluiten met 
een analyse van een wijdverspreide 
strategie die helaas zeer inefficiënt 
blijkt: de nice-guy strategie. Deze 
wordt samengevat in het adagium 
“everyone likes the nice guy, no one 
loves the nice guy.” Deze strategie 
wordt veelal toegepast door jongens  
wanneer een basis aan zelfwaarde 
ontbreekt en ze doorheen hun pu-
berteit weinig direct contact heb-
ben ervaren met meisjes. Ze bevat 
dan ook veel misvattingen en het 
kan lang duren vooraleer ze wordt 
verworpen. Maar waarom faalt deze 
strategie precies als het neerkomt op 

We kunnen concluderen dat het 
toepassen van verschillende strate-
gieën in vele gevallen een zoektocht 
is naar een optimaal compromis 
tussen conflicterende interesses. 
Verder is het duidelijk dat een op-
timaal compromis voor een vrouw 
niet steeds de optimale is voor een 
man. Doorheen het dieren- en 
plantenrijk zal de vrouw dan ook 
steeds meer aandringen op monog-
amie, terwijl de man zal neigen naar 
promiscuïteit. Welke van deze twee 
het onderspit delft lijkt bij de mens 
sterk beïnvloed door culturele om-
standigheden. 
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voortplanting? Dit is niet moeilijk te verstaan als we ze spiegelen tegenover de 
mechanismen van vrouwen om sekspartners te selecteren. De nice-guy is trouw 
maar heeft geen doorzettingsvermogen, noch etaleert hij enige vorm van dom-
inantie. Hij denkt dat meisjes het niet hebben voor fitness boys en onderneemt 
dan ook niet de nodige stappen om zijn overlevingswaarde te verhogen. Dit laat-
ste probeert hij echter wel te bewerkstelligen door alle vormen van conflict te 
vermijden. Helaas zijn de middelen hiertoe vaak desastreus voor zijn seksuele 
aantrekking. Zo is hij bang om enige vorm van integriteit te tonen die mogeli-
jk aanstootgevend kan zijn, wijst hij zichzelf af als meerdere mannen interesse 
tonen in hetzelfde meisje, en probeert hij steevast iedereen te plezieren, veelal 
door gebruik te maken van onnatuurlijke en onterechte lofuitingen. Zijn grootste 
fout: hij verwart de terughoudende strategie van meisjes met de overtuiging dat 
ze minder geïnteresseerd zijn in seks. Hij voelt zich dan ook schuldig voor zijn 
eigen seksuele verlangens. Laat men het woord verspreiden: seksuele onwetend-
heid is sociale zelfmoord. Samengevat brengt de nice-guy onbewust in  oorden 
en daden de boodschap over dat zijn genen inferieur zijn. Hij wordt niet gepre-
selecteerd en dus ook niet geselecteerd en belandt dan maar tegen de muur van 
een scheef Overpoort café met een pintje tegen de borst, een broek vol goesting 
en een hoofd vol zelfmedelijden. Moet er nog zand zijn?

[Verdere interesse? Lees alvast The Selfish Gene, Richard Dawkins]







12-urenloop
WINNERS HAVE A PLAN, LOSERS AN EXCUSE

D-DAY! 25 April zijn alle ogen gericht op het Sint-Pietersplein voor de gewel-
dige clash tussen VTK en HILOK! Drie jaar, 1096 dagen, 26304 uren of 
maar liefst anderhalf miljoen seconden.. is het ondertussen al geleden dat de 
ingenieursstudenten nog eens hun fysieke superioriteit hebben kunnen tonen 
aan heel Gent.  Van negen uur ’s morgens tot negen uur ’s avonds proberen 
alle kringen in een mara thonestafette zoveel mogelijk te rondjes lopen. Vorig 
jaar verloren we na een waanzinnige nek-aan-nekrace van 921 rondjes met 
een half rondje verschil. Tijd om terug te slaan dit jaar!

