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Ravotten kan je het noemen, maar
in feite is daar lang niet alles mee
gezegd. Kinderen hebben bijzon-
der weinig nodig om hun jeugdig
geweld te laten botvieren. Er zijn
er altijd die aan wat struikgewas
genoeg hebben, zodat ze verstop-
pertje kunnen spelen. Is er 
helemaal niets voorhanden, kan
het traditionele tikkertje nog soe-
laas brengen. Niets leuker voor
jeugdige schoolgangers dan achter
elkaar aan te crossen tot ze er -
vaak letterlijk - bij neervallen. Menige
gescheurde broeken en geschaafde
knieën zijn dan ook hun deel, tot
geweeklaag van hun respec-
tievelijke moeders toe. Anderen
doen dan weer niets liever dan de
klassieke balspelen, zoals daar o.a.
zijn basketbal en voetbal. Waar je
voor basketbal al een iet of wat
degelijke infrastructuur nodig
hebt, kan je bij voetbal gemakkelijk
al eens de doelpalen vervangen
door een losjes geponeerde trui of
sweater. Geef die jonge rakkers
een bal en ze zijn zoet voor
onbepaalde duur.

Maar dat het niet bij de tradi-
tionele spelen blijft, mag duidelijk
wezen. Verschillende trends
hebben hun weg gevonden naar
het afgebakende territorium van
de speelplaats. Zo zijn daar de
alomgekende flippo's, die via onze

noorderburen bij ons zijn door-
gebroken. De ronde schijfjes met
o.a. knotsgekke afbeeldingen van
de Looney Tunes - gratis te vinden
in de zakjes Smiths-chips - lenen
zich perfect tot uren zorgeloos
tijdverdrijf. Helaas heeft deze rage
het niet lang uitgezongen, maar de 
tonnen pret samen met het nodige
gekibbel die flippo's steevast
teweeg brachten, zullen voor altijd
in onze herinnering blijven.

Andere spelvormen bestaan dan
weer sinds oudsher en zullen
nooit aanstalten maken om te
verdwijnen. Bij het bikkelen zie je
meteen wie over een gezonde
portie handigheid beschikt en wie
als kluns door het leven gaat.Wie
er zijn hand niet voor omdraait
om zich wat meer moeite te
getroosten, struint over de
speelplaats met een tol in zijn
hand. Niets leuker dan je eigen
vakkundig geverfde tol - in de
meest bonte kleuren - rondjes te

zien draaien op de rauwe 
betonnen stenen. Om vervolgens
wanneer het kleinood stilgevallen
is, het touw er weer met minus-
cule precisie rond te draaien en
hem met een krachtige en goed
gecoördineerde handbeweging in
beweging te zetten. Dolle pret
keer op keer, maar enkel
weggelegd voor de stoutmoedigen
des levens. Last but not least, het
knikkeren. Het enige spel waar het
wel degelijk om de knikkers draait,
leent zich nog het meest tot een
waaier aan mogelijke spelvormen.

Met de verschillend gekleurde bol-
letjes-van rood-geel (vuurballen),
over zwarte met witte puntjes
(spikkels) tot knalgele (chinezen) -
kan je bv. iemand uitdagen om
jouw knikkers te raken vanaf 3
tegels afstand. Wanneer hij mist,
ben jij weer een knikker rijker,
maar wanneer jouw o zo dierbare
bezit dan geraakt wordt, kan je
beginnen discussiëren dat hij een
duimbreedte gezeurd heeft bij de
opgelegde vuurafstand. Want
uiteindelijk, kinderen zullen altijd
kinderen blijven, tenminste tot ze
opgroeien…
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GESCHAAFDE KNIEËN

LOONEY TUNES

GEKLEURDE BOLLETJES

Je zal het zien, als de commercials over het nieuwste van het nieuwste speelgoed - tussen je favoriete TV-programma's
door - rond je oren geslingerd worden, kan je er donder op zeggen dat de kerstperiode weer voor de deur staat. Maar nog
net iets belangrijker, de kerst roept op tot bezinning en reflectie en niet zelden ook tot retrospectie. Nostalgie naar vroeger,
toen het er nog allemaal zo speels aan toe ging, bij uitstek op de speelplaats van het kleuter- en lager onderwijs.Those
were the days, my friend!

THOSE WERE THE DAYS



Het betreft een mooie nazomer-
avond in september. Ik kwam met
de trein naar Gent en vlak voordat
we de Arteveldestad binnenreden,
krijg ik een telefoontje. Nicolas,
onze computerdeskundige bij uit-
stek, belde me op om te zeggen dat
er iets ernstig gebeurd was. Hij
bleef nogal vaag en ik spoedde me
dan ook naar de VTK-lokalen. Wat
bleek nu? Onze trouwe server -
samba voor de vrienden - had de
geest gegeven. Meer bepaald, de
voeding had besloten een lokale
barbecue te houden en in zijn 
doodstrijd had hij ook nog wat
harde schijven meegesleurd. Er was
immers een stroompanne geweest
in Gent (de zoveelste) en daar
bleek ons antiek bakje niet zo goed
tegen te kunnen. Nicolas had dan
ook een behoorlijke hoop vonken
en rookontwikkeling naar zijn
gezicht gekregen bij het herop-
starten.

De samba stond in voor het
draaien van onze file- en mailserver.
Kort samengevat: dag bestanden en
dag mails. Iemand die een beetje de
interne werking kent van VTK weet
dat dit een catastrofe is en dan
druk ik me nog licht uit. Het email-
verkeer vormt zowat onze ruggen-

graat en kan dus echt niet gemist
worden. Nicolas toverde gelukkig
een normale computer snel om tot
mailserver, zodat VTK toch op een
minimum kon verder draaien. We
hadden nog een back-up staan van
de bestanden, maar die was onder-
tussen al een jaartje oud. Vele 
praesidiumleden zagen dan ook hun
kostbare bestanden smelten als
sneeuw voor de zon. Die avond
staat sindsdien ook bekend als de
' leer-eens-100-v loeken- in -2-
minuten-tijd’-avond.

Ik ga u de technische babbel
besparen, maar het bleek heel
moeilijk te zijn om de bestanden
van de harde schijf te halen (iets
met controllers en verouderd
materiaal). Dankzij Pierre en de
antieke brol op zijn zolder is het
dan uiteindelijk toch gelukt, waar-
door VTK terug op het normale
ritme kon gaan draaien. Een dik
kneukeltje voor het duo Nicolas en
Pierre…

Maar een gecrashte server is niet
het ergste wat een praesidium kan
tegenkomen. De afgelopen maan-
den heeft VTK met spijt in het hart
afscheid moeten nemen van enkele
praesidiumleden. Jan (interne), Lode

(PR/Recruitment) en Sofie (logi-
stiek) hebben na lange overpeinzin-
gen besloten een punt achter hun
VTK-praesidiumcarriére te zetten.
De redenen zijn uiteenlopend, maar
zeker goed genoeg om zo'n zware
beslissing te ondersteunen. VTK 
blijft echter niet stilstaan en er is
dus volop gezocht geweest achter
waardige opvolgers. Delfien, u wel
bekend van de Bach Lounge en als
bijna-buitenechtelijke dochter van
Albert, heeft u al vooraan het 
auditorium komen entertainen met
aankondigingen en sprankelende
Manna's. Zij vervangt Jan en is dus
van plan om dat nog beter te doen.

Bart heeft het op zich genomen om
de plaats van Lode in te nemen.Met
zijn ervaring als BEST- en 
recruitmentmedewerker zal dit
zeer vlot verlopen en zal menig
laatstejaar aan een job helpen.
Bij dit schrijven worden er
verkiezingen uitgeschreven om een
opvolger voor Sofie te zoeken, dus

Er zijn zo van die dagen dat het niet allemaal rozengeur en maneschijn is bij VTK, maar dat men zelfs kan spreken van
een regelrechte kutdag. Gelukkig zijn ze dungezaaid, maar ik kan me er nog eentje scherp voor de geest halen.

MAAR NA REGEN KOMT...
QUELLE MALCHANCE!
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EXIT SAMBA...

DAG VRIENDJES...

De VTK-machine draait op volle toeren en de ene 
fantastische activiteit volgt de andere op.
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de uitslag daarvan zal voor het 
volgende 't Civielke zijn.
Spannend…

Hoe slecht het ook lijkt te gaan op
sommige dagen, er zijn zoveel
andere dagen waarop het wel 
allemaal vlotjes loopt. De VTK-
machine draait op volle toeren en
de ene fantastische activiteit volgt
de andere op. Het galabal is onder-
tussen voorbij, maar niet getreurd,
we gaan dit semester afsluiten met
nog meer spetterende activiteiten!
Hou de Manna en de kalender dus
in het oog, en tot binnenkort!

Prettige feestdagen en goede 
examens allemaal!

Koen

MAAR...
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5-8 punten:Vin Diesel
Deze brok mannelijkheid is jouw perfecte accessoire. Je houdt van een
man op een moto met een geweldig diepe stem.Voor zijn macho-attitude
smelt je helemaal weg.
9-12 punten: Orlando Bloom
Een man moet voor jou maar één kwaliteit bezitten en dat is een goed
uiterlijk. Deze pretty-boy zie je als een pronkstuk voor je arm. Maar voor
een diep gesprek heb je toch nog steeds je vriendinnen nodig.
13-16 punten: Jim Carrey
Humor is het sleutelwoord. Doet een man je niet lachen dan heeft hij
afgedaan voor jou. Samen oud worden met lachrimpels is voor jou de ide-
ale toekomst.
17-20 punten:George Clooney
Deze ernstige, charismatische man doet jou smelten. Je kan maar niet
genoeg krijgen van zijn levenswijsheid en kennis. Maar pas op, jij bent niet
de enige vrouw die in de ban is van zijn charme.

Je score
Vraag 1:A=3/B=2/C=1/D=4
Vraag 2:A=2/B=4/C=3/D=1
Vraag 3:A=4/B=1/C=2/D=3
Vraag 4:A=1/B=2/C=3/D=4
Vraag 5:A=1/B=3/C=4/D=2

Oplossing QUIZ:Wie is jouw Hollywood husband, cfr.p61
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FRIS WEET WAT JIJ NIET WEET
WIST JE DAT...

... het ABCD-systeem volledig
afgeschaft is? Volgende keer op
Minerva zal je al je punten zien
staan, ook voor de vakken waar-
voor je gebuisd bent.

... proclamaties gedeeltelijk
afgeschaft zijn? Je krijgt niet
meer elk jaar een graad van ver-
dienste toegekend, maar alleen
als je een diploma krijgt. M.a.w.
pas na je derde bachelor, derde
proef of tweede master wordt
er afgekondigd wat je ervan
gebakken hebt.



Vandaar dat ik mij geroepen voel en
het zelfs mijn plicht vind om hier
ongepatenteerd mijn idee ter
oplossing van DE drie grote
maatschappelijke problemen in ons
land in het ingenieursblad bij uitstek
te ventileren. Want - en dat mag
zonder schroom gezegd worden -
wij zijn de maatschappij van de
toekomst. Mijn plan biedt een
oplossing voor de werkloosheid en
het sociaal stelsel enerzijds en het
milieubeleid en de energie-
voorziening anderzijds.

Dat er mensen zijn die momenteel
een uitkering genieten en dat deze
moet blijven bestaan is iets wat vast
staat. Dat we er binnen afzienbare
tijd niet meer zullen in slagen om
die te betalen, is ook een feit en je
hoeft ook geen groot  licht te zijn
om in te zien dat, wanneer het
voorgaande gebeurt, de daaropvol-
gende revolte niet van de poes zal
zijn. In het verleden is echter
gebleken dat het 'zomaar' geven

van financiële steun vaak luiheid in
de hand werkt. Vandaar dat het
interessant zou zijn mensen nog
steeds die financiële steun aan te
bieden, maar hen daar een weder-
dienst voor te vragen, onder de
leuze 'voor wat, hoort wat'. Op die
manier slagen we erin om een deel
van die financiële steun te recuper-
eren en zullen we er misschien 
blijven in slagen ze te geven.

Daar de paars-groene Verhofstadt 
I-regering als een kip zonder kop
besloten heeft dat het maar eens
gedaan moet zijn met kernenergie,
gaan we straks waarschijnlijk een
stap achteruit in wat betreft
broeikasgasvrije energieproductie.
Gelukkig pakt ook hier mijn plan
het probleem op een sublieme
manier aan en moeten we ons ook
op dit vlak straks geen zorgen meer
maken. Ik zal mij - en wie had dat
ooit gedacht -  populair maken bij
de groenen onder ons.
In iedere gemeente/agglomeratie
komt er een groot gebouw - een
soort loods - dat een reeds 
aanwezig gebouw kan zijn of dat
moet gezet worden. In dat gebouw
komen x fietsgeneratoren. met x
het aantal werkzoekenden in die
gemeente.

Elke gemeente zendt naar al zijn
werkzoekenden een brief, een
oproep om te gaan fietsen in hun
gemeentelijke centrale. Indien zij
dit doen, ontvangen zij zonder
problemen verder hun uitkering en

DÉ OPLOSSING VOOR ALLE PROBLEMEN
FIETSEN JA, SCHNELLER!!!!!

‘t Civielke

‘Het mag zonder schroom gezegd worden, wij
zijn de maatschappij van de toekomst.’

WERKLOOSHEIDSBELEID EN

SOCIAAL STELSEL

MILIEUBELEID EN ENERGIE-
VOORZIENING

Met de titel ‘An Inconvenient truth’ , ruwweg vertaald als ‘een waarheid die ons niet zo goed uitkomt’, wil Al Gore - ‘I used
to be the next president of the USA’ - ons naar de zalen lokken en meer nog, wakker schudden. Dat we dat nog niet zijn,
is wel zeer duidelijk. De incompetentie van onze huidige regering betreffende het aanpakken van werkelijke, maatschap-
pelijke problemen wordt wekelijks - ja (!) zelfs dagelijks -  breed uitgesmeerd in de geschreven en gesproken pers.

WAT MOET ER GEBEUREN?
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alle 'voordelen' die zij genieten
omdat zij werkzoekend zijn. Indien
zij dit niet doen en daarvoor geen
grondige reden kunnen voorleggen,
verliezen zij hun uitkering en
voordelen.
We gaan dus fietsen! Met een 
beetje geluk wint nog eens een Belg
de ronde van Frankrijk en hebben
we meteen een vierde maat-
schappelijk probleem opgelost. De
kettingreactie die zal ontstaan door
nauwgezette uitvoering van mijn
plan is om een sociaal orgasme van
te krijgen. Niet alleen zullen we in
een mum van tijd de Kyoto-norm
halen, ook zullen we niet meer
afhankelijk zijn van het buiteland
voor wat betreft energielevering,
wat op zijn beurt weer een spec-
taculaire daling van de energieprij-
zen zal teweegbrengen. Dat zal de

aantrekking van bedrijven en
investeerders bevorderen en eens
je die hebt, creëer je werkgelegen-
heid en zal de werkloosheid dalen.
En daar zit natuurlijk de 
achillespees van mijn plan, op de
lange duur zullen we een tekort
hebben aan werklozen! Maar ook

daar heb ik een oplossing voor,
namelijk het invoeren van 
afrikaantjes. Maar dan moeten we
wel overschakelen naar loop-
banden, want die konden niet goed
fietsen zeker?

Alexander

‘De kettingreactie die zal ontstaan, is om een
sociaal orgasme van te krijgen.’





Een tijdje geleden, toen 'open
source' nog eerder deed denken
aan een openliggende oliebron dan
gratis programmaatjes, zat onder-
getekende op een rustige 
zaterdagavond achter zijn 
computer. Ik had een handig stuk
software gedownload, maar dit was
spijtig genoeg slechts een luizige
demo. Om volop van het 
programma gebruik te maken,
moest men betalen. Arme student
zijnde, was dit natuurlijk geen optie,
dus deed ik wat iedereen doet:
kraken. Op het internet achter de
registratiesleutel zoeken op
malafide search engines, zoals de
welbekende 'astalavista'. Niet zo
veilig natuurlijk, met virussen,
spyware, adware en andere wares
in gedachte. Firefox en andere
echte browsers waren nog niet zo
bekend, dus surfte ik nog met
Internet Explorer 5 - ook wel 
bekend als 'vehikel dat ook 
websites probeert weer te geven'.
Een vogel voor de kat dus, ware het
niet dat ik een super 
pop-upblokker geïnstalleerd had,
die als een IJzeren Gordijn alles
tegenhield.

Op naar die site dus, alwaar ik me
stortte in het zoeken naar de juiste
sleutel. Pop-ups met wansmakelijke
porno bleven me gespaard, dankzij
mijn blokker. Na wat rondkijken
had ik eindelijk een website te
pakken waar de gewenste sleutel

aangeboden werd, via het handige
knopje 'click here for your key'. Een
mens kan niet missen, maar er 
verscheen echter niets. Helemaal
niets. Toen bedacht ik dat het wel
eens zou kunnen liggen aan mijn
blokker. Het tooltje was misschien
wat overijverig, waardoor een 
pop-up met de sleutel erin geblok-
keerd zou worden. Logische 
conclusie: afzetten die handel en
nog eens klikken op de knop.

Ik beklaag het me nog steeds. Er
verscheen vanalles, behalve een
pop-up met de sleutel in. Tonnen
pop-ups openbaarden zich aan mij,
met reclame voor viagra en
penisverlengingen, de mededeling
dat ik zonet de lotto gewonnen had
en dat ik overigens ook mijn 
identititeitskaart voor de VSA
tesamen met mijn diploma voor
Harvard kon afhalen. Dit alles werd

vergezeld met nog meer reclame
voor porno, die ik voor de goede
zeden niet ga beschrijven. In een
reflex om van heel het zaakje af te
raken, wou ik mijn blokker terug
opzetten, ware het niet dat een of
ander clever virusje die verwijderd
had. 'Oink?', was het enigste dat
toen bij me opkwam. Norton
Antivirus - ook wel bekend als
'vehikel dat ook virussen probeert
op te sporen' - begon intussen blijk

te geven van een epidemie virussen,
waar de gemiddelde bio-ingenieur
van begint te watertanden, sort of
speak. Angstig klikken dus om alle
pornopop-ups weg te krijgen, want
de mama kan elk moment 
binnenkomen. En leg het dan maar
eens uit. Natuurlijk, hoe meer je er
wegklikt, hoe meer erbij komen,
want dat kweekt blijkbaar als 
konijnen. Terzelfdertijd verzeilde ik
in een situatie die onder de com-
puterwetenschappers de 'oneindige
lus der porno' genoemd wordt: u
krijgt de vraag om een dial-up te
installeren, wat u uiteraard weigert.
Dan krijgt u een foutmelding - waar
gezegd wordt dat u op 'yes' had
moeten klikken - die u niet kan
annuleren of sluiten. Na het klikken
op 'ok', verschijnt weer het ven-
stertje van de dial-up. Enzovoort.
Enkel een reboot van de computer
hielp nog, met het urenlange verwij-
deren van virussen voor de boeg.

Ik zou kunnen zeggen: 'Koop 
software in plaats van ze illegaal te
downloaden!', maar ik ken de
gemiddelde burgie wel beter dan
dat. Nee, zorg gewoon voor een
deftige browser (Firefox bijvoor-
beeld) en deftige search engines. En
een snelle vinger voor moest u 
hetzelfde overkomen als mij…

Koen
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EUREKA!

ILLEGAAL?

OF TOCH NIET?

‘Dit alles werd vergezeld met nog meer reclame
voor porno, die ik niet ga beschrijven...’

MORAAL...

STRIJD TEGEN DE POP-UPS
VERZUCHTINGEN VAN EEN SURFER



Beste collega-studenten, profes-
soren en anderen die dit stukje
lezen,

Het is mij een waar genoegen om
hier voor u te staan en het woord
tot u te richten met als onderwerp
"BEST Presidents' Meeting 2006"
Aangezien u allen een drukke 
agenda heeft, zal ik mijn betoog
kort houden, teneinde u een
volledig beeld van de organisatie te
tonen en u tegelijkertijd te over-
tuigen van al het moois dat deze
organisatie u te bieden heeft.