Een goede voorbereiding is natuurlijk alles en daarom trainen we specifiek op de 320 meter 
sprint tijdens de wekelijkse speedteamtrainingen onder begeleiding van speedteamcoach Kasper 
Ligneel. Deze gaan door op donderdag om 19u15 aan de Plateau, iedereen is welkom! We bli-
jven ook nog steeds op maandag trainen met ons rondje rond de watersportbaan. Het vergt 
wat discipline en karakter om je conditie aan te scherpen, maar in de vorm van onnoemelijk 
veel respect, een atletisch lijf en veel vrouwelijke aandacht word je er aardig voor beloond.  Het 
speedteam zelf is een team dat zich paraat stelt voor de 12-urenloop en doorgeeft op welke uren 
hij of zij kan lopen. Iedereen die meerdere rondjes kan lopen aan een deftig tempo is welkom! 
Als speedteamloper krijg je van ons een exclusieve T-shirt, allerlei soorten broodjes, bananen, 
druivensuiker en sportdrank zoveel je wilt. De masseuses zijn er ook terug bij om die verzuring 
uit je kuiten te halen! Ook de supporters zijn natuurlijk ook van levensbelang om ons naar de 
overwinning te schreeuwen! GO VTK!
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That 2018-Body! 
Het is intussen al maart en school is al meer dan een beetje in volle 
bloei!!! Hier zitten we in den draaaaank, eten we frieten en slapen we te 
weinig. Heel af en toe zetten we ons achter onze boeken en ook dat is 
absoluut geen goede work-out! Misschien hebben jullie, net als ik, in jan-
uari nochtans goede voornemens gesteld om je leven te beteren en al dat 
vulgair papke pens weg te werken! Want helaas zie je er niet zo goed uit 
als je dacht en heb je je hele studentencarriëre niets anders gedaan dan 
feesten, studeren, drinken en eten en ben je vergeten te sporten om dat 
lichaam te verkrijgen! Geen zorgen, ik geef jullie de oplossing! Hier zijn een 
paar tips voor de levende student om zijn leven te beteren. We can do it!

Tel je calorieën: 
Als je op voorhand uw caloriën telt dan bereid je je lichaam 
voor. Je lichaam weet dan dat die dan een centimeter hard-
er moet werken zodat die alle overbodigheden kan verbran-
den en verwerken. Dit is namelijk wetenschappelijk bewezen 
door mijn buurvrouw Janine. Die vindt van haarzelf dat ze er 
werkelijk fantastisch uitziet!

Geef al je geld uit aan kleren! 
Als je geen geld hebt dan heb je ook geen eten. Aldus zie je 
er fantastisch uit door je nieuwe kleren en kan je niet te veel 
eten cuz you poor bitch. Het is vrij simpele wiskunde die al die 
modellen met dure kleren toepassen. Die zijn zo mager omdat 
ze gewoon geen eten kunnen betalen. Mijn andere buurvrouw 
Jaqcueline heeft dit namelijk zelf meegemaakt toen ze in de tijd 
poseerde voor een konijnenmagazine.

Sport verbrandt calorieën
Als je sport terwijl je eet dan komen er dus gewoon geen 
calorieën bij. It’s clear science. Eet dus een goei vetteug 
Julientje tijdens uw volgende dancebattle met nonkel Jos want 
je komt geen kiloliter bij terwijl you is bringin all diz bass.

That 2018-sexy-body
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Drink elke dag 
Ja inderdaad in alcohol zitten er ook calorieën, maar 
dat kunnen we toch niet opgeven? We zijn niet ver-
slaafd, we hebben het gewoon nodig.  Het probleem bij de 
hedendaagse student is dat die helaas te weinig sporten. 
Dit is teringultramakkelijk op te lossen! Drinken bij het 
opstaan gewoon drie pinten, dan moet je wel al je trans-
portatie doen met de fiets, want drinken en autorijden 
doodt levens. Dus riskeer je eigen leven maar met de fiets 
en dan heb je ook weer die bootyliciousgevende work-out.

Als niemand je ziet eten dan heb je 
niet gegeten. 
Ik ben er heel erg zeker van dat een groots 
filosoof ooit zei: “Als een boom valt in een bos, 
en niemand hoort het, dan maakt die geen 
geluid.” Wel helemaal hetzelfde met het eten van 
je maaltijd. Iedereen weet dat calorieën fictief zijn 
en als niemand je ziet dan kan je perfect doen 
alsof het nooit gebeurd is. Cuz you look amazing.

Maak andere mensen even dik als jij
Als iedereen out of shape is, dan is niemand out of shape. Een 
kilo is gelijk Chlamydia, je kan dat delen. Blijf iedereen die je 
kent trakteren op boter en slagroom. Oink oink.

Als alles faalt, ga gewoon in ontkenning over uw eigen 
wilskracht. Het is overduidelijk uw oma haar schuld dat 
je er niet likbaar uitziet. Dat grijs verrekt wandelend 
stuk leer propt je altijd vol snoep en cola en veel te 
veel eten. Het is niet jouw schuld dat je te lief bent om 
nee te zeggen.

That 2018-sexy-body
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DOUGH IT!