President wat?
Een goeie vraag, inderdaad! BEST
bestaat op dit moment uit 74 lokale
afdelingen (LBG's genaamd). Twee
keer per jaar komen afgevaardigden
van alle LBG's samen om allerlei
voorstellen te bediscussiëren en de
koers voor het komende half jaar
uit te zetten. Het is dus een erg
intens gebeuren, waarbij er de hele
dag door gepresenteerd, uitleg
gevraagd, gediscussieerd, voor
goede argumenten geapplaudis-

seerd en met slechte gelachen
wordt. Op het einde van dit alles
volgt een stemronde, waar dan alle
voorstellen goed- of afgekeurd
worden. Dit alles werd georgan-
iseerd door BEST Gent in "De
Lork" te Kemmel. Ook het sociale
aspect werd niet vergeten. Een
"Pimp my Party", een "Animal
Party" of een "70ies and 80ies
Party" georganiseerd door onze
vrienden uit Eindhoven, zorgden
voor de perfecte sfeer waarbij
oude vriendschappen hernieuwd
werden en nieuwe gesmeed.

Het spreekt natuurlijk vanzelf dat
dit event nooit tot een goed einde

zou kunnen gebracht worden 
zonder goede voorbereiding. Bijna
anderhalf jaar lang moest alles
geregeld en vastgelegd worden. Dat
begon bij budgetten opmaken,
accomodaties vastleggen en 
sponsors zoeken en eindigde met
het ophalen van de laatste 
naturasponsoring, het beant-

woorden van de laatste emails van
de gasten en het configureren van
het interne netwerk. Dit alles werd
perfect gecoördineerd door Peter
en Tim die met het bedrijf P&T nu
over heel Europa gekend zijn!
Berten en Bram namen alle 
technologische hoogstandjes voor
hun rekening, van microfoons en
walkie talkies voor iedereen tot
volledig draadloze netwerken over
de hele locatie. Een onnavolgbare
Seger & Guy zorgden voor het
broodnodige sponsorgeld in het
laatje en Tim G. zorgde er op 
sublieme wijze voor dat de 
sponsors waar voor hun geld kre-
gen op de Company Day. Daarin
werden ze ook bijgestaan door
Sarah en Katrien die prachtig
promomateriaal uit hun mouw
schudden. Kaat en Brecht
haalden heel wat naturasponsoring
binnen, tot wanhoop van 
ma te r i a a l ve r an twoorde l i j ke
Annelies die ervoor zorgde dat
alle materiaal veilig in De Lork
terechtkwam. Voor alle officiële
paperassen en voor alle mogelijke
en onmogelijke vragen van 

FLESSENGEVECHT IN DE PLENARY
PRESIDENTS’ MEETING 2006
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The BEST-main organisers

Ook Laurent was present...



delegates aan de organisatie bleven
Yannick en Joost tot 's morgens
vroeg doorwerken om alles ter
bestemming te krijgen. Daarbuiten
waren er nog honderdduizend
kleine en iets grotere taakjes zoals
iedereen wakker maken, micro's
ronddragen en koffiepauzes
klaarzetten, wat allemaal dankzij de
hulp van alle andere LBG-leden
tot een goed einde werd gebracht.
Het resultaat mocht er zijn: een
vlekkeloze PM, die als voorbeeld zal
dienen voor alle volgende!

Toch werd er niet enkel saai en
droog vergaderd, nee, er waren
minstens dubbel zoveel onver-
getelijke momenten! De aanvraag
van Borat uit LBG Kazachstan om
lid te worden van BEST werd jam-
mer genoeg afgekeurd ("I like BEST,
does BEST like me? - NO!"), op de
Boekentoren verscheen het logo
en Prins Laurent kwam de meeting
officieel openen in het Gentse stad-
huis! Onze main organiser Tim
belandde al na 3 dagen in een 
rolstoel door tijdens de 
international evening net iets te
veel te drinken, waardoor Peter als
een barmhartige Samaritaan Tims
rolstoel bleef voortduwen. Joost
won op een haar na net niet de
BESTquiz, al zat daar ook een 

beetje valsspelen tussen (met als
gevolg dat de hele plenary een 
flessengevecht begon), maar dat
maakte hij even later goed door
samen met Jeffrey van Eindhoven
de "BEST waking up game
award" te winnen. Fré zorgde dan
weer voor een knaller van een 
afsluiter met de cantus voor 150
man, een voltreffer van formaat.

U ziet, dames en heren, ik ben nog
maar net begonnen met op te som-
men en ik kan nog uren doorgaan,
het lijkt me überhaupt beter dat u
een willekeurige BEST-ie, als die al
uitgeslapen is, eens uithoort naar
alle grappige voorvallen tijdens die
week! 

Dit brengt mij dan aan het einde
van mijn betoog. Ik kan u echter
nog de volgende raad meegeven:
indien u zich gebeten voelt door
het internationale virus, rep u dan
naar VTK-blauw en spring daar in
de armen van de dichtstbijzijnde
BEST-ie. Het zal hem/haar dol-
gelukkig maken!

Uw allertrouwste BEST-reporter in
jaren groet u.

Joost
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BEST wijst u de weg

De wereldbefaamde plenary

Studeren moet ook gebeuren...





Borderline anorectisch zonder de gedachte aan jou
ben ik verloren in mijzelf of is dit enkel de
inbeelding die zo mooi gevormd is dat ze 
perfect lijkt te zijn en het enige is wat nog rest
in mijn wereld van schaduwgedachten en leugens ik
zit verstrikt in jou en de intensiteit van je 
aanraking ga weg zonder jou blijf ik vastzitten in
mijn zelf gecreÎerd web van destructie lust en 
verlangen naar jou drijft me verder weg waar ben ik
maar steeds breng je mij terug je zegt dat je van me
houdt de leugens vloeien in elkaar ik zie ze niet
meer door de chaos van gedachten die nooit zwijgen
wanneer ben ik eindelijk alleen de stemmen willen me
misleiden en weten dat de olifant niet langer roze
is maar koudzwart ze zeggen me een einde te maken
aan mij en mijn leven dat niet langer van mij is maar
beheerst wordt door de herinnering aan jou elke keer
ik je zie scheur ik weer en verlies ik een deel van
mijzelf ik vergeet dat ik je haat en ga met je mee
omdat jij de enige bent die me mag vragen om mee te
gaan je gebruikt me maar het raakt me niet de
gedachte aan jou zit zo diep in mij dat ik zelf in
de war raak ik voel je ik ruik je ik vraag me af 
wanneer dit alles zou stoppen je aanwezigheid doet
me telkens herleven maar waar ben je nu ik dacht dat
ik dood was misschien heb ik niet hard genoeg gewenst
toen de ster uit de hemel viel de dag de wereld
stopte met draaien en de zon viel in de schaduw van
de nacht in de realiteit van het ontwaken zul je
nooit meer naast me slapen je hebt me alles ontnomen
maar je geur zal me nooit verlaten of veroordelen
zoals anderen hebben gedaan zoals jij hebt gedaan
toen je mij langzaam vermoordde en niet eens de
moeite deed om mijn hulpkreten te horen de volgende
keer ik je zie geef ik mee wat jou toebehoort het
hart ik heb het niet meer nodig het gapend gat in
mijn borstholte zal altijd aan jou doen terugdenken
en de pijn die je hebt veroorzaakt al heb ik je
gezegd van niet toch ben ik al meer gestorven dan ik
heb durven leven zonder jou gaat het alsmaar beter
tot de dag ooit aanbreekt dat ik je misschien niet
meer ga nodig hebben de dag dat ik je vergeet is nog
ver weg want de wonde heelt het litteken vervaagt
doch gaat nooit helemaal weg je zit in mij 

En bij het volgende ochtendgloren had ze haar 
verstand verloren en kleurden haar tranen het gras
rood.

‘t Civielke 15

BRIEF AAN JOU



Een geschikt cadeautje vinden
voor je vriendinnetje is een 
delicate aangelegenheid, vooral
omdat je als jongen niets minder
dan hét perfecte cadeau wil geven,
om te scoren.Waar je hen steeds
een plezier mee doet, zijn 
relaxerende badoliën die je met
je tweetjes kan nuttigen.
Ook een massagespin kan je
teergeliefde ten allen tijde 
bekoren en zal haar - maar ook
jou - enkele warme winter-
avonden bezorgen.

Met de feesten in het verschiet,
kan een handtas bij haar spik-
splinternieuwe winteroutfit altijd
van pas komen. Maar zorg ervoor
dat je achteraf nog de kans hebt
de tas in te ruilen voor een andere,
tenzij je durft te beweren perfect
haar smaak te kunnen inschatten.
Vaak verkiezen vrouwen een
geschenk met een dieperliggende
emotionele betekenis boven een
duur cadeau. Dan kan je altijd op
hun nostalgiegevoel inspelen en
hen een Barbiepop of een 
meisjesversie van Lego - de
Belville Fairytales - schenken.
Verder zal ook Nijntje steeds het
hart van je teerbeminde doen
smelten, immers niets schattiger
dan een pluche konijn.

Jongens zal je gauw tevreden stellen
met een leuk cadeau, in het slechtste
geval zullen ze wellicht niet eens
durven klagen. Wat meer is, 'boys
will always be boys'. Met een
telegeleide auto blijven ze zich
uren kostelijk amuseren. Indien ze

die fase toch ontgroeid zouden zijn,
kan je ook hen blij maken met een
Ferrari-model. Staat altijd mooi in
de boekenkast of op het bureau en
levert hen een zoethoudertje tot ze
geld genoeg verdiend hebben om
zelf een model aan te schaffen.

Wil je iets geven waar jullie met
tweeën van kunnen genieten,
leveren enkele knoddige
badeendjes soelaas. Kruip samen
gezellig in bad en speel samen met
de eendjes, gedeeld amusement is
dubbel amusement! 

+18 MALE

Zie jij er ook elk jaar opnieuw tegenop om op zoektocht te gaan naar de meest flitsende eindejaarscadeautjes?
Overkomt het jou telkens dat je met de handen in het haar zit wanneer het erop aankomt geschikte cadeautjes te 
vinden voor jouw teergeliefden? Daar wij een oog hebben voor de sluimerende problematieken bij onze medestudenten,
zetten we een heus cadeautjesonderzoek op touw. Voor elk wat wils, van hartveroverende geschenken, over handige
gadgets voor de oudjes tot emotioneel waardevolle kleinigheden voor oma en opa. Onze vliegende reporters belegerden
vol enthousiasme de winkels in het Gentse stadscentrum...
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GEDAAN MET ZOEKEN!
HÉT CADEAU DER CADEAUS

Bovengrens van 10 jaar
niet gerespecteerd

+16 FEMALE



Heeft je vriendje een hoge
aaibaarheidsfactor, maar wil hij
het niet toegeven, zit je zeker
goed met een pluche
Teigetje. Schattig voor 
meisjes, maar net stoer genoeg
voor jongens.

Grootouders zijn wellicht de
minst veeleisende doelgroep.
Gewoon eens je gezicht laten
zien is vaak al voldoende om hen
weer eventjes zoet te houden.
Maar met Kerstmis kan je 
moeilijk zonder lege handen
toekomen. Een rustiek ogende
luster waarmee een gezellig en
sfeervol licht wordt gecreëerd,
zal hun hart verwarmen. Alleen
het gebaar al zal hun ogen
vochtig maken. Met een flashy
kerstboom zal je hen misschien
shockeren, maar veel kans dat ze
zot genoeg zijn om die het jaar
erop toch voor hun raam te
plaatsen, al was het maar uit
schuldgevoel. In ieder geval, vele
dikke kussen zullen je deel zijn,
zodat je met wangen besmeurd
met rode lippenstift en een
beurs vol slappe was huiswaarts
kan keren.
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+55 FOREVER YOUNG

Misschien nog wel de belangrijkste
vraag van al die je jezelf dient te
stellen, 'wat koop ik mijn ouders
dit jaar?' Inmiddels ben je op een
leeftijd gekomen dat je hen al eens
extra in de bloemetjes mag zetten.
Bij de meeste staan ze in voor de
financiering van hun kot en studies
en alles wat erbij hoort en boven-
dien moeten ze het wekelijks
stellen met een weekendje 
'quality family time'. Daarom
hoef je dus voor één keer niet op
een cent meer of minder te kijken.
Ga voor iets handigs of ludieks -
maar tegelijk stylish - en je schiet
gegarandeerd in de roos.
Een originele toiletbril valt
zeker in de smaak, al was het maar
omdat het wat kleur geeft aan het
kleine kamertje. Wanneer je
bezoek ontvangt, zullen er
ongetwijfeld positieve 
commentaren volgen.
Ouders die meer tot het bour-
gondische type behoren en graag
eens - al dan niet gematigd - in de
drank vliegen, zullen je dankbaar
zijn om een drankhouder
<zie foto>, die meerdere flessen
kan dragen en tevens een mooi
decoratiestuk is.

THE PARENTS
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Dat dekentje is er al, de zetel ook, wat ontbreekt?
Inderdaad, een goed boek! Rep je naar de dichtstbijzijnde
boekenwinkel. Ook in Gent vind je tweedehandsboeken
terug in de Slegte. Echt een aanrader, al zeggen we het zelf !

The solution: design.Tassen, bestek, vazen, de mogelijkheden zijn legio!
Bekende Belgische ontwerpers eveneens, hou enkel je budget een 
beetje in de gaten, voor je het weten kan je met nieuwjaar geen feestje
meer bouwen en dat zouden we toch zeker niet op ons geweten willen
hebben ! 

Spreekt voor zich, vermoeden we. Plunder de exotische ingrediënten uit
de winkel en laat de meesterkok zich lekker uitleven in de keuken. Je
kan met wat geluk dan de volgende dag nog een romantisch etentje
meepikken.

Heb je een single vriend en vriendin? Doe hen beiden een blind date
cadeau, wie weet kan je straks naar een trouwfeest als het echt goed
meezit…

Een specialleke, het kost je misschien niks en je komt na 5 dagen terug
met een karrevracht aan mooie herinneringen. Schrijf gewoon op een
bon 'Goed voor een reis van 5 dagen samen met mezelve, al liftend.'
Mogen wij de kiekjes bekijken nadien?

Je begunstigde heeft het concept backups nemen nog niet helemaal
onder de knie? Een doosje DVD's kan hem/haar misschien wel op 
verstandige ideeën brengen.

Het atomium is opgeblonken toen we op interview naar Mortier
trokken, zie je de sprankels niet wanneer je uit het raam kijkt? Samen
door de bollen hossen, constructies bestuderen,... is veel leuker dan
alleen! Een bon schrijven is maar een kleine moeite, is het niet?

ALTIJD SCORENDE ATTRIBUTEN

KOUKLEUM MET DEKENTJE IN DE ZETEL

FLITSENDE KUNSTKENNER

GEZELLIGE FIJNPROEVER

AVONTUURLIJKE DURFAL

SOCIAAL HOOGBEGAAFDE

SCHATTIGE CHAOOT

NIEUWSGIERIGE TECHNIEKER

Zoek de karakteristiek die
het best bij de begunstigde
past en koop/maak als de

weerlicht dat cadeau ! 

BELGISCH HOOGSTAAND

Zin om in een avontuur
te duiken?

TECHNICS=ENGINEERING
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Wie graag zijn collega's eens een
schouderklopje wil geven -
tenslotte ga je toch een jaar lang
samen de strijd aan tegen die boze
proffen - kan hen verrassen met
een origineel cadeau.

Archies kan je ongetwijfeld ver-bli-
jden met boetseerpasta, waar ze
hun teveel aan creativiteit aan kwijt
kunnen en tevens hun 
frustraties opgelopen tijdens  de
slopende jurybeoordeling - op
kunnen botvieren. Samen met
bouwkundigen zullen ze je zeker
dankbaar zijn wanneer je hen een

Telfoc-bouwset geeft. Gedaan
met de maquettes vervaardigd uit
inferieure materialen, vanaf nu 
kunnen ze aan de slag met echte
bouwmaterialen. Je eigen droom-
huis bouwen is nog nooit zo
gemakkelijk geweest, maar het
ongehinderd kunnen afbreken 
levert wellicht nog de grootste kick.

Werktuigkunde en elektro-burgies
beleven een spontaan orgasme bij
het aanschouwen van een model-
bouwset waarmee je een heus
straalvliegtuig ineen kan flansen. In
je eentje van de grond gaan is nog
nooit zo gemakkelijk geweest, het
is slechts een kwestie van de juiste
stukjes aan elkaar te lijmen.

De chemici onder julie kunnen
opgefleurd worden met brouwsel-
dozen, hun doos van vroeger is

immers hoogst waarschijnlijk reeds
leeg door het vele experiment-
eren.

Voor de natuurkunde raden we
bureau-decoratie in de vorm van
een perpetuum mobile aan.
Staren tijdens de blok is toege-
staan ! 

De computermannen en -vrouwen
appreciëren de Tamagochi uit de
solden zeker en vast. Een huisdier
op kot-formaat.

Voor de ruwe bolsters met zachte
pit - een groot aandeel onder de
burgies - kan je zeker niet ver-
keerd doen met een stoer speel-
goedbeest. Een jachtluipaard
voor de jongens, een tijger voor de
meisjes, de mogelijkheden zijn
legio.

PARTNERS IN CRIME

We kunnen maar hopen dat
jullie zoektocht naar hét
cadeau van de eeuw iets 
efficiënter verloopt dan
voorheen. De onze zit er
inmiddels op… 
Jullie cadeau-team bij uitstek:
Jessie, Steve, Chris, Joachim,
Thomas en Katrien.
Geniet van de feestdagen,
inclusief het openen van
driehonderdtweeënveertig-
duizendnegenhonderdacht-
envijftig cadeautjes...
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LIESBETH STOCKMAN - EXXONMOBIL

Ik ben Liesbeth, afgestudeerd in Gent als burgerlijk
ingenieur Materiaalkunde in 2005 en onmiddellijk
gestart als contact ingenieur op de raffinaderij van
Antwerpen. Deze job deed ik gedurende een jaar.
Wat me boeide, was het dagelijkse contact met het
proces, het continue streven naar optimalisatie en de
nauwe samenwerking tussen mensen bij het oplossen
van problemen. Vooral de economische evaluaties
van nieuwe strategieën in teamverband en het 
modelleren van een proces met het oog op 
optimalisatie, spraken me aan.
Mijn nieuwe job sluit daar perfect op aan: ik maak nu
deel uit van het projectteam op de site. In het kader
van een groot project ben ik bezig met debottleneck-
ing van een bestaande unit met behulp van modellen
en live testruns. Verder maak ik een 'make or buy'
analyse. Gaan we het product aankopen of zelf
maken?
Het internationale tintje van de job en het 
ontmoeten van nieuwe mensen vind ik fantastisch.
Dagelijks werk ik samen met mensen over de

departementsgrenzen heen: treasurers, aankopers,
planners, kostenschatters... Bovendien pikte ik de
nieuwste technologieën, waarop de analyses
gebaseerd zijn, op tijdens een internationaal 
symposium.

Als jonge ingenieur maak ik ook deel uit van het 
universiteitsteam voor recruitment. Ben je 
geïnteresseerd in een loopbaan met veel afwisseling
en mogelijkheden? Kom dan even met ons praten op
de Stage- of Jobfair of neem deel aan de Masterclass.
Misschien neem ik wel jouw interview af op de Solli-
2-daagse...

JOOST VAN LAERE - PHILIPS

Ondertussen werk ik 2,5 maand in het lampen-
bedrijf, de tijd vliegt! Dit heeft ongetwijfeld alles te
maken met de voortdurende afwisseling die de job
met zich meebrengt. Het uitvoeren van proeven, het
inwerken in statistische software, een overleg 
organiseren over het smeltglas in een CDM-lamp
(o.a. gebruikt voor shop lighting), presentaties in
Eindhoven bijwonen over verschillende onderwer-
pen, informatie bekomen bij bepaalde 
leveranciers,... Het is maar een greep uit de ver-
schillende zaken die eentonigheid onmogelijk maken.
Dat je ook nog eens zelf kan bepalen wanneer je wat
doet (uiteraard op tijd), maakt het des te interessan-
ter.
Het is niet altijd evident om een project aan te 
vangen. Je kennis en ervaring zijn beperkt en de
oplossing is niet altijd voor de hand liggend. Dit hoeft
echter geen probleem te zijn, je kan steeds terecht bij

personen die je onderdompelen in de materie of die
je vertellen bij wie of waar er meer informatie ter
beschikking is.
In de opleiding wordt er steeds een brede basis
aangeboden. Er wordt daarnaast aangeraden de
eerste keer zelf specifieke analyses mee te volgen
i.p.v. de resultaten af te wachten of samen met een
operator de lijn eens mee te volgen in plaats van de
gevraagde lampjes af te wachten. 'On the job' wordt
de kennis het meest aangescherpt. Het cliché wordt
bevestigd: je leert alle dagen bij!
Aan de slag gaan in een groot bedrijf is enorm leer-
rijk. Je komt te weten wat de (soms tegenstrijdige)
belangen zijn van de verschillende vestigingen en
afdelingen en hoe je daar mee om kan gaan. Alles is
enorm gestructureerd, wat enkel voordelen met zich
meebrengt. Het personeels- en het kennis-
management zijn daar enorm mooie voorbeelden
van.
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AMÉLIE VANSTEENKISTE - ACCENTURE

Hoe belandt een archie in hemelsnaam bij
Accenture? Geen logisch carrièreverloop...
Hoewel..., na 5 jaar Plateau was het besef gegroeid
dat ik geen architectenstage zou doen en heb ik eerst
een jaartje kennis vergaard over het bedrijfsleven op
Vlerick - zelfs het vak economie was volslagen nieuw
voor me! Terwijl dat laatste schooljaar vorderde,
groeide de overtuiging dat ik consulting wou doen.
Diverse industrieën, wisselende teams en het 
projectwerk vorm(d)en voor mij de grootste plus-
punten. Lange werkdagen, probleemoplossend
denken en deadlines was ik gewend van de ateliers op
de Plateau ;-)
Restte nog een keuze te maken, ‘wie?’
De eerste aangename kennismaking was op de career
fair van Vlerick waar Dries me van de idee-fixe afhielp
dat enkel BC’ers/informatici bij Accenture aan de slag
kunnen. Strategie bleek een optie! Tijdens de inter-
viewrondes greep ik volop de kans om zoveel
mogelijk vragen te stellen. Ook klikte het direct met
de mensen - erg belangrijk voor me! Verder nam ik
deel aan de Treasure Hunt wat me een idee gaf van

de toekomstige job (ik won zelfs een PDA!)
Mijn evaluatie na 2,5 maand?
De eerste rustige maanden met trainingen zijn
intussen geruild voor een erg interessant project,
Brussel is Mechelen & Louvain-La-Neuve geworden.
Tijdens de eerste meeting zat ik er wat onwennig bij
terwijl experts uit Londen hun verhaal deden. De 
volgende dag verbaasde ik me al over ons gemengd
team: Vlamingen en Walen discussiëren elk in hun
moedertaal, het klantenperspectief is meer 
praktijkgericht dan onze expertise, maar we blijken
erg complementair in onze samenwerking.Van tijd tot
tijd zijn er bovendien feestjes met collega's of team-
building activiteiten na de werkuren!

DIETER VANNEUVILLE - BASF

Vorig jaar las ik nog (zoals jij nu) 't Civielke tijdens
een saaie les. Nu werk ik op de steamcracker van
BASF en zit midden in de voorbereiding van de shut-
down. Gelukkig gaat al die stress nog grotendeels aan
mij voorbij. Ik heb nog rustig de tijd om door de 
installatie te dwalen met processchema's.
Nog leuker zijn de 'snoepreisjes' die bij mijn 
opleiding horen. Een van de reactoren krijgt bij de
katalystwissel een nieuwe verdeelbodem en die 
laatste mocht ik gaan inspecteren. Het is even 
decadent als fantastisch om met een BMW van het
bedrijf naar de leverancier te cruisen en daar 
uitgenodigd te worden in een poepchique restaurant
omdat jij met je metertje komt kijken of alles volgens
de tekeningen gebouwd is. Ze doen er echt alles aan
om in de toekomst leverancier te blijven.Wel, ik ben
dol op die concurrentiestrijd!
Sterkte daar!

Dieter

BART VAN DEN BOSSCHE - BASF

Misschien is het wel interessant dat ik jullie deze keer
iets vertel over m'n shiftopleiding. Een uitgelezen
kans om de operators beter te leren kennen en om
eens vanuit hun gezichtspunt het reilen en zeilen in
ons bedrijfje waar te nemen. In die maand in shift heb
ik niet alleen veel bijgeleerd over het proces, ook
ervaar je wat de invloed op je sociale leven is als je in
ploegen werkt. Afspreken met vrienden wordt een
kwestie van plannen maar het voordeel is dat je af en
toe een voormiddagje vrij bent waardoor je kan 
uitslapen na een avondje stappen. Maar dat gebeurt
wel meer bij jullie zeker? Deze hele ervaring herin-
nert me aan een uitspraak van een vriend: "Je wordt
nooit een goed bouwkundig ingenieur als je niet zelf
eens beton geschept hebt." Met een korrel zout
genomen, zit er misschien wel waarheid in … 

Tot de volgende!
Bart



KIM DE GEYTER - P&G

"Indien je ons ons geld, onze gebouwen en onze
merken laat houden maar onze mensen wegneemt,
dan zal de onderneming falen. Maar indien je ons geld,
onze gebouwen en onze merken wegneemt, maar
ons al onze mensen laat houden, dan bouwen we de
onderneming opnieuw op binnen de 10 jaar.", R.
Deupree, CEO 1930-1948. Meer dan mooie 
woorden?
P&G hanteert het vrij unieke principe van ‘promotion
from within’. Dit betekent dat elke hogere manager,
rechtstreeks van de universiteit werd aangenomen.
P&G verplicht zichzelf met andere woorden de beste
krachten te rekruteren en te investeren in hun
mensen om via een learning and development het 
leiderschap voor de toekomst te verzekeren.
Binnen Engineering bvb. heeft elke ingenieur naast zijn
persoonlijk ontwikkelingsplan en on-going coaching,

ook een skill matrix. In dat plan beslis jij met je 
manager welke technische, management en/of soft
skills je wenst te ontwikkelen. Zo investeerde ik de
laatste 3 maanden meer dan 25% van mijn tijd in
trainings die varieerden van een ‘Liquids Packing
Technology Training’ in Frankrijk (laatste innovaties
op gebied van verpakkingstechnologie) over ‘Time
Management’, tot de ‘Total Assessment Interview
Training’ hier in Brussel.
Recruiting wordt dan ook niet zomaar gezien als
invullen van vacatures, maar eerder als Talent Supply
om het doel van touching lives, improving life waar te
maken en zo ons leiderschap in de businesses waarin
we werken te behouden. Doorheen je hele loopbaan
blijf je in de ‘P&G universiteit’ die je via trainings en
coaching als een soort ‘Leadership
Factory’klaarstoomt voor telkens grotere challenges,
verantwoordelijkheden en... de weg die jij wenst op
te gaan in je toekomstige carrière.



Pers: U heeft zich opgewerkt
van freelance journalist tot
hoofdredacteur. Hoe is dat in
zijn werk gegaan?
Guy: Als freelancer schreef ik
onder meer over rock 'n roll. Ik had
wat singles besproken en had een
artikel klaar om naar het weekblad
'Si' te sturen.Toen kwam ik één van
de toenmalige redacteurs van
HUMO tegen. Hij raadde me aan
het stuk naar HUMO te sturen en
toen ging de bal aan het rollen.Voor
ik het goed en wel besefte was ik
hoofd-redacteur.

Pers:Vorig jaar heb je de fakkel
doorgegeven. Je bent nu creatief
directeur,wat houdt dat in?
Guy: Ik heb zelf de stap
teruggezet, dus moet ik mij er niet
meer mee bemoeien. Ik help waar
ik kan en een aantal dingen in het
blad hangen van mij af, dus daar leef
ik mij wel in uit. Maar ik vind dat
HUMO goed gemaakt wordt. De
hoofdredacteur doet het zoals hij
het wil doen. Maar de basis blijft in
zeer grote lijnen en ook in minder
grote lijnen dezelfde.

Pers: Welke invloed had u op
het blad als hoofdredacteur?
Guy: Ik was een hoofdredacteur
die héél veel - te veel misschien
voor mijn gezondheid - naar zich

toetrok. Ik wilde alles weten, ik las
alles na, ik corrigeerde alles en ik
maakte de reclamecampagnes. Er
verscheen niks zonder dat ik het
gelezen en goedgekeurd had.Verder
moet je ideeën verzinnen voor de
journalisten, formats voor series, je
stuurt mensen op pad, je zoekt
journalisten en tekenaars, geeft hen
opdrachten, je denkt na over hoe je
het blad zo goed mogelijk aan de
man kunt brengen, sluit allianties -

ondermeer met Torhout-Werchter
- je zorgt dat de naam HUMO
zoveel mogelijk in goede zin ter
sprake komt. Je moet ook zorgen
dat je op televisie aan bod komt
enz.

Pers: Heb je ooit als freelance
journalist een maand zonder
brood op de plank geleefd?
Guy: In het begin - toen was ik nog
niet afgestudeerd, maar ik was wel
getrouwd - heb ik een jaar of
anderhalf jaar ingewoond bij mijn
schoonouders, omdat ik gewoon
geen rotte cent had, maar ik heb
nooit honger geleden.

Pers: U hebt Germaanse filolo-
gie gestudeerd, wat houdt dat
juist in? 

Guy: Ik heb dat gekozen omdat
het met talen te maken had. Toen
was dat nog Nederlands, Duits en
Engels, helemaal terug tot aan het
Sanskriet. Dus de kennis van de
talen, hoe ze zijn ontstaan, hoe ze
daar terecht komen… en de
bedoeling is dus dat je dat van
haver tot gort kent. Ik heb wel wat
langer over mijn opleiding gedaan
dan strikt noodzakelijk was.

Pers: U heeft ook nog les
gegeven in het middelbaar
onderwijs. Was dat nog in de
tijd van 'met de regel op de
vingers slaan'?
Guy: Nee, ik gaf les bij de nonnen
en ik denk dat zij de meeste moeite
hadden om mij uit mijn bed te 
krijgen. Zo kwam er eens een non

Wat vorig jaar een droom bleek te zijn, werd dit jaar werkelijkheid: een interview
met de topman der journalistiek. Na heel veel omwegen stonden we voor het
Sanoma-gebouw, de keuze was talrijk : Feeling Wonen, Femmes d’Aujourdhui,
Flair, Marie-Claire, ... Oh ja, voor we het vergeten, ook de HUMO.We presenteren
u met enige trots de enige echte Antwerpse snorrenclub-waardige Guy Mortier.

..., MOET JE BIJ MORTIERKE ZIJN
VOOR AL JE CLICHÉS GOED EN FIJN,...
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HET GEZICHT VAN HUMO

Architectuur met grote A, the Sanoma-building

DE HOLLANDSE LEEUWENKUIL



bellen "Guy Mortier, 't is al 9 uur".
Ik deed dat ook niet graag.Tijdens
mijn interim bij 'de nonnen van
Berlaar' werkte ik ook als freelance
bij HUMO en ik greep elk snuifje
sneeuw of ijs in de lucht aan om
zogezegd tegen een boom te rijden
en er niet te geraken. De 
volgende dag kwamen ze dan op
school eens kijken wat die grote
schade aan mijn auto was, maar er
was nooit iets. Op het einde van
het jaar heb ik mijn ontslag
gegeven. Gelukkig kwam toen de
vraag of ik hoofdredacteur wilde
worden.

Pers: Heeft u er ooit aan
gedacht om naar het buiten-
land te verhuizen en daar uw
kans te wagen? 
Guy: Ik ben ooit gevraagd om
hoofdredacteur-televisie van de
VPRO te worden. Dat vond ik een
geweldige eer, maar ik heb neen
gezegd. Maar als je dan zoveel gunstige
commentaar en schouderklopjes
krijgt van grote schrijvers en jour-
nalisten, dan denk je 'Het is beter
zo, dan nog eens in die leeuwenkuil
te moeten gaan'.

Pers: Heeft u altijd een dead-
line nodig om te presteren?
Guy: Een deadline is altijd
geweldig, de adrenaline smeert mijn
hersens.Vroeger zat ik soms alleen
op HUMO - rond 02h00 en alles
verlaten - heel moe en toch had ik
het gevoel dat mijn hoofd wakker
was, maar dat is al lang geleden. Nu
begint mijn hoofd sneller moe te
worden dan de rest, dus dan is de
lol er eigenlijk af.

Pers:Ooit een deadline gemist?
Guy: Met HUMO niet. Ooit heb ik
- wat ik eigenlijk niet graag doe -
ergens een presentatie van het
eerste, grote schilderij van Kama
moeten inleiden. Dagen en dagen
vooraf lag ik dan in mijn bed te 
piekeren om grappen te vinden. Ik
had het superdruk bij HUMO en
had dan toch op het laatste
moment alles bijeengevonden. Ik
had sommige dingen al geprint en
ik duw op een toets - ik had nog
een half uur om er te geraken - en
alles was weg, echt alles.Toen dacht
ik echt 'shit'. Ik kwam doodsbleek

binnen, ik was te laat en toen
moest ik beginnen. Er kwam nog bij
dat - vlak voordat ik vertrok - ik
iemand bijna omver reed, een jonge
allochtone die voor mijn auto was
gesprongen. Ik kon gelukkig rem-
men, maar ze tuimelde toch over
mijn motorkap. Ik was helemaal van
slag. Ik had toen het geluk dat de
adrenaline mij genadig was.

Pers: We kennen u natuurlijk
ook van 'Alles kan beter'.
Vergde dat veel voorberei-
dingswerk of teerden jullie
vooral op inspiratievermogen?
Guy: Er waren altijd stukken die
ter plaatse moesten gebeuren en
daar zeiden ze ons niets over, want
Mark Uytterhoeven wilde echt dat
het zo spontaan mogelijk was. We
kregen soms wel huiswerk van
Mark. Hij verzamelde een aantal
versprekingen in een bepaald genre
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Wij vroegen Guy naar zijn

FAVORIETE...
Kleur
Lichtblauw
Film
Deliverance
TV-programma
Alles met Mark Uytterhoeven
Tijdschrift (buiten HUMO)
Bestaat niet
Boek 
'In ongenade'<John Coetzee>,
'Zaterdag’ <Ian McEwan>,
'Lijmen' <Elsschot>,...
Eten 
Iets dat past bij wijn, mosse-
len, oesters
Ongedierte
Ratten en spinnen

Pers: Bent u in het gewone leven ook zo grappig?
Guy: Ah, dat is niet te geloven. Nu hou ik mij nog geweldig in

MEDIAGEIL?



en dan moesten we dat genre 
parodiëren. Maar het thema kregen
we niet, wat het geweldig moeilijk
maakt. Er werd ook de stelling 'nie-
mand mocht tegenvallen' ge-
hanteerd. De volgende week deden
we dat opnieuw, maar met een
ander thema, aangepast aan de
actualiteit. Dus als je grappen had,
moest je die weggooien.

Pers: Hoe omschrijf je je relatie
met Mark Uytterhoeven?
Guy: We zijn wel vrienden, maar
niet vrienden die elkaar elke dag
zien. Als ik in Frankrijk op vakantie
ben voor een paar weken, dan zorg
ik dat ik niet te ver van hem zit.We
hebben elkaar leren kennen in het
radioprogramma 'De Taalstrijd' lang
geleden, waarin aan de lopende
band geïmproviseerd werd. Als je
daar in zo'n moeilijke omstandig-
heden zit en je slaagt erin om
samen humor te maken, dan
creëert dat een band en dat
vergeet je nooit.

Pers: Met wie zou je een pint
pakken na een lange werkdag?
Guy: Na 'De Laatste Show'  dronk
ik altijd nog een glas met de man-
nen van 'De Laatste Show'-band. Zij
vertelden anekdotes en ik niet,
want ik ken geen anekdotes.

Pers:Word je de mediabekend-
heid nooit beu?
Guy: Dat gebeurt wel, maar
meestal zijn mensen vriendelijk en
dan denk ik "ze zijn vriendelijk,
waarom zou ik daar lastig over
doen?". Ik onthoud altijd van een

aantal mensen die ik zeer bewonder en
graag heb, zoals Carmiggelt. Die zei:
"ik zeg nooit neen tegen een aan-
vraag tot interview van een 
student". Ik heb dat ook nooit
gedaan. Maar ze weten dat dan en
er zijn leraars die zeggen: "Vraag
dat aan hem, want die doet dat".

Pers: Voelt u zich geflatteerd
dat u ook heel veel appreciatie
krijgt van jongeren, wat een
vrij moeilijk doelpubliek is?
Guy: Ik ben natuurlijk een oude
zak, maar ik vind het wel leuk dat
mensen me appreciëren. Maar het
is zeker niet zo dat ik daarin zwelg.
Het is wel leuk om te weten dat de
lezers meeleven, ook op moeilijke
momenten. Dat is plezant, maar ik
denk dat het veel belangrijker is dat
de mensen rondom je, je een 
fatsoenlijke mens vinden.

Pers: Heeft u nog grote plan-
nen voor tijdens uw oude dag? 
Guy: Ik zou het liefst willen bezig
blijven met alles, maar gelukkig heb
ik mijn handen nog vol. Ik heb altijd
heel veel plezier gehad in heel hard
werken voor HUMO, ik vond dat
echt plezant, me bijna dood
werken. Dan nader je die grens van
'Als ik nu nog doorwerk, dan val ik
misschien dood' en dan toch recu-

peren, dat is echt plezant. Maar als
je wat ouder wordt, dan kun je dat
niet meer en heb je gewoon rust
nodig.

Pers: Hoe oud voelt u zich?
Schuilt er nog een kind in u?
Guy: Dat schuilt er zeker. Ik dacht
altijd dat ik 17 of 18 was, misschien
ben ik nu al iets ouder, 21. Als er
ergens onnozel kan gedaan 
worden, dan rep ik mij daarheen.

Pers: Dus u bent een zeer hippe
opa, sprookjes vertellen aan uw
kleinkinderen en dergelijke?
Guy: Het liefst lachen ja, maar geen
vermoeiende dingen, niet overal
inklimmen en dergelijke, want dan
moet je weer naar beneden 
geraken…

Pers: Op een luie zondag, wat
zou u dan doen?
Guy: Mijn zondagen zijn zo lui
mogelijk. Ten eerste, wat ik heel
graag doe, is lang slapen, dus blijft er
al niet veel meer over van mijn dag.
Ik ga graag heel laat slapen, ik kan
TV kijken, soms tot een uur of drie,
maar als je dan nog moet werken,
moet je toch oppassen.
Een luie zondag is niets doen en
hopelijk is er dan 's avonds nog een
programma op TV waar je mee kan
lachen, wat niet altijd het geval is.
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‘Ik heb wel wat langer over mijn opleid-
ing gedaan dan strikt noodzakelijk.’

DE MENS ACHTER GUY



Pers:Wat deed u vroeger of wat
doet u nu om in vorm te blijven?
Guy: Niets, helaas. Op vakantie
zwem ik zoveel mogelijk en dat is
iets wat ik veel meer zou moeten
doen, maar zo 's ochtends naar een
openbaar zwembad gaan, zie ik niet
echt zitten. Ik heb wel beter leren
zwemmen een jaar of 6 geleden. In
het Wezenberg Olympisch bad
tussen  bejaarden en gehandicapten
die op advies van hun arts kwamen.
Daar viel mijn gestuntel ten eerste
niet op, dat was echt wel tof.