Jullie zijn allebei studenten Burgerli-
jk Ingenieur aan onze faculteit, hoe 
kwamen jullie erop om te starten 
met de Pop-up bar? 
Beiden zijn we al even geïnteresseerd in 
het horeca gebeuren en alles dat met eten 
te maken heeft. Ook de zin om te onder-
nemen is al langer aanwezig. Aangezien 
we inderdaad  nog Burgerlijk Ingenieur 
studeren kregen we vaak te horen dat 
we beter wachten tot na onze studies. 
We stonden echter te popelen om ac-
tie te ondernemen en besloten als stu-
dent-ondernemer aan de slag te gaan. 
We gingen op zoek naar een tof concept 
om te realiseren als pop-up, aangezien 
dit beter combineerbaar is met de stud-
ies. Het resultaat ‘Dough It’, een hippe 
zaak waar allerlei lekkernijen op ba-
sis van koekjesdeeg verkocht worden.

Hebben jullie een bepaalde cursus 
moeten volgen om te mogen onder-
nemen? 
We hebben beiden de cursus bed-
rijfskunde en leren ondernemen 
gevolgd. Verder hebben we ons 
bachelordiploma gehaald en dit is vol-
doende om een onderneming te starten.

Waarom Cookie Dough? 
We waren op zoek naar iets hip en 
trendy, iets dat zou aanslaan. Natu-
urlijk bakten we al veel en onze kot-
vrienden waren meestal zotter van het 
deeg dan van de koekjes. Zo is het idee 
ontstaan en beetje bij beetje gegroeid. 

Stel het is een groot succes, doen   
jullie dan verder na de pop-up, of 
hoe zien jullie het juist?
Dit alles is nog een groot vraagteken. 
We willen ons diploma afwerken, maar 
als het natuurlijk super draait, gaan 
we zeker nadenken over een vervolg!

De laatste tijd zien we meer en meer 
pop-ups verschijnen, hoe komt dat 
volgens jullie en wat vinden jullie   
ervan? 
De reden voor een pop-up bij ons is 
vooral de combinatie met studie en het 
uittesten van deze trend. We willen er 
ook vooral veel van leren om misschien 
in de toekomst als zelfstandige aan 
de slag te kunnen gaan. Vermoedeli-
jk zijn er nog anderen die ook zo den-
ken, dit helpt sowieso om de stad Gent 
jong te houden ook! Dus wij zijn fan! 
 

Ondernemen, dat is niet zo makkelijk in het drukke leven als 
student. Toch moedigt de UGent maar al  te graag de 
ondernemerzin aan. En dat hadden Marilyn en Amélie 
zeker begrepen. Ze openden vorige week woensdag hun 
eigen pop-up bar voor Cookie Dough, de eerste in België, en 
wij van ‘t Civielke konden met hen een interview strikken. 

Dough It!
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Valt het wat te combineren met jullie studie? 
Het is momenteel zeer tijdsintensief. De verplichte lessen plannen we in, maar nu fo-
cussen we ons vooral op de pop-up. Na de Paasvakantie echter gaan we ons helemaal in 
de boeken smijten zodanig dat we beide projecten kunnen laten slagen. Zo hopen we te 
kunnen bewijzen dat het combineren van studeren en ondernemen mogelijk is. 

Hebben jullie nog tips voor andere starters? 
‘Dough It’ zal een zeer kleurrijke en jonge zaak zijn, dit past helemaal bij onze persoon-
lijkheid. Een goede tip voor starters is dus blijf dicht bij jezelf! Dan pas voel je je goed bij 
wat je doet. Wij zullen dan ook met een stralende glimlach en enthousiast ons product 
verkopen. 

De voldoening die je haalt uit het ondernemen is super, voor jezelf werk je gewoon 
dubbel zo hard! Maar blijf met de voetjes op de grond, want er komt veel kijken bij het 
starten van een onderneming. Het uitwerken van een goed business plan is dan ook 
broodnodig.

We weten momenteel nog niet hoe het na de pop-up zal lopen, maar ondanks het vele 
werk zijn we ook volop aan het genieten van alles! Ooit hoorden we eens “de weg naar 
het succes is toffer dan het succes zelf ”. Dus niet twijfelen, JUST DOUGH IT!