Pers:Vergt uw snor veel onder-
houd?
Guy: Ik heb daar een tuinier voor.
Dat wordt dan afgezet met een
laken boven en onder. Ik heb een
abonnement op het team dat ooit
op Kanaal2 zo een serie had, die 7

homo's. Die doen dat goed.
Pers: Momenteel heerst er een
ware muizenplaag op onze
universiteit. Bent u bang van
muizen?
Guy: Bang niet. Ik heb er wel
moeite mee om ze te doden. Ik heb
zo'n klein huisje in een stukje bos
- iets dat eigenlijk afgebroken zou
moeten worden - en ik ga daar zit-
ten in de natuur als ik kan.Waar ik
vroeger de reflex had 'Ik zie een
spin, ik trap die dood', dat doe ik al
lang niet meer. Er is geen enkel
diertje dat ik dood doe, dus ook
geen muis. Natuurlijk tussen mijn
opgestapelde dekens of lakens zou
ik wel vergif strooien. Maar ze
moeten niet overdrijven, het moet
van twee kanten komen.

Pers: Heeft u een stoer studen-
tenverhaal voor ons?
Guy: Ik heb veel uitgestoken. Ik heb
mij iets teveel in het clubleven
gestort. Sommige jaren zijn aan mij
voorbijgetrokken in walmen van
alcohol, maar het is gelukkig nog
goed afgelopen.

Pers: Hebt u nog tips voor
onze studenten?
Guy: Ik ben daar niet goed voor
geplaatst, denk ik. Ik weet totaal

niet meer wat het studentenleven
voorstelt. Ik hoop dat het onder-
tussen veranderd is, maar als ik aan
mezelf terugdenk, die zelf-
ingenomenheid is toch iets heel
gevaarlijks.Als student zit je in een
speciale situatie. Afgezien van het
verplicht studeren, heb je geen

enkele zorg in de wereld, geen
enkele verantwoordelijkheid, dus
kan je de wereld opnieuw uit-
vinden. Je kan vooral zien wat er
fout gaat en wat er zou moeten
gebeuren. De stap naar verant-
woordelijkheid en echt realistisch
nadenken zetten studenten niet.
Dat is ook goed, dan kun je echt
doordenken en word je niet altijd
belemmerd door praktische
beslommeringen. Voor goeie raad
echter moet ik kardinaal Danneels
aanbevelen.

Pers: Bedankt voor het interview,
en ons ‘t Civielke wordt zeker
opgestuurd ter correctie... (Grijns
van Guy)
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Mark Uytterhoeven/Rob Vanoudenhoven

Theater/TV

Krokodil/Nijlpaard Journalist/Redacteur

Haar kleuren/waardig grijs worden

Lekker leven/Deadline nastreven 

Kostuum/VrijetijdskledijWinter/Zomer
Kerstman/Sinterklaas

Deadline is voor mij lekker leven

Vlug ontbijt/Brunch
Koffiekoeken/Vers brood

Koffie/Versgeperst fruitsap

Burgie/Archie
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‘Ik zeg nooit neen tegen een aanvraag tot 
interview van een student’





Voor mij en ik denk voor de
meesten onder ons, is het mooiste
aan een IAESTE-stage de ervaring
op menselijk vlak. Elke dag nieuwe
mensen verwelkomen en afscheid
nemen van hen waarmee je in
enkele weken een ongelofelijk
sterke band hebt opgebouwd. Het
vormt je op sociaal maar zeker ook
op professioneel vlak. In dit kader is
vorig jaar bij ons, de medewerkers
van IAESTE, het idee gegroeid om
iets te doen met als doel iedereen
die op stage is geweest bij elkaar te
brengen en ervaringen uit te 
wisselen. We hebben de foto-
wedstrijd en semi-IAESTE goliarde
achter de rug en ook het etentje op
de internationale IAESTE-dag (met
aansluitend café-weerwolven)
kaderde in dit plan. Met dit boekje
willen we verder bouwen aan ons
opzet en jullie allemaal een tastbare
herinnering aan een onvergetelijke
ervaring geven.

Enkele cijfers: vorig jaar zijn 97
stages binnen Belgische bedrij-ven
gejobraised. 73 buitenlandse 

studenten hebben (of zijn nog
bezig) in België een stage uitge-
voerd. 47 Belgische studenten zijn
er deze zomer op uitgetrokken of
vertoeven nog steeds in het buiten-
land. 43 van hen studeren aan onze
faculteit. Vorig jaar heeft IAESTE
Belgium met 32 verschillende 
landen stages uitgewisseld waar-
onder veel Europese landen, maar
ook de andere continenten waren
vertegenwoordigd: Amerika
(Argentinië, Mexico, USA,...), Afrika
(Ghana), Azië (Japan) en Oceanië
(Australië).

IAESTE is een uitwisselings-
programma. Wij kunnen dus voor
elke stageplaats in een Belgisch
bedrijf iemand de wijde wereld 
insturen. Vorig jaar hadden wij
echter meer stages in  aanbieding
dan er geïnteresseerde studenten
waren aan onze faculteit. Een
unicum binnen IAESTE wereldwijd
waar we eigenlijk niet zo trots op
kunnen zijn. Stilaan groeit het besef
echter onder ingenieurs-studenten
dat theorie enkel nuttig is als ze in
de praktijk kan gebracht worden.
Tenslotte studeerden wij tot voor
kort aan de faculteit toegepaste
wetenschappen. En dé beste manier
om even in aanraking te komen met
'real life' is een stage.

Op dit moment is het A-form nog
steeds beschikbaar op ons online
applicatiesysteem IBAS, te bereiken
via www.vtk.ugent.be/
iaeste/stage.

Het A-form is de eerste stap in de
applicatieprocedure voor een
buitenlandse zomerstage. Door dit
formulier online in te vullen laat je
ons je interesse blijken. Je geeft er
je contactgegevens door en speci-
fieert de landen waar je naar toe
wil, net als de sectoren waarin je
actief wil zijn. Je vult er ook je 
username en wachtwoord in, zodat
je later opnieuw kunt inloggen.
Even benadrukken dat dit formulier
100% vrijblijvend is, maar wel een
noodzakelijke stap mocht je verder
willen gaan in de procedure. We
hebben de deadline voor 
applicatie verlengd tot de 22e
december, dus grijp jullie kans en
appliceer als de weerlicht!

Ik wil iedereen die zijn tekstje en
bijhorende foto's heeft opgestuurd
zeker bedanken. Sorry voor het
aandringen, maar u ziet dat u zich
niet voor niets in het zweet hebt
geschreven. Daarnaast een dikke
pluim Annelien en Fré, die vele uren
in de VTK-lokalen hebben doorge-
bracht om dit boekje te maken tot
wat het geworden is.

Take care!

Kristof Mahieu
IAESTE president 2006-2007
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WAARDE IAESTE-VRIENDEN,
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The United States of America.Voor
de éne het beloofde land, voor de
andere het summum van hoe de
mensheid kan foutlopen. Het was
alleszinds een jongensdroom van
mij om ooit eens de grote plas over
te steken en te kijken of het nu
echt allemaal zo vet was - letterlijk
en figuurlijk - als MTV liet uit-
schijnen. Die droom liet IAESTE
deze zomer uitkomen.

Zodoende trok ik op 23 juni naar
Zaventem om meer dan 12 uur
later op mijn stekje voor de 
volgende 10 weken aan te komen:
Pittsburgh, Pennsylvania. Hier zou
ik aan de prestigieuze Carnegie
Mellon University werken in een
onderzoeksgroep rond beeld-
ver-werking.

Het werk zelf was tof, de sfeer 
toffer. Ik werkte er aan een systeem
om een bestaand project een web
interface te geven. Het project
bestond uit een array van 
web-cameras die allen dezelfde
scene bemonsterden en software

die daaruit nieuwe beelden maakte.
Het leuke was om van dichtbij te
kijken hoezeer een universiteit die
44.000 USD vraagt om 1 jaar te
studeren verschilde van onze alma
mater, die slecht om en bij de 500
EUR vraagt. (Het verschil in
kwaliteit is miniem)

Ik was ginder echter niet alleen, er
waren ruim 15 IAESTE studenten
in Pittsburgh. Zo'n groep jonge
mensen die allen in hetzelfde
schuitje zitten doen nogal eens 
dingen samen: elke woensdag 
gingen we samen de lokale cafés
onveilig maken, in het weekend
deden we vaak uitjes zoals zeilen,
kamperen, wildwaterraften, ... Ook
sightseeing kan niet ontbreken: er

werden trips georganiseerd naar
Washington en New York! Ook kan
je gewoon zelf iets in elkaar steken:
zo gingen we met 5 man naar de
Niagarawater-vallen en Toronto op
uitstap.

Al lijken 10 weken een lange tijd
om van huis te zijn, ik besloot nog
wat langer te blijven! Op 1 
september sprak ik samen af met
mijn vriendin (die reeds een maand
aan het backpacken was door
Canada en de V.S.) om nog 3 weken
de oostkust af te reizen: New York,
Orlando, Miami en als finale de
Florida Keys. Een droomstage aan
een topuniversiteit, enkele goede
vrienden uit Oostenrijk, Duitsland,
Zwitserland, China, Denemarken,
een prachtvakantie achteraf, ... wat
wil een mens nog meer! Al bij al
heb ik deze prachtige ervaring
volledig aan IAESTE te danken.

Eén raad dus: invullen die stagefor-
mulieren en vertrekken !

LENNERT ACKE [USA]

MTV FOR REAL

"De USA is vetjes, 
letterlijk en figuurlijk"

"Invullen die stageformulieren"
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Tadzjikistan. Sommigen onder jullie
hebben ooit al iets van dit land
gehoord, anderen dan weer niet.
Een ding is zeker, weinigen onder
jullie zijn er ooit al eens geweest.
Toch kreeg ik deze zomer de kans
om 2 maanden in dit bergland te
verblijven.

Tadzjikistan is een voormalig
Sovjet-land in Centraal-Azië dat
grenst aan Oezbekistan, Kirgizië,
China en Afghanistan. In september
1991 werd Tadzjikistan onafhank-
elijk, maar na de onafhankelijkheid
brak direct een burgeroorlog uit
tussen de islamieten en de regering.
Het conflict kwam in 1997 tot een
einde, toen de islamieten in de
regering werden opgenomen.
Gevolgen van deze oorlog zijn nog
op verschillende plaatsen duidelijk
zichtbaar.
Verder wordt van Tadzjikistan
gezegd dat het het armste land van
de ex-Sovjet-Unie is en één van de
armste landen ter wereld. De
economie is na zes jaar burger-
oorlog, en door het verlies van de
geldsteun vanuit Moskou sterk
verzwakt. Ook de geografie is het
land niet gunstig gezind. Het is een
zeer bergachtig land, het ligt voor

de helft op een hoogte van meer
dan 3000 meter, wat de ontwikkel-
ing zeker niet ten goede komt.
Het land hangt dan ook nog steeds
af van hulp vanuit Rusland en
Oezbekistan en hulp van 
ontwikkelingsorganisaties.

Bij zo'n organisatie was ik 
te-werkgesteld, nl. de Aga Khan
Foundation, een ontwikkelings-
organisatie die vooral werkzaam is
in islamitische landen. Ik moest in
verschillende gebieden in het land,
de minst ontwikkelde, onder-
zoeken hoe lokale zelfstandigen er
werken, welke problemen ze
hebben en hoe die problemen 
konden opgelost worden. Daartoe
moest ik bij heel wat mensen op
bezoek, zodat ik de kans kreeg heel
wat plaatsen in het land te zien en
de tradities en gewoonten van de
plaatselijke bevolking kon leren
kennen.

In tegenstelling tot de meeste
buitenlandse studenten, verbleef ik
dus niet in een van de twee grote
steden (Dushanbe en Khudjand),
maar werd ik gedropt in een nog
onontwikkeld gebied. De eerste
weken verbleef ik in Garm, daarna
verhuisde ik nog een tijdje naar
Khorugh, een stadje in het
Pamirgebergte. Garm is een klein
dorpje zo'n 150 km van de hoofd-
stad Dushanbe of 5 uur 'rijden' met
de auto.

Het is een plaats waar mensen nog
leven van de groenten die ze zelf
kweken, van de melk en het vlees
van hun koe, van de eieren van hun
kip, een plaats waar rijkdom
afhankelijk is de hoeveelheid dieren
die je bezit. Ze waren dan ook
enorm verbaasd toen ze vernamen
dat ik thuis geen enkele koe heb.

Na enkele dagen begon ik mij 
stil-aan aan te passen aan
omstandigheden die in vergelijking
met het Belgische leven enorm
hard zijn, op een plaats waar leven,
of beter gezegd overleven, geen evi-
dentie meer is. En eerlijk gezegd, ik
begon er echt van te genieten. Een
leven zonder tijdsdruk, zonder
stress, waar mensen gelukkig zijn
met het weinige wat ze bezitten,
waar iedereen simpelweg gelukkig
is.

Als je mij nu vraagt wat het 
belang-rijkste is wat ik deze zomer
geleerd heb, dan hoef ik daar geen
5 sec over na te denken. Ik heb
terug leren genieten, genieten van
iedere seconde van het leven. In
een land waar genieten nog een
totaal andere betekenis heeft dan
hier in ons Belgenland, een land
waar tijdsdruk en ontwikkeling nog
altijd weinig invloed hebben, een
land genaamd Tadzjikistan.

SOFIE VERBEKE [TADJIKISTAN]

SIMPELWEG GELUKKIG



Om te beginnen wil ik vermelden
dat mijn verblijf in Warschau
(Warszawa) met IAESTE echt
onvergetelijk was. Ik ben 6 weken
in Polen geweest en dat was 
eigenlijk te kort. Daar ben ik veel
leuke mensen tegengekomen
waarmee toch een min of meer
hechte band is gegroeid.

Gevolg was ook de vele activiteit-
en, uitstapjes en mooie momenten
die we samen beleefd hebben. Dit
compenseerde ruimschoots de wat
mindere stage die niet zo interes-
sant was voor ingenieursstudenten.
Ik moest helpen in de productie
van een elektronicabedrijf dat
printplaten assembleerde, hetgeen
meer arbeiderswerk was (hoewel
daar in Polen dus ingenieurs
werken…).

Warschau is een ideale stad om als
student te verblijven. Het is zeker
niet de mooiste stad van Polen
(hoewel er absoluut gezellige
plaatsjes zijn), maar er is veel te
doen en bovendien ideaal gelegen
in het midden van Polen.

Elke dag na het werk organiseerden
we samen wel iets om die avond te
doen (al was de beslissing niet al-
tijd zo makkelijk :-) ). Donderdag
was de uitgaansdag, op andere
dagen gingen we op café, naar het
park met een biertje (= piwo), naar
de bowling, film, paintball of waren
we gewoon gezellig samen. Het
summum van dit laatste waren de
kampvuurtjes met barbecue op het
kleine strandje aan de Wisla rivier,
midden in de stad.

In de weekends deden we tripjes,
bijvoorbeeld naar andere Poolse
steden. Zelf ben ik naar Kraków en
twee keer naar Gdansk geweest,
twee echt mooie plaatsen. In
Gdansk hebben we een heerlijke
Poolse lekkernij gegeten: Zurek
soep geserveerd in een uitgehold
brood. In Kraków zijn we een echt
(te) gek meisje uit Mongolië
tegengekomen, die zeker en vast als
'gekste ontmoete buitenlander'
mag bestempeld worden.

Allemaal goed en wel zult u
denken, maar zijn er ook negatieve
punten? Jazeker. In mijn geval viel de
stage zelf wat tegen, bovendien
moest ik vroeg opstaan waardoor
ik véél te weinig slaap had. Maar het
ergste van al was toch het afscheid
nemen van iedereen…

JEROEN MISSINNE [POLEN]

CZESC (HALLO) !
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Met die gedachte vertrokken we
midden Juli naar de andere kant van
onze wereldbol. Geladen met een
Lonely Planet om de 16u vliegreis
te overbruggen, kwamen we op
Schiphol al voor een eerste leuke
verrassing te staan. Er zou wel eens
vertraging kunnen zijn omdat het
noorden van Taiwan op dat
moment bedreigd werd door een
Typhoon Euhm, Typhoons… hell
yeah!

Laat het avontuur beginnen!! 
Taiwan doet dit jaar voor het eerst
actief mee aan IAESTE-uitwisselin-
gen, en ik had er de absolute eer
om de allereerste uitwisselings-
student ooit te zijn. De hartelijke
ontvangst op de luchthaven deed
mij meteen denken aan een dag-
uitstap in Plopsaland! Als één ding
klopt, dan is het wel dat de 
gemiddelde Taiwanees tot net
onder de oksel van eender welke
Westerling komt. Nog meer 
pretparkstijl zijn de autostrades die
elkaar soms in 3 verdiepingen
kruisen en de Taipei 101, op dit

moment nog steeds de aller-
hoogste skyscraper ter wereld.

Ik weet niet goed van waar de
vooroordelen kwamen, maar
Taiwan gaf mij vooraf een beeld van
eindeloze industrie-terreinen en
zodanig veel hi-tech dat mensen in
feite al half vervangen zijn door
robots. Niets is minder waar, want
naast de veel te drukke west-kust
met 22 miljoen inwoners op een
smal stukje land, toppen meer dan
50 bergen boven de 3000m.
Het vulkanisch eiland is gelukkig
niet meer zo explosief, maar dat de
grond er wel nog eens durft te
shaken, hebben we aan levende lijve
mogen ondervinden!

Meer dan bij ons staat het 
familieleven centraal in Taiwan.
Wanneer pa en ma op pensioen
gaan, is er geen sociaal opvangnet
maar staat de kroost in voor het
onderhoud! Een goeie productie is
dus een absolute must. Daaruit
volgt ook dat veel jonge
Taiwanezen echte werkpaarden
zijn, die zich niet blindstaren op de
voorgeschreven werkuren, maar
geregeld tot laat in de avond aan
hun pc-scherm gekluisterd zitten.
Often they love money more than
life!
Het verklaart in elk geval deels de
dynamiek van de snelle econo-
mische groei in veel Aziatische 
landen.

Om de volle 6 weken hier deel van
uit te maken, was het dus nodig om
snel komaf te maken met onze
goeie levensgenieter-lifestyle en de
knop 180 graden te draaien.

ARTC, oftewel Automotive
Research and Testing Center heeft
wat weg van een beschutte 
werkplaats. Fototoestellen zijn 
verboden en bij het buitenrijden
wordt iedere auto grondig
gescreend. Met overheidsgeld
zoeken de 400 werknemers
dagelijks naar nieuwe auto-
technologiën, worden prototypes
getest en licensies uitgereikt.
Momenteel stond onderzoek naar
oa. Assist Turning Lights en Lane
Keeping Control op het program-
ma. De werkdruk is hoog, want het
bedrijf geniet toch heel wat
aanzien.

Subliem eten, lachende gezichten,...
ach, ik zou er een boek over 
kunnen schrijven:
Taiwan, touches your heart!

FREDERIC SEGHERS [TAIWAN]

MADE IN TAIWAN
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ANNELIEN VAN LAERE [OOSTENRIJK]

VERBRANDE LIPPEN

Deze zomer was voor mij in geen
enkel opzicht zoals elke andere
hiervoor. Twee maanden lang
leefde ik samen met een 
fantastische bende jongeren van
over de hele wereld in een
Oostenrijkse 'Studentenheim' in
Leoben. In dit mini-studentenstadje
was op zich niet al te veel te
beleven, maar in onze 'heim' wisten
we altijd wat te doen. Er waren
welkomst- en afscheidsfeestjes,
film- en kookavondjes, BBQ's… en
in de weekends reisden we door
Oostenrijk.

Uiteraard kwam er ook wat werk
aan te pas. In de Montanuniversität
deed ik onderzoek naar de 
morfologie van polymeer- en mica
oppervlakken gebruik makend van
een AFM-microscoop.

Meest bizarre eetgewoonte? 

Het eten van de welbekende
Mozartkügeln gebeurt volgens een
heus ritueel, waarbij STROH (rum
80%) zeker niet mag ontbreken!
Hierbij wordt zo'n overheerlijke
bol chocolade op een tanden-
stokertje geprikt en in STROH
gedompeld. Nadien wordt die met
een vuurtje aangestoken en zo al
brandend opgegeten. Spektakel en
verbrande lippen verzekerd.

De gekste buitenlander die ik
ben tegengekomen… 

is ongetwijfeld Walker, een zotte
Amerikaanse dude. Hij zat boorde-
vol gekke ideeën waaronder het
zelf inoefenen van een fire-show
met STROH of het maken van de
IAESTE 2006 moon-foto…

Mijn werkomgeving…

...was OK maar zeker niet 
spectaculair. Ik zat in een labo met
drie AFM-microscopen. Er waren
geen ruiten en het labo werd op
een vaste (helaas vrij lage) 
temperatuur gehouden. Om mij af
en toe wat op te warmen had ik
ook nog een ander bureau met een
computer waarin alles geïnstalleerd
stond in het Chinees. Blijkbaar had
ik het geluk om aan de computer
van Ming Xu te zitten…
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De avond voor mijn vertrek had ik
serieus wat kriebels te pakken. Nog
nooit had ik handige praktische info
verkregen van IAESTE Madrid of
mijn Spaanse werkgever.

Grote ontlading dus toen bleek dat
ze inderdaad aan de luchthaven op
mij aan het wachten waren en ik
dus niet alleen met de metro en de
bus moest gaan rondslenteren.
Onmiddellijk werd ik naar mijn
Spaans 'kot' gebracht, waar alles
wat onvoorbereid en volledig in het
Spaans verliep, ietwat typerend
voor de rest van mijn maandje
stage. Het alom bekende voor-
oordeel over het trager ritme
waarmee de gemiddelde zuiderling
het leven neemt is hiermee dus
bevestigd, hoewel ik geloof dat het
er in deze hoofdstad al een 
tikkel-tje sneller aan toegaat dan in
de overige steden van het Spaanse
binnenland.

Nu hoe zag die gemiddelde
weekdag van mij er nu precies uit?
Volgens vakantienormen vroeg
opstaan, om op tijd rond 9u op het
werk te arriveren en daar dan

slechts 5 uurtjes het hoofd lichtjes
te 'kraken' op twee interessante
geotechnische projecten: ééntje
over de paalfundering van Zaragoza
2008 en een ander over stabiliteits-
berekening van een afhellend 
dorpje in Oost Spanje.

En inderdaad, het werk eindigt er
om 14u, tijd genoeg dus voor een
deugddoende siësta bij middag-
temperaturen rond de 35° in een
kot zonder airco. Lekker luieren in
de living met de kotgenotes of een
vré deugddoend dutje. Het
Madrileense leven start echter pas
echt in de avond, wanneer talrijke
terrasjes overvloedig gevuld 
worden met toeristen en
Spanjaarden. Samen met mijn
kotgenotes, allemaal vrouwen
trouwens gezien de streng ogende
kotbazin bij ons inwoonde en geen
jongens toegelaten waren, en nog
een hoopje internationaal
gezelschap hebben we redelijk wat
tapasbars bezocht. Geen nood, de
regels van de kotmadam werden
ten gepaste tijde in groep 
vriendelijk genegeerd, een sociaal
leven was dus zeker mogelijk en

elke week hoorde daar ook een
kotfeestje à la International Evening
bij.

In het weekend trokken we dan
met ofwel de kotgenotes of andere
IAESTE's weg uit Madrid in de
richting van Salamanca en Toledo. Ik
had graag nog heel wat andere 
steden in het zuiden bezocht en
ook bv. Barcelona of Valencia
aangedaan, maar jammergenoeg
liep mijn stage toen op zijn einde en
had ik reeds andere vakantie-
plannen in het vooruitzicht. Ik had
eigelijk op zijn minst nog 2 weekjes
langer willen vertoeven in het
zuiden, vooraleer terug te keren
naar Belgenland, waar het inmiddels
10 graden kouder was en de 
pluviometers her en der rijkelijk
gevuld werden…

Gekste buitenlander? Absoluut
Yannick 'the Polish guy'. Dacht
telkens de beste te zijn in het 
gidsen, niet dus!

Topattractie? Prado,
gelukkig gratis op zondag maar je
loopt er gemakkelijk verloren.

Meest memorabel Om 4u
thuiskomen van de disco en 
rammelen van de honger. Gelukkig
schudde de Italiaanse in een 
handomdraai een volledig 
3-gangenmenu uit haar mouwen.

KAAT VANDEKERCKHOVE [SPANJE]

EXPERIENCING THE MADRILENEAN LIFE!
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COLIN VANDENBUSSCHE [UKRAÏNE]

Day of the building. Ooit al van
gehoord? Ik niet.
Zal ik het ooit nog vergeten? Nooit
ofte nimmer.
11 augustus staat voor de rest van
mijn bestaan in m'n geheugen
gegrift. "Moet een mens daarvoor
naar het verre en ietwat afschrik-
wekkende Oekraïne trekken?",
hoor ik menig niet-bouwkundige al
denken… 
Laat ik iedereen geruststellen: deze
officiële (wie zal het zeggen?) dag in
Kiev vereiste geen kennis van de
druksterkte van beton of de 
stabiliteit van één of andere 
staalconstructie.

Wat dan wel? Een sterke maag
bijvoorbeeld, of een portie 
lach-vermogen met Russisch/
Oekraïense moppen… 
Je leert bij, elk uur van de dag. Of
het nu gaat over het absorberen
van een variëteit aan vodka of
cognac of het opslorpen van 
nuttige, technische bagage, waar
menig ingenieur met een zweem
van trots op kan verder "bouwen".
Je leert bij, elke minuut van de dag.

Wie kan zeggen dat hij zich in zeker
mate verstaanbaar kan maken in
het Russisch na een spoedcursus
van 6 weken? Je past je aan - leve de
gebarentaal - je verruimt je 
horizon, telkens opnieuw… Je leert
bij, elke seconde van de dag. 16 uur
in een muffe, behoorlijk on-
comfortabele trein plaatsnemen
om daarna pareltjes van steden
zoals Lvov, Odessa of Sevastopol te
ontdekken. Om dan nog niet te
spreken over het aangename
gezelschap van enkele (vele?) 
beeldschone Oekraïense dames en
onze knotsgekke IAESTE-gang.Wat
wenst een burgie/archie nog meer?
Antwoorden op een gele briefkaart
richting IAESTE… Appliceren maar!

Was het leven daar duur? 
Voor de rokers onder ons, boek die
vlucht naar Oekraïne maar al vast.
Voor een pakje sigaretten betaal je
iets van 13 eurocent, voor 
bierliefhebbers aller lande idem

dito. Voor een halve liter gouden
vocht sta je met plezier 25 euro-
cent af, me dunkt! Zelfs Leffe
(spreek uit "luv") in de aanbieding.

Souvenirs?
Je moet al goed gek zijn om geen
Oekraïense vodka in je bagage te
verbergen, om de overgang naar
België ietwat te verzachten of 
'verdoven' zoals je wil… Ietwat
moeilijker is het binnensmokkelen
van die blonde Oekraïense vlam, ik
steun de toetreding van Oekraïne
tot Europa echter met man en
macht…

Leefomgeving? 
2 weken koud water, als het dat
maar is… Met 6 in een klein
appartementje, dolle pret! Een lift
om telkens opnieuw een mini-hart-
infarct op te lopen, nu ja… we zijn
jong é. En al die appartements-
blokken lijken allemaal zo erg op
elkaar, geraak daar maar eens wijs
uit na een avondje stappen…
eheum…

LUV IN AANBIEDING
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Steenbok 22 december - 20 januari
Je hebt een doel voor ogen en wijkt daar onder geen voorwaarde vanaf. Dat is een goede eigen-
schap voor de moeilijke tijd vol verleidingen die voor je deur staat. Een nieuw perspectief kan
echter nieuwe mogelijkheden bieden. Chocolade eten is geen zonde.

Waterman 21 januari - 18 februari
Je hebt veel nood aan mensen die je opbeuren en bevestigen. Dat is lastig voor enkele mensen
in je nabije omgeving, immers niet iedereen kan zoveel aandacht geven. Zoek daarom naar een
interne oorzaak voor je noden. De komkommertijd ligt ver achter je.

Vissen 19 februari - 20 maart
Zet je schouders onder het werk dat je te wachten staat, slechts dan zal je het volbrengen. Zoek
steun bij familie en vrienden, ze zullen je wel begrijpen. Maak geen omelet van al je eieren, het
geeft een troebele kijk op de werkelijkheid. Een pintje meer of minder maakt nu wel uit.

Ram 21 maart - 20 april
Je innerlijke stem is van groot belang de komende periode. Laat je erdoor leiden en de 
meevallers stromen op je af.Vergeet echter niet je gezond verstand te gebruiken, anders zou je
wel eens genante momenten kunnen meemaken.Vermijd glazen deuren op je pad.

Stier 21 april - 21 mei
Hoge bomen vangen veel wind en wie hoog staat, kan diep vallen. Dit zijn je leuzen voor de
komende maand. Laat je niet ontmoedigen door je omgeving, want je zit meestal op de juiste
weg. Een ontmoeting met een Steenbok zal veel betekenis voor je hebben.

Kreeft 22 juni - 23 juli
Jouw zicht op zaken vertroebelt op momenten dat het niet mag.Voldoende lavendelthee drinken
en af en toe aan de oceaan denken kan je helpen gefocust te blijven. Een grote inspanning zal gul
beloond worden. Bomen houd je best te vriend.

Tweelingen 22 mei - 21 juni
Je batterijen zijn vlug leeg en moeilijk op te laden. De voorbije maanden hebben namelijk al veel
van je gevraagd. Slaap geregeld met een knuffelbeer, hij zal je warm houden en energie geven.
Personen in het groen kan je best vermijden, ze kunnen zeer onheilspellend zijn.

Leeuw 24 juli - 23 augustus
Dat het gras altijd groener lijkt aan de andere kant, dringt maar niet tot je door. In jouw ogen is
het alsof iedereen het beter heeft, maar misschien ken je niet het volledige verhaal. Gebruik 
voldoende het openbaar vervoer, het zal je helpen wat vaker op tijd te komen.

Maagd 24 augustus - 22 september
Mensen lijken maar niet door te hebben dat je tijd voor jezelf nodig hebt. Laat hen weten wat
er in je omgaat. Belangrijke gebeurtenissen staan voor de deur, verlies ze niet uit het oog. Zeg
eens hallo tegen dat buurmeisje/die buurjongen, laat die achterdochtigheid achterwege.

Schorpioen 23 oktober - 22 november
Zware periodes liggen voor en achter je, maar je trekt het je niet aan en huppelt door het leven.
Je enthousiasme werkt aanstekelijk en zet anderen aan - al dan niet letterlijk - mee te huppelen.
Vergeet niet dat je al huppelend moeilijk kan studeren. Probeer eens iets nieuws op restaurant.

Weegschaal 23 september - 22 oktober
Je onhandigheid neemt extreme vormen aan. De grond, deuren, bomen, je zal ze allemaal van
dichtbij kunnen bestuderen. Draai het om tot je voordeel door er een grondige studie over te
maken. In de liefde zal het allemaal van jouw kant moeten komen. Zuivel is je vijand.

Boogschutter 23 november - 21 december
Je uitspraken gebeuren op het scherp van de snee, elk woord is een schot in de roos. Niet
iedereen is daar even gelukkig mee, enkelen zijn zelfs jaloers op je eloquentie. Van een leuke
melodie ga je spontaan dansen, niet iedereen kan daar mee om.Vergeet je handschoenen niet.
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Pers: Alles goed?
Prof. Verdonck: Heel goed zelfs.
Gent heeft gewonnen.

Pers: Vanaf welke leeftijd 
supportert u al voor AA Gent? 
Prof.Verdonck: Van mijn 12 jaar, 30
jaar dit seizoen. Dat was van vader
op zoon, zoals het meestal gaat.
Mijn vader heeft mij meegenomen
toen ik 12 was en hij ging al zelf van
zijn 16 jaar. Nu ga ik met mijn zoon,
die al meegaat van zijn 10 jaar.

Pers:Wat is het meest memo-
rabele voetbalmoment dat u
zich kan herinneren?
Prof. Verdonck: Wat het voetbal-
technische betreft, is dat natuurlijk
winnen tegen Anderlecht. Tijdens
het voetbalgebeuren ontmoet je
mensen die je voordien hun 
voorrang van rechts bijna niet gunt
en daarna sta je samen te support-
eren voor dezelfde ploeg. Heel
merkwaardig.

Pers:Wat is uw favoriete stam-
café?
Prof. Verdonck: Na een voetbal-
match is dat de 'Falstaff' - vroeger

'Klokke Roeland'. Dat is vlakbij het
stadion en daar kan ik wachten tot
de file opgelost is om dan naar huis
te gaan.

Pers: We hebben opgevangen
dat u met uw vakgroep ver-
huist naar het UZ.Wat zijn de
voordelen daarvan?
Prof. Verdonck: De vakgroep is
'Civiele techniek/Burgerlijke bouw-
kunde' en enkel mijn deel, de 
biomechanica onderzoeksgroep,
verhuist naar campus Heymans, het
UZ in de volksmond. Het doel is -
tegen 2007, als de nieuwe master
Biomedische Ingenieurstechnieken
start - dat de studenten na hun
bachelor twee jaar kunnen 
studeren op de campus daar.

Pers: Gaat u uw oude stekje
niet missen?
Prof. Verdonck: Wat het persoon-
lijke betreft, behoud ik dit bureau
als vakgroepvoorzitter en ga ik daar

ook een bureau hebben. Maar dit
lab heeft charme, het straalt labo-
mentaliteit uit en is dicht bij alles:
het stadscentrum, het decanaat, het

rectoraat, de Plateau. Het is
trouwens niet goed om alle inge-
nieurs te verenigen op één campus,
zoals sommigen dromen.

Pers: Bent u professor of
eerder manager? 
Prof. Verdonck: Voor alle
duidelijkheid, ik ben nooit gestart
aan de unief om prof te worden.Als
bouw-kundige kon ik gaan baggeren
bij Jan de Nul, maar mijn vader zei
me als assistent te beginnen. Maar
als je een onderzoeksgroep hebt
zoals ik nu - met 15 onderzoekers
en 30 thesisstudenten - moet je
ook al wat organisatietalent hebben
om het allemaal geregeld te krijgen.

Pers: Als u geen ingenieurs-
wetenschappen had gestu-
deerd, wat had u dan gedaan?
Prof. Verdonck: In die zin was ik 
traditioneel. Op mijn 18de heb ik
getwijfeld tussen geneeskunde en

Voor de derde maal laten we een prof aan het woord en deze keer hebben we niemand minder dan professor Verdonck
voor jullie in petto. Pascal Verdonck, bij ieder gekend van het vak Transportverschijnselen in het tweede jaar en bij een 
minder groot deel nog beter bekend van de optie Biomedische. Of ook nog, de enige prof bij wie je aan zijn manier van
lesgeven kan zien of AA Gent gewonnen of verloren heeft. Gentleman als hij is, liggen er bij aankomst in zijn bureau 
versbelegde broodjes op ons te wachten. Naar eigen zeggen afgehaald waar hij ze steeds afhaalt, omdat de bediening
daar verzorgd wordt door een bevallige deerne.Wie kan het hem kwalijk nemen?

‘IS THAT YOU?’
BROODJESLUNCH MET PASCAL
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VERHUISPERIKELEN

hart / bloedvaten 
Leekens / Herpoel

kostuum / casual
galabal / VTK-show

Technicum / UZ
huisvader / deugniet

de Gentenaar / de Morgen
O kinderen / 6 kinderen

‘Het is niet goed om alle ingenieurs te verenigen
op één campus, zoals sommigen dromen.’



ingenieursstudies. De bouwkun-
digen waren toen - in het PC-
tijdperk - maar met 12, het absolute
dieptepunt. Bouwkunde was voor
mij een evidente keuze, omdat ik
letterlijk bruggen wou ontwerpen.

Pers: Verbetert u zelf uw 
examens?
Prof. Verdonck: Ik verbeter mijn
examens allemaal zelf, behalve bij
Transportverschijnselen. Maar ik
heb van elke student minstens één
vraag verbeterd, zodanig dat als er
achteraf een discussie is, je toch al
kan redeneren op basis van het
gevoel dat je daaraan hebt overge-
houden.

Pers: Als u iemand moet
buizen, heeft u daar dan hart-
pijn van?
Prof. Verdonck: Het is nooit leuk
natuurlijk, maar je moet studeren
om vooruit te geraken. Het examen
is eigenlijk een detail in het verhaal.
De grote moeilijkheid is uiteraard
te beslissen of iemand 9 op 20
heeft of 10 op 20. Daarom is er ook
meer dan één kans, je leert
daarmee omgaan.

Pers:Wat is het grappigste dat
u al op een mondeling examen
hebt meegemaakt?
Prof. Verdonck: Toen er nog repets
waren, kwamen 2 studenten te laat

toe. Ik vroeg aan de eerste: 'Hoe
komt het dat je te laat bent?'
'Excuseer meneer, overslapen'. En
aan de tweede vroeg ik dan: 'En jij?'
'Excuseer meneer, maar de andere
moest mij komen wakker maken.'
Op zo'n momenten weet je echt
niet hoe te reageren.

Pers:Wat is uw favoriete vraag
bij het examen van Transport-
verschijnselen?
Prof. Verdonck: Je weet dat daar 
altijd een vraag tussenzit over
hydrostatica. Ook al maak je dat
duidelijk met handen en voeten, dat
blijft dramatisch bij sommigen.

Pers: Wat is uw hachelijkste
avontuur in het buitenland?
Prof.Verdonck: Ik stond aan de balie
om naar Amerika te reizen en de
persoon achter de balie bekeek
mijn paspoort en vroeg 'is that
you?' Ik keek ernaar en zag de pas-
foto van mijn vrouw. Ik heb
geprobeerd om het mijne te laten
nabrengen, maar mijn vrouw was
op school. Mijn schoonvader heeft
dan ingebroken bij mij thuis. Wat
leer je daaruit? Dat je eerst je
paspoort moet opendoen voor je
vertrekt en dat je je schoonvader
een sleutel van het huis geeft.

Pers: Bent u sportief aan-
gelegd?
Prof. Verdonck: Als tiener heb ik 
altijd volleybal gedaan, maar op mijn
18 jaar heb ik dat laten schieten.
Aan de universiteit ben ik dan
beginnen minivoetballen, dat plein is
niet te groot. Wat ik nu in het 

bijzonder doe, is tweemaal per
week gaan lopen. Een zeer 
efficiënte sport, op een uur tijd -
met douchen inbegrepen - doe je
vrij veel. Wat ik nog gedaan heb is
zeilen, maar mijn vrouw is geen
waterrat, daarom kan ik niet
investeren in een boot.

Pers:Wat is het leukste cadeau
dat u al gekregen hebt?
Prof. Verdonck: Wat mij nu onmid-
dellijk te binnen schiet, is een trip
naar Rome, gewoon voor gedane
inspanningen. Dat is natuurlijk iets
wat vergankelijk is, maar dat was
dermate goed georganiseerd, dat
het een indrukwekkende reis was.
Ik heb ook eens een villa in Knokke
gekregen voor twee weken, omdat
ik iemand zomaar geholpen had.

Pers:Hebt u nog tips voor onze
studenten?
Prof. Verdonck: Ik denk dat de 
huidige generatie studenten heel
gelukkig mag zijn, want ze hebben
heel veel impact op beslissingen. Ik
denk dat jullie bijna alles realiseren
dat jullie willen realiseren. Maar de
gedrevenheid bij sommigen om het
grondig te doen, is een stukje ver-
dwenen en ik kan mij niet inbeelden
dat het binnen een aantal jaar
zomaar zal terugkomen. Dus steek
een tandje bij ! 
Pers: Hartelijk dank voor dit
interview!
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‘EXCUSEER, OVERSLAPEN...’

EEN VILLA IN KNOKKE

‘Mijn schoonvader heeft dan ingebroken bij mij thuis.’

Pascals FAVORIETE...
One-night stand: kan er geen
naam op plakken, want (nog)
geen BV
Ongedierte: meikever
Boek: de Bijbel
Film: Modern Times
Zondagse bezigheid: ontbijt
met gezin
Vakantieoord: Toscane
Collega: Ronny Verhoeven



RR AA AA DD SS EE LL   22
Een kruisboogschutter heeft zijn kruisboog op een paal gezet zodat de pijl
175cm van de grond en evenwijdig met de grond ligt. Hij biedt je 100.000
euro als je 35 meter verder wil gaan staan en als doel dienen. De regels van
het spel zijn als volgt: je moet perfect stil blijven staan met je voeten 40cm
uit elkaar, je mag je niet verplaatsen tot de pijl je raakt of voorbij vliegt en
je moet zo staan dat je recht naar de pijl kijkt. De beginsnelheid van de pijl
is 60m/s. Neem je zijn uitdaging aan?