Dough It! is zeker nog open tot de paasvakantie en kan je vinden op het adres Sint                     
Jacobsnieuwstraat 45 hier in Gent

Dough It!
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Advertorial - Bain

Advertorial

Ik werk nu iets meer dan een jaar als Associate Consultant bij Bain &amp; Company 
en ben nog steeds enorm tevreden met mijn keuze. Ik gebruik dagelijks het analytische 
vermogen dat ik ontwikkeld heb tijdens mijn studies en leer veel bij in gevarieerde in-
dustrieën. In het afgelopen jaar heb ik op 5 verschillende cases gewerkt. Zo heb ik onder 
andere private Equity funds geholpen met de overname van een bedrijf of klanten bi-
jgestaan in de bepaling van hun strategie, zowel op korte als op lange termijn. Wij pro-
beren onze klanten te helpen hun ambities waar te maken, en proberen hen hierbij te 
ondersteunen door hen de juiste inzichten aan te rijken.
Wat mij energie geeft is dat ik als pas afgestudeerde rond de tafel kan zitten met senior 
klanten en daardoor ook rechtstreeks de impact kan zien van mijn werk. Zo heb ik 
voor mijn laatste case gewerkt voor een van de grootste consumer products bedrijven 
en wanneer ik door de supermarkt loop zie ik effectief het resultaat van mijn analyses.

In de loop der tijd werd ik telkens ondersteund met de juiste coaching en training. Zo 
begon ik de eerste twee weken van mijn job met training in Brussel, gevolgd door 10 
dagen training in Cape Cod, nabij Boston. Maar ook nadien werd er regelmatig een 
volledige dag uitgetrokken om ervoor te zorgen dat alle consultants getraind werden 
om nieuwe tools en skills onder de knie te krijgen. Spreekt de job van Associate Con-
sultant bij Bain &amp; Company je aan of ben je geïnteresseerd in een stage? Neem dan 
zeker deel aan één van onze events of neem een kijkje op www.joinbain.com. Hopelijk 
tot snel!

Als burgie is het zeker geen gemakkelijke keuze om 
een job te kiezen. Doctoreren, werken in een industrie, 
consulting,… zijn slechts enkele van de talloze mogeli-
jkheden die je hebt met een burgerlijk ingenieur diploma 
op zak. Persoonlijk was ik op zoek naar een job waar ik 
op een snel tempo veel kon bijleren en waar ik voor ge-
varieerde uitdagingen kwam te staan. Al snel bleek dat 
een job in strategy consulting alle eigenschappen bevatte 
waarnaar ik op zoek was.

Wanneer ik in contact kwam met Bain & Company was 
de fit voor mij meteen duidelijk. ‘One team attitude’, 
‘True north’ en ‘Driven by results’, waren belangrijke cri-
teria die me tot Bain aantrokken.
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Advertorial - ExxonMobil

Een ander positief punt hier is dat je in een omgeving start samen met veel andere jonge 
ingenieurs en waar vele evenementen worden georganiseerd voor jong en oud en je je 
dus direct thuisvoelt.

Ondertussen werk ik nu al anderhalf jaar bij ExxonMobil en kan ik jullie vertellen dat 
ik blij ben met mijn keuze door de vele uitdagingen die je krijgt en omdat er veel af-
wisseling is. ExxonMobil is een groot bedrijf waar dus ook grote kansen zijn om jezelf 
te ontwikkelen. Na 1 jaar mocht ik ook al een nieuwe collega wegwijs maken in onze 
fabriek en blijf ik zijn coach wat er ook op wijst dat hier zeker aan goede begeleiding van 
nieuwe collega’s wordt gedacht. Mijn job momenteel is het opvolgen van de draaiende 
machines op de fabriek met focus op de compressoren die het ethyleengas tot op 2000 
bar opdrukken. Bij deze machines optimaliseer ik de betrouwbaarheid, productie rate 
en kwaliteit.

Indien je nog verdere vragen hebt of meer wilt weten over mijn job hoop ik jullie te ont-
moeten op een volgend ExxonMobil event of kunnen jullie ook een mailtje sturen naar
mattijs.dolphen@exxonmobil.com.

Beste ingenieurs in spe,

Dit is eigenlijk een heel belangrijk stukje van het Civiel-
ke hoewel menig ingenieur dit boekje waarschijnlijk 
enkel leest voor de recentste roddels, nieuwste technol-
ogische snufjes en uitdagende raadsels. Echter voor de 
oudere studenten onder jullie kan dit stukje betekenend 
zijn voor een groot deel van je carriere. Dit is zeker het 
geval indien jullie voor ExxonMobil als werkgever zoud-
en kiezen aangezien dit bedrijf je een carriere aanbiedt 
eerder dan enkel een eerste job. Dit is een van de unieke 
kansen die ExxonMobil je kan bieden. Ook het flexibele 
jobrotatie systeem, dat wel al gekend zal zijn door elk van 
jullie die ooit eens een presentatie of event van ons heeft 
bijgewoond, is zo’n uitzonderlijke kans die je maar bij 
weinig bedrijven krijgt.
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Advertorial - Deloitte

Advertorial

Vanaf het eerste moment was er een enorme klik met elke Deloitter die ik sprak tijdens het re-
cruitment process. Laat je niet misleiden door het strakke kostuum van een consultant, het zijn 
stuk voor stuk toegankelijke, uiterst sympathieke, ambitieuze mensen die nog zéér goed weten 
hoe ze een feestje moeten bouwen. Zo had Deloitte eind december nog het Sportpaleis afgehu-
urd, met o.a. Black Box Revelation, Lost Frequencies en Dimitri Vegas. Ook is begin januari ons 
eigenste café geopend, “de Tarmac”. Deze supercosy bar, uitkijkend op het vliegveld is de ideale 
plek om de dorst te lessen na een harde werkdag en bij te praten met de vele vrienden uit je eigen 
of andere service lines.  Genoeg over de ongelofelijk gezellige sfeer en enthousiaste mensen. Wat 
heeft Deloitte Consulting nu allemaal in petto voor een startende ingenieur?

Deloitte Consulting is opgesplitst in drie grote takken, Human Capital, Technology en Strategy 
&amp; Operations. Vooral deze laatste twee takken bieden oneindig veel interessante carrière-
mogelijkheden voor ons, burgies. Binnen Strategy &amp; Operations heb je o.a. Monitor De-
loitte (de Strategy Consultant binnen Deloitte) en Supply Chain &amp; Operations, de service 
line waar ik in september ben gestart samen met twee andere burgies.

Ben je eerder getriggerd door alles wat met Technology te maken heeft zoals blockchain, robot-
ics, internet of things, analytics en nog zoveel meer, kom dan zeker even langs op de Technology 
Day op 16 maart in ons prachtig Gateway gebouw op de luchthaven van Zaventem. Helaas heb 
ik te weinig plaats om alle mogelijke loopbanen hier uit de doeken te doen dus verwijs ik jullie 
door naar de website of stuur mij gerust een berichtje op LinkedIn!

Veel succes en geniet nog met volle teugen van de laatste maanden als student!

Eva Roos

Hey beste burgies!
Wauw, het schrijven van deze advertorial brengt heel 
wat onvergetelijke momenten naar boven! Enkele jaren 
geleden was ik zelf nog een perschick die instond voor 
het schrijven en opmaken van de ’t Civielkes. Nadien 
was ik deel van het vierkoppige Career &amp; Develop-
ment-team, dat bedrijven aanmoedigt om hun recen-
te recruits een testimonial te laten schrijven voor het ‘t 
Civielke zodat de ingenieurs in spé onder jullie een idee 
hebben wat er hun binnenkort te wachten staat. En nu zit 
ik hier, aan de andere kant van het verhaal, als één van de 
90 nieuwe “Business Analysts” van Deloitte Consulting.
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Puntenboekje

Vind je het ook onaangenaam dat de punten van tussentijdse testen en 
projecten vaak in één groot bestand op Minerva gezwierd worden? Vind je 
het ook niet zo fijn dat iedereen je punten kan zien, zeker in het eerste jaar, 
wanneer alles nog nieuw is en je punten misschien nog niet zijn wat je verwachtte? 

Goed nieuws! Dat wordt immers verleden tijd! Lesgevers kunnen punten via Min-
erva nu persoonlijk aan studenten bezorgen, zonder dit voor iedereen zicht-
baar is. Dit kan via de module “Puntenboek” in Minerva en zelfs zonder dat de 
lesgevers hier meer werk voor moeten doen. Er zijn zelfs heel wat extra moge-
lijkheden, zoals het geven van feedback (individueel of in groep), wat heel han-
dig kan zijn voor zowel testjes als projectwerk. Wil je eens zien hoe dit werkt? 
Kijk dan op de Minerva-pagina van FRiS. Je hebt van ons al een 20 gekregen!