‘t Civielke40

Voor de derde maal serveren we jullie 5 niet te versmaden raadsels, die velen onder jullie ongetwijfeld liters zweet zullen
kosten. Maar voor één van de moedigen die het toch aandurfden hun hersenen te breken over de raadsels van vorige keer,
ligt er een prijs klaar die alle leed als sneeuw voor de zon zal doen verdwijnen. De naam van de gelukkige circuleert op
één van de komende pagina’s, alsook de oplossingen van vorige editie. Deze maal krijgen jullie wat meer tijd om jullie over
volgende opgaven te buigen en jullie oplossingen in te zenden naar raadsels@vtk.ugent.be, meer bepaald tot begin
februari.Wie zijn/haar examens niet uitdagend genoeg vindt, zal hier zeker zijn gading vinden!

DE SLIMSTE PLATEAUNIAAN
GEZOCHT (M/V)

Hoe kan je met 8 lucifers 2 vierkan-
ten en 4 driehoeken vormen?RR AA AA DD SS EE LL   11



DDDDEEEE  WWWWIIIINNNNNNNNAAAAAAAARRRR
Deze keer heeft Mathias Jolie de hoofdvogel afgeschoten. Proficiat! Het fel-
begeerde Kinepolis-filmticket ligt te wachten op zijn baasje. Steven Camps en
Michaël Vinck haalden eveneens een ontzettende puike ‘perfect score’, maar
helaas was het lot hen net iets minder gunstig gezind.Volgende keer beter!

RAADSEL 5RAADSEL 5
In een buizensysteem worden 4 mensen opgesloten. 3 van die mensen
moeten proberen de 4e te pakken te krijgen. Het buizensysteem heeft
de vorm van een tetrahedron.
De regels van het spel zijn als volgt:

1) De 3 jagers beslissen eerst waar ze starten en wat hun strategie is.

2) De opgejaagde is onzichtbaar (hij zal pas opgemerkt worden als een
jager ertegen loopt) en weet waar de jagers starten en wat hun 
strategie is. Hij is echter wel een klein beetje trager dan de jagers. De
opgejaagde mag uiteraard ook kiezen waar hij start.

Kunnen de 3 jagers een goede strategie bedenken om de 4e
man te vangen?

41‘t Civielke

RR AA AA DD SS EE LL   33

RAADSEL 4RAADSEL 4
Als je een papieren bootje in een emmer
zet en je giet er een beetje water bij, zal die
tegen de kant van de emmer drijven.

Wat moet je doen om te zorgen dat het
bootje in het midden gaat drijven? 

PS: Je mag geen draaikolk veroorzaken.

Kraak de code:

10,7,12,5,2  6,12  7,11,5,1  6,12,2,4,6  6,12,2,0,4,6  11,8,6,4,1  6,12  11,8,4
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A maak hoofd vierkant
B geef achterpoten
C maak buik vierkant
D voorpoten weg
E geef voelsprieten
F sta rechtop
G ga liggen
H sta rechtop
I voelsprieten weg
J geef voorpoten
K maak hoofd rond
L maak hoofd vierkant

RRRR AAAA AAAA DDDD SSSS EEEE LLLL   2222
Het antwoord hier is 2.
Stel dat er 10 koppels zijn, dit is
voldoende om het algemeen geval
te begrijpen. In het slechtste geval
staan ze allemaal verkeerd:
V1 M2
V2 M7
V3 M8
V4 M3
V5 M4
V6 M9
V7 M10
V8 M1
V9 M5
V10 M6

Nu mogen ze een eerste keer wis-
selen. Ze doen dit zodaning dat ze
twee aan twee gekoppeld zijn en
hierna maar 1 keer meer moeten
wisselen.

V1 M2 : blijven bij elkaar
V2 M1 ; M1 bij V2 zodat ze
de volgende keer met elkaar kun-
nen wisselen
V8 M7 : gezien M1gewis-
seld is met M7, staat M7 nu bij V8
V7 M8 : nu gaat M8 dus bij
V7 staan
V3 M10
V10 M3
V4 M6

V6 M4
V5 M9
V9 M5 
Nu moeten ze nog 1 keer wisse-
len om allemaal goed te staan.

RRRR AAAA AAAA DDDD SSSS EEEE LLLL   3333
Als je in dit raadsel de gebouwen
als punten beschouwt, is het on-
oplosbaar, want bij de tekening
moeten nog 3 verbindingen gelegd
worden: 1 binnen de kring, 1
buiten de kring en de derde kan er
niet meer bij.
Maar als je ze als gebouwen ziet,
kan je een kabel of leiding 
onder een
huis laten 
lopen (zie 
tekening).

RRRR AAAA AAAA DDDD SSSS EEEE LLLL   4444
We veronderstellen dat het 
kaartspel oneindig is zodat de
kaarten onafhankelijk zijn van
voorgaande kaarten.
Nu gaan we onderzoeken welke
waarde we van een kaart mogen
verwachten en op basis daarvan
een strategie uitwerken.
Als we maar met 1 kaart spelen, is
de verwachte waarde duidelijk 7.
Als we 2 kaarten hebben en de
eerste kaart is meer dan 7, moet
je die bijhouden, anders draai je de
andere kaart om. De verwachte
waarde is nu 7*7/13 +
(8+9+10+11+12)/13. Namelijk
7/13 kans op een lage kaart en dus
naar de andere kaart kijken en
1/13 kans op 8 tot 13. Dit is
ongeveer 8.615.
Als we met 3 kaarten spelen, hou

je de eerste kaart bij als je 9 of
meer hebt (meer dan 8.615),
anders ga je door. De verwachte
waarde hier is ongeveer 9.533.
Als we tenslotte met 4 kaarten
spelen, hou je de eerste kaart bij
als er 10 of meer ligt (meer dan
9.533). Dit is de eindfase van het
spel met een waarde van ongeveer
10.185 en dus winst.

RRRR AAAA AAAA DDDD SSSS EEEE LLLL   5555
Als Bart de leugenaar is, is zijn 2e
zin vals waardoor Bob ook een
leugenaar zou zijn. Dus is Bart
geen leugenaar. Hetzelfde geldt
voor Benny. Als Bea de leugenaar
is, is haar derde zin vals, dus is
Bennies 2e zin vals waardoor Bob
ook een leugenaar zou zijn, dus is
Bea geen leugenaar.
Als Bob de leugenaar is, zijn
Bennies 2e zin en Beas 3e zin vals
en is Billy een eerlijke mens (en
Bart ook). In dat geval is Billies
eerste zin juist en ook die van Bea,
maar dit betekent wel dat Bobs
laatste zin juist is, dus is ook Bob
de leugenaar niet. Dus is Billy de
leugenaar.
Billies eerste zin is dus fout zodat
Beas eerste zin ook fout is.
Bennies 2e zin is juist, dus is Beas
3e zin juist. Dus is Bea niet 
consequent en omdat Billies
laatste zin fout is, is Bart de 
twijfelaar en zijn Bob en Benny
eerlijke mensen.
Zo vind je eenvoudig:
Bob = burgie en derde oudste
Bart = informaticus en 2e oudste
Benny = prof en oudste
Billy = archie en jongste
Bea = prof en 2e jongste



- "De reden dat ik wat later ben
vandaag, is dat er tegelijkertijd 2
bierleveranciers aan het lossen
waren in de Overpoortstraat.
(Tegen student op eerste rij) "En als
ik u zo zie indommelen, vermoed ik
dat u er wat mee te maken heeft
gehad vannacht."
- "We zijn geen masochisten hè, we
zijn wiskundigen... en dat is niet het-
zelfde!" (veelbetekenend lachje)

- (prof staat vooraan met een
cyclo-hexaan model te draaien,
plots komt er een C-atoom los)
"Teuteuuut, teuteuuut!" (bootst
geluid van een ziekenwagen na)
"Mensen, help! Er is een atoom 
gekwetst!"

- Prof: (over bepaalde stelling uit de
cursus Analyse) Staat dat daar echt
niet in?
Student: Neen.
Prof: Echt niet?
Student: Neen, ik heb die cursus al
2 keer moeten leren...
Prof: Misschien is dat te weinig hé!

- Ik zou graag hebben dat ge zwijgt.
(even pauze) Allez, ge moogt 
allemaal 5 minuten babbelen, maar
daarna stil he! Allez! Babbel, babbel!
Hallooo! (5 minuten pauze en daar-
na toch nog geroezemoes) Jama,
moment! Nu is 't gedaan hé!

- "Die orde van die basisfuncties,
dat is gelijk die tien kleine
negerkes... en toen waren er nog
vijf."

- Student: "Een beeld met verticale
randen, wat moet ik mij daarbij
voorstellen?" De prof antwoordt:
"Als je naar Manhattan gaat en je
neemt van op het water een foto
van de skyline, dan heb je een beeld
met veel verticale randen. Een paar
jaar geleden zijn daar wel vier 
randen verdwenen, maar er blijven
er nog genoeg over." Prof aarzelt en
zegt uiteindelijk: "Hmmm... Dat was
er eigenlijk een beetje over."

- Eerste zin van de les: "U kent
waarschijnlijk allemaal wel de
beroemde wet reactie is reactie..."

- (stem piept) "Jah, dat komt door
de grote zaal hier, ik heb hier dan
ook geen micro." (kijkt rond) "Ah
maar daar heb ik misschien een
micro ..." (loopt naar de muur) "Ah
nee, het is maar de ventilatie."

- “Als u dit schrijft op het examen,
dan bent u medeplichtig aan mijn
volgende zelfmoordpoging.”

- Prof is bezig met een oefening
over schrikkeljaren: "En een jaar
heeft nog steeds 12 maanden,
tenzij het een schrikkeljaar is 
natuurlijk. Maar daar houden we nu
even geen rekening mee..."

(De prof over het feit dat de 
assistent stond te wachten om de
oefeningenles te geven): "Er staat
daar iemand te tippelen om naar
hier te komen."

Met brio hebben jullie weer jullie aandachtige oortjes te luisteren gelegd bij jullie geliefkoosde proffen.We beginnen zelfs
te vermoeden dat proffen met opzet grappige uitspraken uit hun mouw schudden, enkel en alleen om in deze rubriek te
kunnen blinken. Blijven mailen die handel naar pers@vtk.ugent.be of geef ze in op www.vtk.ugent.be/pers!

DUIVENMELKERS GESIGNALEERD
OP VINKENSLAG
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Prof.Van Keer
Numerieke Wiskunde

Prof. Reyniers
Scheikunde I

Prof.Aeyels
Systeem- en 
signaalanalyse

Prof. De Schepper
Meetkunde

Prof. D’hoedt
InformaticaProf.Van de Walle

Ontwerp van multi-
mediatoepassingen

Prof. De Winne
Wegenbouw

Prof.Waroquier
Kwantummechanica II

Prof.Vandevelde
Warmte- en 
verbrandingstechnieken



KAATSHEUVEL - “Hallo! We waren
in de buurt en dachten, we komen
eens even kijken hoe het met onze
oude buren gaat. Mogen we binnen?
We zijn eigenlijk wel benieuwd of
de zeven dwergen inmiddels al
groot zijn!”
De kassajuffrouw van de Efteling
weet zich geen raad met het
vreemde echtpaar, dat maar blijft
volhouden vroeger in het huisje van
vrouw Holle gewoond te hebben.
Ten einde raad roept ze de 
parkmanager erbij. Die vraagt de
bezoekers om gewoon een kaartje
te kopen of op te hoepelen.
Dan haalt de al wat oudere man
een fotoalbum te voorschijn en laat
wat foto's zien. Duidelijk het huisje
van vrouw Holle, met een man en
een vrouw in tuinstoeltjes ervoor,
kinderen die in kleine bedjes liggen
te slapen, moeder die in een klein
keukentje de vaat staat te doen. De
manager begint te twijfelen, vooral
als de man ook nog wat vergeelde
correspondentie toont, geadres-
seerd aan de familie Klijn, Efteling,
Kaatsheuvel.
Als ze later in één van de 
restaurants een kop koffie drinken,
vertelt de man het complete 
verhaal. Zijn huis is tijdens WO II
zwaar beschadigd geraakt en als
tijdelijke oplossing mocht het 
echtpaar van de gemeente tussen
1945 en 1948 in het pretpark
wonen. Eén van hun kinderen is
zelfs in het huisje geboren.

LOS ANGELES - Waar komt de
gevleugelde uitdrukking 'Elvis has
left the building' vandaan? De 
oorsprong ligt in Los Angeles, waar
The King zowat 50 jaar geleden een
concert gaf.

Tijdens dat concert in 1957 maakte
Elvis indruk op het publiek met een
speelgoedhondje dat hij van zijn
platenmaatschappij gekregen had.
Hij voerde er enkele suggestieve
activiteiten mee uit…
Zijn heupbewegingen brachten het
overwegend vrouwelijke publiek in
extase. De stuntjes die Presley
uitvoerde, waren in de jaren ‘50
ongehoord. De actie zorgde voor
zoveel commotie dat fans bleven
gillen nadat het concert al lang en
breed was afgelopen.
In een poging het publiek te
bedaren stapte de eigenaar van de
concertzaal het podium op en
sprak de later historische woorden:
“Elvis has left the building."

AMERIKA - Dat niet alle overvallen
verlopen zoals gepland, of dat 
sommige overvallen al helemaal
niet gepland worden, blijkt uit 
volgend verhaal.
Een Amerikaan besloot op klaar-
lichte dag, gewapend met een 
pistool, een winkel te overvallen
om dertig seconden later zijn
hemel te verdienen. Iets wat hij
vooraf hád kunnen bedenken, want
de winkel die hij wou overvallen
heette: 'H&J Leather & Firearms',
een wapenhandel. De winkel stond
dan ook vol met klanten, in het

bezit van vuurwapens.Voor de deur
stond ook een politiewagen. De
agent stond aan de toonbank te
praten met de eigenaar.
De overvaller kwam dus de winkel
binnen en schoot een paar keer in
het plafond. De agent, de winkel-
eigenaar en enkele klanten rea-
geerden meteen en schoten de
overvaller onmiddellijk neer. De
lijkschouwer telde 4 kogels.

We have a winner! Steven Camps heeft de drie verhalen van vorige editie volledig correct ingeschat - resp. waar, niet
waar en waar - en mag zijn prijs komen afhalen aan VTK-Blauw.Wie zich momenteel voor het hoofd stoot en denkt “dat
had ik kunnen zijn!”, niet getreurd, jullie krijgen al meteen een nieuwe kans.Weer drie knotsgekke verhalen, maar zijn ze
wel alledrie waar gebeurd? Laat het ons weten op pers@vtk.ugent.be!

LAAT JE NIET VANGEN!
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Hij voerde enkel suggestieve activiteiten uit
met het speelgoedhondje...

OUDE EFTELING-BEWONERS

ELVIS HAS LEFTTHE BUILDING!

ONDOORDACHTE OVERVAL









NEKTAPIJTJES, GEEF ZE NOG EEN KANS !
CPS - CENTRO POLITÉCNICO

SUPERIOR

Zaragoza heeft ook zijn eigen
'Zwijnaarde', maar hier heet het
'Zona Actur'. In deze wijk, in het
uiterste Noorden van Zaragoza,
bevindt zich het CPS, het walhalla
van de burgies aan de Universiteit
van Zaragoza. Hierdoor komt een
tochtje naar de faculteit neer op
een halfuur durende schommelrit
in één van de talrijke stadsbussen.

Het studiesysteem verschilt enorm
van dat in België. Een opleiding 
ingenieurswetenschappen telt hier
ook 300 studiepunten, maar hoe je
die verwerft, daar beslis je zelf over.
Je moet natuurlijk een aantal ver-
plichte vakken afleggen, maar je
kiest zelf wanneer. Het komt er op
neer dat je het ene jaar 40
studiepunten kunt volgen en het
jaar erop 80. Het logische gevolg
van deze regeling is dat veel studen-
ten (we zijn tenslotte in Spanje) het
kalmpjes aan doen. Studieloop-
banen van 8 of 9 jaar zijn hier dan
ook geen uitzondering. Om een
voorbeeld te geven: voor een pro-
jectvak werk ik samen met gasten
van 24 en 25 jaar. Ook zijn 37 van
de 300 studiepunten zogenaamde

vrije studiepunten. Studie-punten
die ze krijgen als ze bijvoorbeeld
kook- of danslessen volgen,
sporten, poëzie schrijven,… Stel je
dat even voor, het maken van een 't
Civielke zou bijvoorbeeld voor drie
studiepunten kunnen meetellen. Of
er hierdoor betere ingenieurs
geboren worden, laat ik in het 
midden.

SPANJE IS GROTER DAN IK

DACHT

Aangezien ik hierboven mijn plicht
heb gedaan om wat meer over mijn
studiesituatie te praten (ik heb een
licht vermoeden dat mijn thesis-
promotor het 't Civielke leest), kan
ik het nu over andere dingen
hebben. Na enkele weken borrelen

kwamen onder de
Erasmussers (bij uitstek
wereldverkenners) de

meest gekke ideetjes naar boven
voor reisjes in het weekend. En
aangezien ik met de gezonde
ambitie naar Spanje ben vertrokken
om het hele land te doorkruisen,
doe ik duchtig mee aan deze sport.
Bilbao in het Baskenland, Huesca in
het noorden van Aragón, Barcelona

met een bezoekje aan Camp Nou
tijdens de vechtmatch Barcelona-
Zaragoza,… En al vele keren heb ik
mijn pollekes gekust omdat ik voor
een vol jaar Erasmus heb gekozen.
Spanje is gewoon te groot en ik zie
rond mij de paniek toeslaan bij
mensen die eind Februari terug
huiswaarts keren.

EN VERDER…
Verder hou ik mij bezig met
dezelfde dingen als in Gent.
Onnozel doen op de gigantisch
foute, Spaanse muziek. Of een
vergelijkende studie uitvoeren van
de nekhaarkapsels van de plaat-
selijke jeugd hier. Zowat elke
zichzelf respecterende Spanjaard
heeft een nektapijtje, dus vorige
week ben ik met een klein hartje
een willekeurig kapsalon bin-
nengestapt. Of ik leer wat Spaanse
vrienden appelmoes eten en duvel
drinken (dat laatste lukt iets beter).
Of ik organiseer een poepsjiek gal-
abaldiner op     vrijdag 24 novem-
ber op ons appartement
(Eskimofabriek, kiss my ass…).

Dennis

48 ‘t Civielke

Omdat Erasmus op de eerste plaats gelijk staat aan 'studeren in het buitenland', probeer ik in onderstaand tekstje iets
dieper op deze materie in te gaan…

CPS - het walhalla van de burgies
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RIDDERLIJKE AVONTUREN... 
KATRIEN
Het is momenteel 16 november,
donderdagnamiddag. Het feit dat de
kerstmarkt hier al opgebouwd is,
doet me angstig beseffen dat de tijd
altijd te vlug gaat als je je amuseert.
Ik heb vanmorgen een trapontwerp
gepresenteerd en daarmee een
nieuw voordeel van het erasmus-
zijn ontdekt. Met mijn gebrekkige
taalkennis had ik namelijk de
opdracht verkeerd begrepen, wat in
de ogen van de professor 'een orig-
ineel antwoord op de voorop-
gestelde vraag' opbracht. Ik heb die
conclusie natuurlijk zonder com-
mentaar bevestigd. Daarmee ben ik
van één deadline af, maar er
schieten er nog genoeg over om
mijn creatieve geest aan te moedig-
en, inclusief deze, dank u Katrien. Ik
heb het goede voornemen om mijn
dagboek stipt bij te houden, spijtig
genoeg al een tijdje geleden
opgegeven. Met wat knip- en plak-
werk kom ik er deze keer dus niet
van af.