De lesgevers van de testen in het eerste jaar gaan dit jaar dit nieuwe systeem uitproberen 
voor Analyse II, MeLA, Materiaaltechnologie en WenS! Wil je zelf ook liever dat de les-
gevers van een bepaald vak dit systeem zouden gebruiken? Spreek hem of haar hier dan 
zeker over aan! Als je ons mailt op fris@vtk.ugent.be, kunnen we je ook een gids bezor-
gen die de lesgever uitlegt hoe ze de punten kunnen uploaden naar het Puntenboek.
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Studentenverkiezingen
Daar zijn ze weer! De studentverkiezingen. Tweejaarlijks kunnen studenten zich kan-
didaat stellen om op hogere niveaus mee te beslissen wat er op onze universiteit of fac-
ulteit gebeurt. De universiteit zoekt enthousiaste studenten om te zetelen in de Faculte-
itsraad, Sociale Raad én zelfs de Raad van Bestuur van de Universiteit Gent. Wil je mee 
beslissen over het reilen en zeilen van de faculteit? Of zie je het grootser en wil je samen 
met de rector sleutelen aan de miljoenenbegroting van onze Universiteit? Kandideren 
kan van maandag 16 april tot en met vrijdag 20 april. Heb je vragen over wat dit precies 
inhoudt? Spreek gerust een FRiS’er aan of stuur een mailtje naar fris@vtk.ugent.be.

Academische Kalender
In januari organiseerde de Gentse Studentenraad een grootschalige enquête onder stu-
denten van de gehele universiteit. Dat wij ingenieursstudenten een eigen visie hebben, 
is overduidelijk te merken in de resultaten! Opvallend is dat de onze studenten zich 
uitdrukkelijk kanten tegen onderwijs in modulesysteem en een academiejaar dat start 
vanaf 1 september. Dit terwijl andere faculteiten hier een minder uitgesproken mening 
over hebben. FRiS belooft alvast dat we er werk van maken jullie meningen en inzichten 
mee te dragen komende maanden.
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Wist je dat:
Er sinds 2004 een Vlaams decreet is dat voorschrijft dat er studentenvertegenwoor-
digers moeten zetelen in de bestuursorganen van de universiteit? Aan de Universiteit 
Gent is men hier al veel langer mee bezig. Al meer dan 30 jaar behartigt de Gentse Stu-
dentenraad de belangen van de studenten. Een project waar FRiS met veel plezier aan 
meewerkt!

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!



BEST: EBEC Challenge CASE Study
Test je praktisch inzicht
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 Ingenieurs in spe, het tweede semester is begonnen. Jullie weten allemaal 
wat dat betekent… Inderdaad, de local round van EBEC Challenge komt 
eraan en dat al op 7 maart in het UFO! Ik stel me al direct dat wow-gevoel 
voor dat bij jullie ongetwijfeld naar boven komt wanneer EBEC wordt ver-
meld. Geen wonder, het is dan ook dé beste ingenieurscompetitie van Gent 
en omstreken.

EBEC Challenge local bestaat uit 2 competities, niet enkel Team Design, 
maar ook Case Study staat op het menu. Voor Team Design zijn jullie helaas 
te laat, de preselecties zijn al gebeurd in het eerste semester. Het goeie nieu-
ws is dat er geen preliminaries zijn voor Case Study en iedereen die zich 
inschrijft kan meedoen. Opnieuw in teams van 4, opnieuw met doldwaze 
prijzen voor de beste teams… en opnieuw met gratis croques.

 Als opdracht voor de Case Study krijgt 
elk team een actueel technologisch onder-
werp voorgeschoteld, zoals bijvoorbeeld 
Virtual Reality of Artificial Intelligence. 
Hierop moet elk team dan een creatieve 
toepassing vinden die van de wereld een 
betere plaats maakt. Bij Virtual Reali-
ty kwam twee jaar geleden bijvoorbeeld 
het idee uit de bus om met deze technol-
ogie operaties te simuleren voor genee-
skundestudenten. Er is GEEN voorken-
nis nodig, iedereen (van gelijk welke 
afstudeerrichting) kan dus deelnemen. 
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Na anderhalf uur beredeneren, discussiëren en pintjes drinken, worden 
de gevormde ideeën besproken met de company representatives van De-
loitte (jawel, één van de grootste spelers in de consultancy!), waarna nog 
tijd is voor verdere herwerkingen. Na voorstelling aan de vakjury vallen de 
3 beste toepassingen in de niet te missen prijzen.  Erna sluiten we af met 
een cavareceptie voor alle deelnemers (duur van het evenement: +- 18u30 
tot 23u30). De winnende teams krijgen ook de eer om mee te doen aan de 
Case Study van de volgende EBEC Challenge ronde: “EBEC Benelux”. Deze 
regionale, finale ronde gaat dit jaar eveneens door in Gent. Het staat ook 
goed op je cv...en er zijn gratis croques.

Ben je geïnteresseerd in deze niet te missen kans, rep je dan naar https://
vtk.ugent.be/best/ebec-university/ om je met je team in te schrijven. De 
plaatsen zijn beperkt.

See you in’t UFO!
BEST Ghent
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IAESTE
Ghent

Beste Civielkelezer, aangezien je dit leest, betekent het dat je 
deexamens in zekere mate overleefd hebt. Nu die verwarren-
de periode eindelijk achter de rug is, is het weer tijd om volop 
vooruit te kijken. Ondertussen zijn de applicaties voor de stages 
afgelopen, maar mocht je er niet in geslaagd zijn je droom-stage 
voor komende zomer te bemachtigen, niet getreurd. Lees rustig 
verder en kom te weten hoe je mogelijks alsnog op stage kan 
deze zomer. Aan allen die geselecteerd zijn voor een stage: good 
times ahead, you’re going on an adventure!

Smaakmakertjes

Het nieuwe semester starten we naar goeie gewoonte met een
getuigenis van een medestudent onder jullie die een IAESTE-
stage heeft beleefd vorige zomer.

Tim Vandamme - Poland
“What really stuck to me while staying in Łódź was the 
fact that almost every day there was something to do 
in the city. And with so many people around you from 
so many different countries and cultures every trip was 
worth it. I can only encourage people to go on an in-
ternship with IAESTE, it’s an easy way towards real ex-
perience and you obtain memories and friends you’ll 
keep with you for the rest of your life.”
Hoe vind ik alsnog een stage?
Aangezien de algemene selectieprocedure al achter de rug is, is ook het grootste deel 
van de stages reeds uitgedeeld. Wil je toch nog een stage bemachtigen, dan kan je steeds 
terecht op het internationale Exchange Platform (www.iaeste.net). Hier verschijnen 
gedurende het volledige jaar enkele stageplaatsen waar studenten wereldwijd voor kun-
nen appliceren. Als een van deze stages je aanspreekt, zend dan een mailtje naar
belgium@iaeste.org.
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IAESTE Belgium delegatie op de Annual 
Conference in Berlijn 
Dit jaar vond IAESTE’s jaarlijkse Annual Con-
ference (a.k.a. AC) plaats in Berlijn, dit van 19 
tot 25 januari ‘18. De 5-koppige Belgische dele-
gatie - bestaande uit de National Secretary van 
IAESTE België, Annelies Vermeir, en haar team 
(Liesbeth De Ryckere, Len Vande Veire, Nicolas 
Willekens en Chaïm De Mulder) - is vertrokken 
richting Berlijn met zo’n 130tal stageplaatsen in 

Het resultaat van dit harde werk mag er 
zijn: De Belgische delegatie keerde terug 
huiswaarts met maar liefst 136 buiten-
landse stages in zo’n 53 verschillende 
landen. Dit was niet mogelijk geweest 
zonder de vele enthousiaste Belgische 
IAESTE-leden die deze stages in ons eigen 
Belgenlandje voordien hadden verzameld.

Volg ons! Stay tuned-in, like de pagina 
‘IAESTE Belgium’, schrijf je in op
onze mailinglijst via iaeste@vtk.ugent.be 
of ga naar www.iaeste.be.
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Wistjedatjes!
JOEPIE JOEPIE JOEPIE, DIE VEEL TE KORTE INTERSEMESTRIËLE WEEK 
ZIT ER WEER OP EN WE WETEN ALLEMAAL PERFECT WAT DAT BETEKENT: DE 
EXAMENS HEBBEN ONS OPNIEUW NIETS BIJGELEERD EN WE ZOEK-
EN DAN MAAR ONZE TOEVLUCHT IN ECHTE KENNIS: DE VOLGEN-
DE VIER PAGINA’S! GENIET DUS VAN DEZE BREINVULLING EN VERGEET 
NIET: TWO PLUS TWO IS FOUR MINUS ONE IS THREE QUICK MATHS.

…we eigenlijk maar met twee angsten geboren zijjn? In tegen-
stelling tot wat veel mensen geloven, bestaan er in feite maar 
twee fundamentele angsten: angst om te vallen (basofobie) 
en angst voor luide geluiden (fonofobie). Elke mens wordt 
aangeboren met deze twee angsten en deze komen dan ook 
voor bij andere zoogdieren. Andere angsten zoals die voor 
spinnen (arachnofobie) of voor bomen (dendrofobie) horen 
daar niet bij en zijn dan ook een gevolg van gebeurtenissen 
die een bepaald individu meegemaakt heeft in zijn jeugd of 
in de samenleving. Angst voor lange woorden (hippopo-
tomonstrosesquippedaliofobie) is nog een andere leukerd. 