NORBERT
Op mijn WG zoeken we
momenteel een nieuwe kotgenoot.
Eigenlijk liever een kotgenote, maar
we kunnen in deze periode van het
jaar niet al te kieskeurig zijn. Ik
moet toegeven dat het deugd doet
eens aan de andere kant van de
tafel te zitten bij die "sollicitatiege-
sprekken". Met iedereen een thee-
tje drinken, wat naar de hobby's
vragen en dan gewoon punten
geven op de eerste indruk. Soms
moet je uit beleefdheid nog wat
interesse tonen, terwijl het voor
iedereen al snel duidelijk is dat die
pummel er hoe dan ook niet bij

komt. Maar gisterenavond hadden
we prijs denk ik. Den Norbert
heeft het hier van 20 tot 3 uur met
ons volgehouden, in zo'n geval
moet je het lot aanvaarden. Om 3
uur, met een blik op de vele lege
flessen wijn, kwam het besef dat het
een lastige presentatie ging zijn van-
morgen.

ANDREA
Andrea, de kotgenote die naar
München verhuist, laat me haar
zetels achter. Een prachtgeschenk,
mijn kamer kan namelijk nog wat
huiselijke sfeer gebruiken. Veel
belangrijker dan die meubels is
echter een ander cadeautje van
haar. Ik ben de trotse bezitter van
haar Diamant! Jaja, een waardige
opvolger voor mijn Flandria, die op
haar beurt ooit de taak van mijn
Peugeot overnam. Maar daarmee
weten de meesten waarschijnlijk
nog niet waarover het hier gaat.
Mijn Diamant, ook wel de "Trabant"
onder de tweewielers genoemd, is
een in de gloriedagen van de DDR
geproduceerde fiets. Dat de twee
pedalen het na enkele dagen onder
mijn schoenen begaven, is een
tijdelijk nadeel, dat echter snel ver-
geten wordt bij het aanzien van de
kilometriek. Ik kijk uit naar de 
ridderlijke avonturen op dit edel
ros.

DESIDERIUS
Onder de erasmussers blijft de
sfeer nog altijd goed, hoewel het
hier niet om zo'n grote, dolenthou-
siaste groep gaat zoals ik over
andere plaatsen hoor vertellen.
Aan de HTW zijn we maar met 60
erasmusstudenten, en voor de taal-
lessen zijn we nog eens in 4 niveaus
verdeeld. Dat komt er dus op neer
dat ik 15 mede-erasmussers
tweemaal in de week zie, meestal 's
morgens vroeg om 7h30. Zo'n
gemeenschappelijk leed schept
natuurlijk een band. Morgenavond
gaan we samen een ijshockeywed-
strijd bekijken. De Dresdner
Eislöwen zijn hier bijzonder populair
en ambiance is daarmee gegaran-
deerd. Voila, met dit leuke
vooruitzicht heb ik ook deze dead-
line gehaald, op naar de volgende.

August
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De dag begon om 15u met de veld-
loop op de RUSS. Al meteen 
maakten we duidelijk dat we er
volledig voor zouden gaan. Maar
liefst 20 dames en heren waren
komen opdagen om voor VTK een
aantal rondjes te lopen. Dit 
resulteerde bij de dames in een
derde plaats voor Sara Van Biesen
en bij de heren in een 3e plaats
voor Simon Rogge en een 4de
plaats voor Maarten Desnijder.
Alles samen goed voor een
algemene 2e plaats, alleen het VLK
presteerde nog net iets beter.

Na het veldlopen splitsten de
sporties zich op om de ploegen
voor het basketbal, de volleybal en
het veldvoetbal op te wachten,
rond 17u begonnen immers de
poulewedstrijden.

Het gemengde team basketballers
walste door het tornooi; de
Geschiedenis, VPPK, de Bio-
ingenieurs, de Criminologie, de
Rechten en Politeia hebben het
mogen toegeven… Pas in de finale
kon dit ingenieuze geweld gestopt
worden door de ploeg van de
HILOK met een klein scoreverschil
van 9 punten. Duidelijk een knappe

prestatie van ons nieuwe team, en
met meer dan de helft van de 
baskettalenten uit eerste bachelor,
reserveren we volgend jaar alvast
opnieuw een finaleplaatsje! 
Ook de volleyballende mannen 
gingen vlot van start. In de eerste
wedstrijden werd de tegenstand op
een hoopje gespeeld. Geen set
werd er verloren! Pas in de halve
finale kwamen we een eerste
serieuze tegenstander tegen: de
VEK. Jammer dat dit pas de halve
finale was, want hier stonden de

twee beste ploegen van het tornooi
tegen elkaar. Dit bleek ook duidelijk
in de wedstrijd, beide ploegen
waren enorm aan elkaar gewaagd
en wisten elk een set te winnen.
Helaas had het VEK 2 punten meer
gemaakt (21-17 en 15-21, een zeer
zuinige zege, maar wat had je van
economisten anders verwacht) en
werden wij verbannen naar de

kleine finale, die we wel
wonnen. Toch een zeer
mooie derde plaats
voor onze volleyballers!

Op de veldvoetbal ging
het helaas iets minder

dan verwacht. Door de grote
hoeveelheden modder en water op
het veld was het soms moeilijk in te
schatten wat er met de bal zou
gebeuren en dat heeft ons tegen de
VRG de das omgedaan. Ook tegen
de Geschiedenis konden we niet
winnen. Daardoor overleefden we

Woensdag 15 november was het weer zover, een hele middag en avond sporten op de Blaarmeersen, RUSS en natuurlijk
in het GUSB, de grote strijd der studentenkringen.... Meer dan 70 VTK'ers hebben zich uitgesloofd om toch maar zoveel
mogelijk wedstrijden te winnen en dat is nog aardig gelukt ook!

DUIZENDMAAL DANK, SPORTERS EN SUPPORTERS!!!
HET IFT
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LET’S GET STARTED

WE’RE THE VTK-TEAM

HET IS NIET AL

GOUD DAT

BLINKT...

In de eerste wedstrijden werd de tegenstand op een
hoopje gespeeld.



de poulefase niet, ondanks een
mooie 4-0 overwinning op de GBK.
In de damesvolleybalploeg 
ontbraken helaas een paar ge-
vestigde waarden waardoor we het
moeilijk hadden. Toch gaven de
dames zich niet zomaar gewonnen
en werden we nog tweede in onze
poule. Daarna moesten we helaas
met 5 dames verder en konden we
geen vuist meer maken, maar toch
eeuwige dank voor onze dames
waarvan er sommigen nog nooit op
een volleybalveld hadden gestaan! 
Ook het zwembad werd getuige
van deze strijd der studenten-
kringen… Met Jeroen Dolfen qua
medailleaantal op kop, konden we
nog op een mooi aantal zwem-
talenten rekenen in de individuele
reeksen. Als afsluiter in het water
was er nog de zwemaflossing, daar
bleek het HILOK ongenaakbaar, wij
eindigden op een mooie 5e plaats.

Waar het in vele sporten 'net niet'
lukte, lukte het in het tafeltennis
'zeker wel'. Er waren nauwelijks
ploegen die iets konden inbrengen
tegen Steven, Brecht en
Christophe. De jongens waren zelfs
zo vriendelijk om de tegenstander
enkele smash-klare-ballen te
serveren, in de hoop dat ze zo toch

nog een puntje zouden pakken. Met
een droog t-shirt haalden ze de
finale, waar de tegenstand plots een
pak groter werd. De eerste 
wedstrijd werd een ware titanen-
strijd tussen twee B6'ers (voor de
niet verstaanders: van een heel
hoog klassement). Uiteindelijk trok
Steven aan het langste eind met 3-1.

Ondertussen had Christophe de
eindzege al veilig gesteld door ook
zijn partij winnend af te sluiten. De
partij van Brecht werd niet meer
dan een galamatch, die ook win-
nend werd afgesloten. Alle partijen
gewonnen, en de verdiende 
eindwinnaars van het tafeltennis!
Proficiat jongens, dankzij jullie staat
er weer een mooie blinkende beker
bij in het VTK-arsenaal.

Als afsluiter was er nog het tradi-
tionele praesidiumkamp. Nu ja, het
leek eerder op een scoutskamp bij
de welpjes dan op een écht prae-
sidium-kamp, maar daarom heeft
het praesidium zich dit jaar niet 
minder gegeven! Koen, Peter, Nico
en Joost verdedigden de kleuren

van VTK in het koude water van het
zwembad. Ze wisten een tweede
plaats te bemachtigen op een 
honderdste seconde van het
HILOK (als topsporter zou ik mij
terecht geschaamd hebben…). Na
al deze leute en vertier van een
hele dag gevuld met emotie, drama,
sport en ook een vleugje
romantiek, was het tijd voor de 
prijsuitreiking. Bij het afroepen van
de verschillende disciplines werd
het al snel duidelijk dat de strijd om
de eindoverwinning dit jaar tussen
de VLK en de VEK zou gaan (weer
voel ik de schaamte ontluiken in de
plaats van de 'topsporters').
Uiteindelijk trokken de boeren aan
het langste eind en eindigden wij op
een mooie 4e plaats.Achteraf werd
er gevierd met de nodige gratis
vaten en werd er nog volop
nagepraat met de sporters en 
supporters.

Nogmaals een dikke merci voor alle
sporters en supporters die er een
onvergetelijke dag van hebben
gemaakt! Sport dankt u allen!

Ine, Nico en Joost
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...MAAR HET IS WEL EEN

MOOIE KLEUR!

IN THE END

...na een hele dag gevuld met emotie,
drama, sport en ook een vleugje romantiek





Na een viertal fijne jaartjes op de
hogeschool besloot ik een stevige
zwaai te maken in mijn studenten-
carrière. "Waarom geen burgie
worden?," vroeg ik mij af. Meer 
centjes verdienen, meer aanzien bij
de vrouwen, kortom alleen maar
voordelen! Dit was natuurlijk 
zonder rekening te houden met de
mening van de echte, doorwinterde
burgies.Vol goede moed begon ik
de verschillende infobrochures te
doorlezen. Welke richting zou ik
kiezen, welke vakken zal ik voor-
bereiden in de zomervakantie? Een
ingangsxamen voorbereiden, hoor
ik al veel mensen denken… Nee
hoor, wij zijn in het bezit van een
master diploma en dus hoeven wij
niet deel te nemen aan ingangs-
examens.Volledig correct trouwens
volgens de nieuwe richtlijnen van
de bachelor/master hervormingen! 

Nu ik erover denk... Het is 
misschien nogal cru om te zeggen,
maar wij brugstudenten behoren
tot het selecte kransje van 
studenten die hier reeds rondlopen
met een masterdiploma op zak.Veel
respect kunnen we daarmee echter
niet afdwingen, bleek al snel.
Integendeel, scheve blikken tot zelfs
kwetsende woorden als 'indringers'
of 'profiteurs' vallen ons eerder te
beurt. De start van ons academie-
jaar begon goed met een mooie
presentatie over wat er nu eigenlijk
allemaal te doen is op deze 

faculteit. Bemoedigende woorden
van de decaan die ons hartelijk 
verwelkomde en ontzettend blij
was om zoveel enthousiaste
brugstudenten te hebben. Daar
hield het dan ook op... Een 
equivalent voor de Bach Launch -
aka Bruglaunch - of een peter- en
meteravond , hoort er allemaal niet
bij voor wij arme brugstudenten.
Interne houdt enkel rekening met
de groentjes van de Plateau.
Uiteraard zijn wij geen groentjes
meer - vol levenservaring komen
wij toe op de plateau - en dus
willen we ook zo niet behandeld
worden, maar enige ondersteuning
is natuurlijk altijd welkom. Wij zijn
duidelijk een minderheid op de
Plateau, maar onze groep wordt
jaar na jaar groter en dus komt er
ooit een tijd dat de brugstudent
ook iets
zal kunnen
inbrengen
tegen het sterke blok van archies
en burgies. Discriminatie is 
misschien wat sterk uitgedrukt,
maar voor het eerst voel ik aan wat
het betekent om in de minderheid
te zijn. Jezelf telkens moeten 
bewijzen of niet direct aanvaard
worden omdat je van ergens
anders komt. We blijven een
vreemde eend in de bijt.
Vooroordelen ten opzichte van
brugstudenten zijn er genoeg.Als je
op een goliarde vermeldt dat je
brugstudent bent, word je subtiel
gemeden . "Daar praten wij niet
mee, die kunnen ons niets 

bijbrengen" of "Wij hebben jaren 
gezwoegd op wiskunde 1-4, beton
1,2,3,..,8 of sysi en jullie komen toe
in de twee gemakkelijkste jaren".

Gemakkelijk? Excuseer, het valt
toch niet te onderschatten om zo
gedropt te worden in het voor ons
totaal nieuwe burgie-universum.
Menig burgie zou ook wel wat 
aanpassingsmoeilijkheden hebben.
De archies laat ik erbuiten. In deze
eerste drie maanden op de Plateau
heb ik nog niet veel contact gehad
met dit ras apart. Ze zitten dan ook
telkens verborgen op hun 
zolderkamer in het doolhof van de
plateau. "Het is fijn om archie te
zijn" vang ik soms op in de wandel-
gangen van de Plateau. Vreemde
mensen soms, die archies.

Waarom nu deze lezersbrief? Wel,
ik wou graag even onze soms 
penibele situatie aankaarten. Er is
toch wel een lichte verwaarlozing
tegenover wij brugstudenten. Ik
ijver dan ook voor een 
herwaardering van de brug-
studenten. Hiervoor hebben wij
uiteraard financiële steun nodig om
wat campagne te kunnen voeren.
Bij deze ook een oproep richting
VTK om volgend jaar een extra
postje op te nemen in het praesidi-
um: de 'brugpraeses'. Ik twijfel er
niet aan dat dit in orde zal komen.

Een anonieme brugstudent
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BESTE ‘T CIVIELKE,...
We kregen een nogal cynische lezersbrief binnen, vermoedelijk van een eerder ongelukkige brugstudent. Om de brief
volledig tot z'n recht te laten komen, heeft onze censuurcommissie beslist hierin niet te knippen. Gelieve dan ook 
rekening te houden met schunnige taal en volkomen verkeerde veronderstellingen.

VREEMDE EEND IN DE BIJT

MEER AANZIEN BIJ VROUWEN

DE BRUGPRAESES

‘We blijven een vreemde eend in de bijt.’



PROFFEN EN ASSISTENTEN OP DE ROOSTER
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Welke gebeurtenis heeft
u het meest aangegrepen
het voorbije jaar?

Persoonlijk: Met mijn vrouw en
beide zonen op de top van de
Kilimanjaro te hebben kunnen staan.
Op wereldvlak: De voort-
schrijdende laksheid t.o.v. het
gebruik van martelpraktijken.

Een aantal mensen uit mijn naaste
omgeving een schitterend doctoraat.

Alles wat minder serieus nemen.

Wie wenst u wat toe voor
2007?

Wat zijn uw voornemens
voor 2007?

Mooiste film? Beste CD?
Beste boek? (bekeken/be-
luisterd/gelezen in 2006)

Film: Dopo Mezzanotte (Davide
Ferrario)
CD: ‘Feels Like Home’ van Norah
Jones
Boek: ‘Birds without wings’ van
Louis de Bernieres

Wat is uw favoriete einde-
jaarscadeau?

Een boek.

Wat is de beste muziek-
groep volgens u?

Mag Leonard Cohen als muziek-
groep beschouwd worden?

Op wereldvlak: De wereldvrede
die in gevaar komt door cartoons.

Ik wens iedereen wat relativerings-
vermogen toe.

Geen.

Film: The Constant Gardner,
Eternal Sunshine Of The Spotless
Mind
CD: ‘Come Away With Me’ van
Norah Jones
Boek: ‘Elementaire deeltjes’ van
Michel Houellebecq)

Alles wat niet uit een winkel komt.

Red Hot Chili Peppers, U2

Waarmee heeft u het best
kunnen lachen dit jaar?

Dit is helaas niet geschikt voor 
publicatie.

Hans Teeuwen, schrijnende reality-
TV

Assistent Nathan Van Den Bossche

Prof. Vandenbergh
Wil je deze olijke kerel in levende lijve

zien,zoek hem dan op in zijn serre!

EINDEJAARSVRAGEN



Het wordt stilaan een traditie, met het einde van het jaar in zicht leggen we enkele proffen - en ditmaal ook enkele assis-
tenten - enkele voor de hand liggende vragen voor.Vanaf nu hebben ze geen geheimen meer voor jou en heb je al meteen
enige voorkennis om met hen een babbeltje te slaan in de wandelgangen.
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Persoonlijk: Dat mijn beursaanvraag werd
goedgekeurd en dat men mij dus blijkbaar capa-
bel acht om een jaar in Praag te gaan werken als
onderzoeker.
Op wereldvlak: Dat agressie zo duidelijk
woekert in alle lagen van de bevolking, en dat
op mondiale schaal.

Iedereen een brede glimlach en wat levens-
vreugde, mijn liefje veel tijd met mezelf en
mezelf een zonsopgang op de Kilimanjaro.

Iedereen een brede glimlach en mijn liefje veel
tijd met mezelf.

Film: Zonder twijfel 'Shooting Dogs'. Het moet
geleden zijn van de dood van Bambi dat ik nog
eens zo hard geweend heb tijdens een film.
CD: Zowat alles wat Venetian Snares uit zijn
laptop heeft gewrongen en uiteraard de nieuwe
Tool en Mogwai
Boek: Alles van Walter Moers.

Een muzikale ontdekking, de aanvaarding van
mijn volgende paper en een bezoekje van mijn
liefje in Praag.

Puur omdat hun optredens absolute feesten
zijn de ‘Youngblood Brass Band’ en qua 
intensiteit ‘Give Up the Ghost’.

Persoonlijk: Een deel van 2006 was moeilijk voor mij
omwille van gezondheidsproblemen. Als ik er doorheen
geraakt ben, heb ik dat in grote mate te danken aan het
engagement van 'mijn' artsen en de steun van wat ik 'mijn
kleine entourage' noem , waaronder een paar collega's.
Op wereldvlak: De aanhoudende en bijwijlen behoorlijk
agressieve reacties op de Deense cartoons begin 2006.

Ik wens iedereen een doel toe om naar te streven. Ik hoop
ook op wat meer fierheid ten aanzien van onze universiteit
en faculteit - laat Calimero en zijn complex aan anderen!!

Door de voorruit kijken en achteruitkijkspiegels zoveel
mogelijk laten voor wat ze zijn.

Film: ‘An Inconvenient Truth’, van Al Gore.Van mij mogen
onze studenten een paar uur vrijaf krijgen om de film geza-
menlijk te bekijken.
CD: 1ste symfonie van Gustav Mahler door een orkest
o.l.v. Leonard Bernstein
Boek: ‘In Europa’, waarin Geert Mak de geschiedenis van
Europa in de 20ste eeuw beschrijft a.d.h.v. een reisverhaal

Geef mij maar een wandeling ergens te velde, een douche
om terug op temperatuur te komen, een goed bord en
een gezellige tafel, met babbels over vanalles en nog wat.

Collegium Vocale Gent onder leiding van Philippe
Herreweghe, zeker wanneer ze Bach spelen in een zaal
zoals het Concertgebouw in Brugge.

Prof. Van de Walle

De DVD-box van 'the League of Gentleman' en
het boek 'Round Ireland with a fridge'.

Misschien nog het meest met sommige (re)acties van mijn
kinderen.

Assistent David ‘deef’ Eelbode
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TIJDVERDRIJF TUSSEN DE EXAMENS DOOR
KERSTCADEAU VAN PERS
Twee lichamen heb ik, in
het midden verbonden.

Hoe beter ik stilsta, hoe
sneller ik loop.

Rara, wat ben ik?

(een zandloper)



Het lichaam van een volwassene
bevat gemiddeld 37 liter water. Een
belangrijk deel zit in ons bloed
(92% water) en onze hersenen
(90% water), tot zelfs 22% in onze
botten en 10% in onze tanden. Niet
verwonderlijk dat voldoende
(water) drinken belangrijk is

De mens stamt niet af van de aap,
maar ze hebben gemeenschap-
pelijke voorouders.

Nog geen 6% van de Belgen tussen
8 en 26 jaar heeft een intact, ver-
zorgd gebit. Antwerpse jongeren
komen er het best uit, achteraan
bengelt Henegouwen.

Alsmaar meer mannen kiezen voor
een borstverkleining. Volgens een
ruwe schatting zou het aantal man-
nen die een dergelijke schoonheids-
ingreep ondergaan, op een paar jaar
tijd meer dan verdubbeld zijn.

Als je partner je negeert na het
bekijken van een naaktscène op tv,
is het misschien niet zijn schuld.
Onderzoek toont immers aan dat
het bekijken van erotische beelden
je blind kan maken. Het effect duurt
slecht enkele seconden, maar

mensen die worden blootgesteld
aan erotische prikkelingen kunnen
zelden goed inschatten wat er
gebeurt vlak na het bekijken daar-
van.

Seks is een goed middel om
dementie tegen te houden. Seks
stimuleert namelijk de aanmaak van
nieuwe hersencellen.

Viagra kan uitzonderlijk blindheid
veroorzaken. Al veertig mannen
zouden door Viagra blind zijn
geworden. Gebruikers van Viagra
kunnen ook tijdelijk last hebben van
groen of blauw zicht.

Niet door een zwart kruis op hun
voorhoofd, maar wel door ver-
schillen in het brein zijn onver-
beterlijke leugenaars anders dan
andere mensen. Leugenaars en
manipulatieve mensen hebben
immers tot 26% meer witte stof
(die informatie doorgeeft) in de
frontale cortex. Mensen met

autisme hebben grote moeite met
liegen.

De beste reden ooit om af te
slanken is waarschijnlijk betere
seks.

Het wereldrecord 1 liter bier
drinken werd in 1976 door een 25-
jarige Amerikaan vastgelegd op 1,3
seconden.

Houtzagerij is het langste woord
waarin elke letter slechts één maal
voorkomt.
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OVER BORSTVERKLEINING, VIAGRA EN AANVERWANTEN
VERGEET-ME-NIETJES



Ik ben er net achtergekomen dat
Exciter de beste Depeche Mode cd
is... Hoe moet ik mij nu voelen?

Burgiemans
Als iemand die net het warm
water heeft uitgevonden.
Proficiat!

Als 2de bachelor heb ik de vol-
gende gelijkenissen gevonden: de
stem van de blonde assistent van
SYSI lijkt op de stem van voetbal-
commentator Filip Joos, prof Frans
Cantrijn lijkt in profiel op acteur
Anthony Hopkins, de assistent van
Algebra lijkt op Coldplayzanger
Chris Martin, de prof van
Communicatievaardigheden lijkt op
Albert Mottard, assitent Jordy
Casteleyn lijkt Musezanger
Matthew Bellamy, de assistent van
waarschijnlijkheidsrekening lijkt op
de jonge Koen Crucke, prof Dirk
Aeyels van SYSI lijkt op inspecteur
Vandeun uit Witse en de stem van
M. Slodicka lijkt op die van Waldek
uit Thuis. En wat de studenten uit
de 2de bach betreft: er zit iemand
die keihard lijkt op Lou van Lou &
Andy uit Little Britain.

Joske de minigigolo
En assistent Sören lijkt net
weggelopen uit de cast van
‘Die Schwarzwaldklinik’.

...de kromtestraal van Hennies
taille?

Willy van Mariëtte
Ze zijn nog steeds bezig met
haar limiet naar oneindig te
onderzoeken, maar het ergste
wordt gevreesd.

Er zit ook nog een look a like van
Jezus Christus himself in de 2de
bach!

Lekkeren
Die heeft meteen al een goed
excuus om niet op te dagen op
een examen en de volgende
dag miraculeus te verrijzen.

Euthanasie bij een embryo is een
zegen, want abortus, daar zijn we
tegen!

Nikwak

Blijkbaar heeft zelfs de
pauselijke boodschap de weg
naar de VTK-site al gevonden.

Euthanasie bij eerstejaars is ver-
spilling van de spuit.
Volgend jaar ligt de helft er toch al
uit.

Nikwak
Streng maar rechtvaardig, zou
Jo Van Damme hierop plachten
te zeggen.

Heeft u zich ook al afgevraagd
waarom elke prof in het begin van
zijn les de negen borden moet 
afvegen van de voorganger? Wel,
gelukkig bracht Koen Schoors ons
verlossing: "Zij vegen hun bord ook
nooit af , dus laat ik het ook staan ".
Mooie redenering natuurlijk , maar
wel nogal inefficient, niet? Dus
waarom huurt men geen knappe
assistente in die tussen de lesuren
in de borden afveegt? Iedereen zou
er wel bij varen.

Il sognatore

Helaas, het budget van de uni-
versiteit laat slechts ruimte
toe voor ofwel kuisgerief, ofwel
een knappe assistente. De
combinatie is teveel gevraagd.

Deze rubriek is misschien nog wel het meest van al ‘voor en door studenten’, daarom ook wellicht dat de kwaliteit steeds
zulke hoge toppen blijft scheren. Of moeten we de reden hiervoor bij de genialiteit van de Knalpot-commentator zoeken?
Zijn anonimiteit blijft kranig standhouden. Hoe dan ook, blijven posten op www.vtk.ugent.be/pers is de boodschap, lucht
jullie harten naar hartelust! Ongetwijfeld geen overbodige luxe met de examens in zicht...

KABOOOM!!!
KNALLEN, KNALLER, KNALST
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OONTDEKKINGNTDEKKING

LLOOKOOK AA LIKESLIKES HHOEOE ZOUZOU HETHET ZIJNZIJN METMET......

LLOOKOOK AA LIKESLIKES (2)(2)

EEUTHANASIEUTHANASIE

EEUTHANASIEUTHANASIE (2)(2)

BBORDENWORDENWASSENASSEN



Lieve ………….,

Ik ddroom vvoor jjou eeen lleven, 
Mooi aals eeen pparadijs,
Met mmassa's llieve mmensen,
Die ttrouw zzijn, ggoed een wwijs. 

Dan kkun jje aalle ddagen
Leven vvan ttop ttot tteen
Heel ddiepe vvreugde ssmaken 
Met vvrienden oom jje hheen. 

Dat wwens iik jje vvan hharte 
Op ddeze nnieuwjaarsdag. 
Veel ddank, mmijn lliefste ……………,
Omdat iik oop jje rrekenen mmag. 

Je kkapoen, 
………………

……….………., 11 jjanuari 22007
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Beste wwensen vvoor hhet nnieuwe jjaar. 
Laat 22007 llustig kknallen !! 



*Zet je radiator
eens wat lager,
draag 3 BH's boven
elkaar om toch geen
koud te krijgen.

*Verspil geen ener-
gie door die haar-
droger te gebruiken,
droog je haar eens
aan een windmolen
voor extra volume.

*Spaar je spaarlamp
en breng je make-
up eens in het
donker aan, voor
dat extra veras-
sende effect!

*Gaan shoppen doe
je niet met de auto.
Ga te voet, geweldig
voor de lijn!

*Maak al je vriendin-
nen milieubewust
door een hippe badge
te dragen met jouw
milieuvriendelijke
boodschap op.

Ik heb mijn honey-to-be leren kennen…
A. Op café
B. In het schoonheidssalon
C.Op een autoshow
D.Op een wijnproefavond
Mijn toekomstige man zal mij verrassen met…
A.Een kalender vol foto's van zichzelf
B.Een boek
C.Een grap-jas
D.Smeerolie
Later zal hij onze zonen zeker leren…
A.Vrouwen versieren
B.Boksen
C.Poseren voor de camera
D.Moppen tappen
Als we op reis gaan met de auto...
A.Zit hij steeds aan het stuur
B.Verkennen we uitvoerig de achterbank
C.Maken we er een heuse road-trip van
D.Genieten we van het landschap
Na 5 jaar huwelijk heeft hij mij… keer bedrogen
A.2 keer, met zijn Harley-Davidson
B.Nooit, dat is helemaal niet grappig
C.3 keer, met die blonde actrice
D.euhm,5 jaar? We hebben niet eens de 3 maanden gehaald.
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GIRLS JUST WANNA GIVE FUN!
Hey sweeties!

Zoals we allemaal wel weten zijn accessoires een belangrijk element om je outfit
helemaal af te maken. Maar wat is nu het ultieme accessoire? Een man natuurlijk!
Om te weten welk soort man je aan je arm moet haken is er de geweldige
Hollywood-husband test! Ook worden we in deze editie milieubewust; ons motto: ga
stijlvol tegen het broeikaseffect in.

Val
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QUIZ: WWie iis jjouw HHollywood hhusband?

Het broeikaseffect
tegengaan

Elke week behandelen wij hier een
vraag van een trouwe lezer(es). Deze
week is het de beurt aan Sanne.
Hallo, ik ben Sanne en ik ben 1m73, toch heb
ik nogal korte benen in verhouding. Hoe kan
ik deze langer laten lijken? 

Val:Het is nogal voordehand-liggend maar
hakken zijn een must, ze laten je benen
langer lijken en geven je instant-hoogte. Ben
je niet zo voor deze schoenen? Draag dan
tenminste broeken die helemaal tot op je
schoenen vallen. Draag zeker geen driekwarts-
broeken, deze maken je benen alleen maar
korter. Denk ook aan high-waist broeken en
rokken, zo word je heuplijn wat verhoogd.
Korte vestjes en jasjes hebben hetzelfde
effect.Veel succes!
Heb jij ook een vraag? Stuur die dan lekker
door naar Valery.vtk@gmail.com

Ask Val



Naam: Goele Vansevenant
Grootte: 1m72 ongeveer
Borst-, buik-, heupomtrek: 90-60-90 (nee,grapje,nooit gemeten eigenlijk)
Kleur ogen: Blauw-grijs
Sterrenbeeld: Waterman
Geboorteplaats: Oostende
Hobby's: Muziek spelen, boeken lezen, vriendjes zien
Bril / lenzen?  Nope
Studierichting: 3e bach bouwkunde
Droomjob: Geen idee, misschien iets waar je af en toe met botjes en
een helm de werven moet bezoeken
Single? Nee
Geapprecieerd: Chocolade in alle vormen,smaken,maten en gewichten
Afknapper:Te cleane mannen
Verleidingstrucs? Gewoon lachen zeker :)
Heb je een rijbewijs?  Ja, al 3 jaar
Zoja, kan je goed parkeren? Gewoon vooruit in een gaatje rijden lukt
nog, maar langs straat parkeren is een ramp
Kan je het gras afrijden?  Ja, al heb ik moeite om recht te rijden, zodat
er af en toe nog een plukje blijft staan
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Zou de bouwkunde plastisch chirurgen in dienst hebben? Zou de bouwkunde over een eigen beautysalon beschikken?
Immers, voor de 2e keer in de VTK-babe verkiezing vaardigen zij immers de ultieme favoriet af. Goele Vansevenant, een
vrouw met rijbewijs, kennis van word en excell, wat wil een ingenieur nog meer?

Gevolgde diëten?  Het minder-snoepen dieet
Waardig oud worden/plastische chirurgie:Rimpels hebben ook hun charme
Ooit model geweest / modeshow gelopen?  Nee
Welke miss zou je willen worden als je moest kiezen?  Miss België é,
dan krijg je nog cadeaus
Podiumbeest / achter de scène: Achter de scène
Make up / naturel : Naturel, op een avondje-uit mag het iets meer zijn.
Tv-programma dat je niet wil missen: The Block
Favoriete kindertekenfilm: De kleine zeemeermin
Favoriete auteur: George Martin
Favoriete sport om te spelen:Elke dag naar zwijnaarde is al sport genoeg
Favoriete Gentse restaurant: De spinnenkop, voor de leuke sfeer
Favoriete bloem: Tulpen
Favoriete kleur: Rood
Favoriete krant: Het Nieuwsblad (voor de kleurtjes)
Laatste beste boek: Lied van ijs en vuur van George R. R. Martin
Welk vak deed je het liefst op de middelbare school? Plastische opvoeding
Hoe staat het met je kennis van het Frans? ça va, al zou het waar-
schijnlijk moeilijk worden om conversaties te voeren
Kan je zonder al teveel problemen met Word en Excel overweg?  Wie niet?
Op zondag… sta ik altijd op met goeie voornemens, maar er komt
meestal weinig van.

BOUWKUNDE, DE BABE-KWEEKVIJVER



KEVERS?
Die waren toch dood? Wel, ja, de
helft toch. De andere helft houdt
zich momenteel bezig met stoere
zonnebrillen opzetten (Mr. Starr)
en uit de echt scheiden van een
model met één been (Mr.
McCartney). Maar er was een
vijfde! Deze 'fifth beatle', George
Martin (hun producer van weleer),
heeft enkele nummers door elkaar
gehaald en zorgt zo voor wat 
kerstversiering. Een echte BO is
het niet, maar wie niet gelooft dat
dit een inzamelactie voor 's mans
spaarpot is, heeft te lang naar zijn
of haar cursus analyse I zitten
staren.

UNIEK AANBOD!
BO's zijn niet per definitie geld-
klopperij, maar komen altijd wel in
de buurt. Op zich is dat geen echt
probleem, maar je mag toch
tenminste verwachten dat er wat
moeite in gestoken wordt. BO's
worden echter zelden door de
muzikanten zelf gemaakt, maar
zoals gezegd door de platenfirma's.

Ergens niet slecht gezien: geen
studiotijd, één knip-en-plak-vaardige
arbeider en het album verkoop je
aan een nog hogere prijs dan een
normale CD (ah ja, want je krijgt
18 SUPERMEGAGOEIEMACHTIGE
nummers op ÉÉN CD!!!!). Voor 2
euro extra krijgt u er trouwens
UNIEKE NOOIT GEZIENE
BACK-STAGE BEELDEN BIJ!!!
(Lees: er zit een DVD schijfje bij
met 5 minuten zwart-wit beeld-
materiaal dat de platenfirma
gevonden heeft in de kelder en
wellicht de groep voorstelt voor
hun optreden op festival X.)

EN TOCH…
Er zijn schaarse uitzonderingen.
Massive Attack had er dit jaar
(buiten de eindejaarsperiode) 
eentje die best te pruimen viel. Een
BO, een remix-CD en een DVD
met alle videoclips, alles samen in
een zeer mooi hoesje. Idem voor
de mooie Iggy Pop verzamelaar dit
jaar. Alles van The Stooges en Iggy
Pop op 2 CD's, met een volledig
live concert in onze eigenste AB
op DVD erbij (en dit op het
wereldwijd verkochte album!).
Ook in het verleden waren er
enkele parel-tjes. 'Echoes' van Pink
Floyd was door de muzikanten zelf
samengesteld, o.a. met het volledige,
17.34 minuten durende 'Shine on
you crazy diamond' en 'Anthology'

van The Beasty Boys was een waar
huzarenstukje van in totaal 150
minuten.

UW KERSTCADEAU DIT JAAR?
Of de eindejaars-BO's van dit jaar
van dezelfde kwaliteit zijn valt
sterk te betwijfelen. Neem nu U2.
De band zelf wou al jaren een BO
uitbrengen, maar mocht niet van
platenbonzen. Uiteindelijk mocht-
en ze er in '98 toch eentje maken
van de eerste 10 jaar ('80-'90), vier
jaar geleden volgde dan het
tweede deel ('1990-2000'). Nu
doen diezelfde platenverpatsers de
truc nog eens over… toch een
beetje zielig als je weet dat ze tussenin
enkel 'Vertigo' gemaakt hebben.
Depeche Mode doet krak het-
zelfde: een dubbele BO in 1998
('81-'85 en '86-'98) en dat doen ze
nu lauwtjes over met een nieuwe
BO ('Volume 1', dus verwacht nog
maar eentje binnenkort…).

Wie graag een CD onder de boom
ziet, vraag een bon, want volgend
jaar komen er namelijk nieuwe
albums aan die het geld wel waard
zijn, of wat dacht je van The Cure,
Ben Folds, Das Pop, Roxy Music,
Mercury Rev, The Fugees, The
Pixies en … Aretha Franklin (en
neen, die is nog niet dood!).

Peter

‘t Civielke

UITVINDING ‘THE BEST-OF’

63

Het is weer zover: Sinterklaas, Kerstbomen en het Nieuwjaarsaperitief bij de
bomma schreeuwen om een cadeautjeslijst. Gelukkig zijn er altijd instellingen die
weten hoe ze uw familie van hun eindejaarspremie kunnen beroven. Hun
namen: Universal, Sony,Time Warner,Virgin… inderdaad, platenmaatschappijen;
hun uitvinding: de eindejaars Best-off... Ook dit jaar zijn er weer een heleboel:
U2, Oasis, Depeche Mode,The Foo Fighters, Moby, Jamiroquai, Paul Weller,The
Sugarbabes, Hooverphonic, Gangstarr en … The Beatles???



Koen Verbeeck, onze kerstboom,
stortte even zijn hart uit in het 't
Civielke, tot tweemaal toe.

Yannick Clybouw, vader Jozef,
bracht alweer verhelderende 
informatie uit FRiS-land.

Alexander Soenen, de potgrond
voor onze kerstboom, toverde een
lach op onze gezichtjes met zijn
verhelderende column.

Joost Cornelli, onze lieve engel
Gabriël, bracht een mooi verslag
van een weekje hard werken in
Ieper...

Jessie Justers en Steve
Verstraete, de pakjes onder de
kerstboom, waren zo lief Joachim
en Chris te vergezelen op hun
zoektocht.

Guy ‘de herder’ Mortier wordt
bedankt omdat hij zijn Albanezen in
bedwang kon houden.

Fré Seghers, Annelien Van
Laere en Kristof Mahieu, aka
Balthazar, Melchior en Kaspar,
brachten IAESTE tot leven in de
stageverslagjes.

Joachim Vermeeren, alias de os
van de kersstal, raadpleegde 
nogmaals de sterren, schudde 
zonder veel moeite enkele
opmerkelijke wetenswaardigheden
uit zijn mouwen en ging op zoek-
tocht naar cadeautjes voor ons.

Prof. Verdonck speelde eventjes
kerstman en wordt bedankt voor
de lekkere broodjes die ons 
stonden op te wachten.

Thibo Billiet, de kerstkalkoen op
de feesttafel, vergezelde onze per-
sie Thomas op een bezoekje bij 
professor Verdonck.

Louis Nelen, kieneke Jezus in de
kribbe, blijft ons verbazen met zijn
schitterende raadsels en pijnigt
nogmaals de hersens van menig
Plateauganger.

Chris Verstraete, de knoddige
ezel, verraste ons weer met straffe
verhalen, amuseerde zich met het
zoeken van de strafste spelletjes en
trok eveneens op onderzoek uit.

Dennis Vandenbussche en
August Garsbeke, alias de Sint
en zwarte piet, lieten ons weer
even wegdromen met hun 
spannende erasmusverhalen.

Joost, Ine en Nico, de schaapjes
van de hoop, zetten hun emoties
van het IFT op papier voor ons.

Last but not least, de brug-
student, aka de sneeuw op onze
witte kerst, voor zijn ongezouten
mening en inzicht in het leven van
een arme brugstudent.

Prof.Vandenbergh, Prof.Van de
Walle, David Eelbode en
Nathan Vandenbossche vulden

met glans de vraagjes in die we hen
opstuurden en dit met een vlijm-
scherpe deadline op de keel.

Knalpotcommentator, aka
Rudolf het rendier, zorgde weer
voor spitsvondige opmerkingen en
snedige commentaren.

Petra Demoor, moeder Maria, gaf
de vrouwelijke Plateaugangers
inzicht in hun ultieme accessoire....

Goele Vansevenant, de ster op
de kerstboom, bewees alweer dat
burgies meer te bieden hebben dan
brains alleen...

Peter Huygebaert, de slinger die
de kerstboom opfleurt met zijn
muzikale recensies.

Delfien Vandenabeele, onze
Maria Magdalena, stond met plezier
haar nachtrust af en flanste het
dankwoordje ineen.

De kommaneukers, de kerstballen
aan onze kerstboom, die het
Civielke doen stralen: Joost
Cornelli, Delfien Vandenabeele,
Joachim Vermeeren, Chris
Verstraete, Louis Nelen.

ONZE STERREN IN DE DUISTERNIS
STILLE NACHT, HEILIGE NACHT
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