…Mentos en Coca Cola Light explosief reageren?  Oké, 
akkoord, dit is eentje die we wellicht allemaal wel kennen, 
maar de oorzaak achter dit fenomeen is eenvoudiger dan je 
zou denken. Wanneer de Mentos daalt in het flesje, produ-
ceert het snoepje steeds meer en meer koolstofdioxide. De 
rijzende bubbels reageren met het koolstofdioxide dat opge-
lost is in de cola en vormen hierdoor meer en meer bubbels. 
Dit heeft dan uiteindelijk het gekende explosieve resultaat. 
Zo ziet u maar, dames en heren, de lessen over ‘Oplosbaar-
heid’ bij prof. dr. Reyniers hebben zo nog hun voordelen

WIST JE DAT...

… ja niet overal ja is? Hier in West-Europa zijn we het ge-
wend om met ons hoofd te knikken als we iets willen beves-
tigen. Echter, dit is niet het geval in sommige andere Eu-
ropese landen zoals Griekenland, Bulgarije, Albanië en 
FYROM (Macedonië). Een kort knikje met het hoofd naar 
boven betekent hier immers ‘nee’. Het is maar dat je het weet.



… er een simpele manier is om te weten of een parel echt 
is?  Je neemt dus een parel of iets dat op een parel lijkt. Wrijf 
dit object zachtjes over de hoek van je voorste tanden. Indi-
en het object lichtjes ruw, grauw of zanderig voelt, dan heb 
je waarschijnlijk een echte parel vast. De zanderigheid die je 
hier voelt, is parelmoer hetgeen een stof is die enkel bij schel-
pen (en dus parels) voorkomt. Voelt het object zacht of glazig 
aan, dan heeft iemand je in de luren gelegd. Life hacks for life! 

… de Italiaanse gelato daadwerkelijk verschillend is van ons 
ijs?    Wie ooit naar Italië gereisd heeft, heeft het ongetwijfeld 
wel al eens geproefd: de onovertroffen smaak van authen-
tiek Italiaans ijs (gelato). Daarbij valt ook op dat het ijs daar 
veel minder zwaar is dan het Belgische alternatief, hetgeen 
ook logisch is als je kijkt naar hoe Italianen hun ijs maken. 
Waar wij vaak room gebruiken, gebruiken zijn vaker melk 
in plaats van room en gooien ze ook minder eierdooiers in 
hun recept. Diëten door meer Italiaans ijs te eten; who’s in?
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… we bijna allemaal ooit blauwe ogen gehad hebben? De 
meeste Kaukasische baby’s die geboren worden hebben 
donkerblauwe ogen en hun ware oogkleur -blauw, bruin, 
groen of een meer exotische kleur- komt pas tevoorschi-
jn na een paar maanden. Dit is afhankelijk aan de ho-
eveelheid licht waaraan de baby in die eerste maanden 
blootgesteld wordt. Kinderen van Afrikaanse of Azi-
atische origine hebben dan weer donkergrijze of -bruine 
ogen, hetgeen na zes maanden kan evolueren afhanke-
lijk van de genen. De idee dat we allemaal ooit een mooi 
wezentje zijn geweest, het doet m’n hart smelten xxx

WIST JE DAT...



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
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TEAMWORK, INNOVATIE EN TECHNIEK, DAT ZIJN WIJ



Dankwoord

Dankwoord

Ziezo, we zijn weer aan het einde ge-
komen van dit ‘t Civielke, het vierde al! 
En de volgende editie is alweer ons laat-
ste *snif*. We zullen voor een allerlaat-
ste keer nog eens het beste van onszelf 
geven (en neem dat maar letterlijk oooh 
jaaaaaaaaa)

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

Bedankt Laurens, voor je weeral mind 
blowing wistjesdatjes.

Merci Fran, voor je leuke, ietwat rare, 
maar zeker te proberen waard-standjes!

Dank je Reneetje, de sterren stonden 
voor onze horoscoop ook weer goed!

Muchas gracias Maarten, voor je kijk 
op transactie EN VOOR MIJN BRIEF 
XOXO PHIETJE

Bedankt Hendrik, voor een geweldige 
kijk op het paringsgedrag.

Merci Dario, nu hebben we zeker 
noooooooooooit meer een kater *kuch*

    Throwback naar één van onze
  campagne posters van vorig jaar

Veel lof naar Lynn en VTK Sport, door 
jullie waren we er allemaal een beetje bij 
op skireis.

En last but not least, een dikke dank je 
wel aan Ruben voor je muzikaal oor!




