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Pers babbelt een blad vol
Voorwoord

‘t Civielke

Hey Fa! Hier is het dan. Ons 
aller eerste ‘t Civielke,  recht 
van de pers. En laat ons eer
lijk zijn, we zijn er toch wel 
best trots op.

Er zijn heel veel nieuwe ru-
brieken te bespeuren, maar ook 
vaste waarden komen terug. 
Heel veel medewerkers hebben 
zich ingezet om te zorgen dat 
jullie een paar uren je aandacht 
van de les of het dagelijkse werk 
kunnen afleiden. Ben je het toch 
met iets oneens, heb je ergens 
je eigen mening over, of wil je 
gewoon jouw stem eens laten 
horen? Dan raden we je graag 
de babbelbox aan. Vanaf nu 
kan je al wat je kwijt wil door-
sturen naar babbelbox@vtk.
ugent.be. Wij maken speciaal 
een pagina voor jullie vrij voor 
al je verzuchtingen. Roddels zijn 
natuurlijk ook welkom. Mocht 
je grote problemen hebben op 
het terrein van de liefde, dan 
staan onze Love Engineers zeker 
voor jullie klaar. 

Genoeg over dit ‘t Civielke. 
We volgen het glorieuze voor-
beeld van onze praeses en gaan 
vol¬ledig inconsequent over 
naar het volgende onderwerp. 
Het schooljaar is ondertussen 
bijna een maand bezig en er zijn 
al veel zotte activiteiten de re-
vue gepasseerd. We denken nu 
spontaan aan de fantastische 
VTK Openingsfuif. Hoe geweldig 
was 2Fabiola? De hele fuif was 
af, van het begin tot het einde. 
Kneukeltje voor Feest die dit 
alles met een paar slapeloze 
nachten hebben moeten beko-

pen, maar dat was het meer dan 
waard! Een heel speciale ervar-
ing was ook om als eerste op de 
fuif te arriveren. We moesten 
de nodige shiftjes invullen en 
daarvoor moet je op tijd zijn. Je 
merkt pas ten volle hoe groot 
en mooi de concertzaal van de 
Vooruit wel is als je er helemaal 
alleen in rond loopt. 

Verder zijn er al Goliardes ge-
passeerd die telkens voor een 
amusante avond zorgden. Jam-
mer genoeg is het enige nadeel 
dat je op een of andere manier 
nooit op tijd in je bed geraakt. 
De avond zelf is dat geen probl-
eem, maar de volgende morgen 
laat zich dat duidelijk merken. 
Waar klagen we eigenlijk over? 
Het waren super leuke avonden 
en eigenlijk hoeven we hele-
maal niet op te staan als we dat 
niet willen.

Daarom kappen we hier het za-
gen af en gaan we weer geheel 
zonder logica over naar een an-
der topic. Draken.

Oud-Pers vertelde ons dat er 
minstens ergens een draak ver-
stopt moet zijn in ieder ‘t Civiel-
ke. Bij deze doen we dat iets 
minder onopvallend als vorige 
jaren. Draken zijn dan ook echt 
magnifieke dieren en verdienen 
zeker een plaats. Wie een fer-
vente fantasy-lezer is, zal het 
daarin met ons eens zijn. Blijk-
baar is er een enorme fantasy-
trend aan de gang, dus menig 
lezer zal zich in dit topic kunnen 
vinden. Wij hebben persoonlijk 
de Noorse Bultrug als favoriet. 

Deze vuurspuwer is, voor zover 
wij weten, echt in de bekend-
heid getreden toen hij de rol 
van Norbert opnam in Harry 
Potter. Zijn ras werd ons echter  
pas echt goed bekend na een 
tergend lang spelletje dieren-
riem waar hij streng werd af-
gewezen. Bij deze dan ook een 
oproep om draken als belangrijk 
genoeg te beschouwen om in 
een woordenslang opgenomen 
te worden.
Als je maar denkt aan titels als 
Harry Potter, a song of ice and 
fire, Eragon, Lord of the Rings... 
nergens kan een draak ont-
breken. Dus in onze hoogmoed 
hopen we dat onze ‘t Civielkes 
zich zouden kunnen verhef-
fen om die kanjers van boeken 
waardig te zijn. Nu overdrijven 
we, maar zijn we ook weer 
mooi bij het beginonderwerp 
van ons voorwoord aanbeland. 
En wonder boven wonder is ook 
de pagina bijna vol. Dus hebben 
we jullie genoeg verveeld met 
deze bladvulling en hopen we 
dat je kunt genieten van de rest!

Veel plezier ermee!
Dorien en Emma



‘t Civielke4

Voorwoord

‘t Civielke

Mensen vragen mij regel-
matig wel eens: “Wout, wat 
moet jij als praeses in gods-
naam doen?!”. Dan antwoord 
ik stoïcijns: “Gewoon de dikke 
nek uithangen en aan je bal-
len krabben”. Wooow, wat een 
droomjob, zie ik ze dan den-
ken. Jammer genoeg was dat 
weer typisch gezever van mij 
en bestaat het werkelijke taken-
pakket van de praeses uit heel 
wat meer, waaronder dus het 
 schrijven van de voorwoordjes 
van de 5 edities van ‘t Civielke. 
Een andere taak is het tevreden 
houden van mijn praesidium. 
Hierbij vrees ik dat ik nu al niet 
zo goed bezig ben. Dus bij deze 
mijn excuses aan onze twee 
vrolijke meiden van pers voor 

het missen van hun 
deadline.  Jullie 

moeten be-
g r i j p e n , 
Emma en 

Dorien, dat 
jullie één groot 

nadeel hebben: ik 
weet wanneer de 
échte deadlines voor 
mijn voorwoordjes 
vallen. Dus bereid 
jullie maar voor op 
het sturen van re-
minders naar mij, 
maar weet dat 
stress voor niets 
goed is en jullie 

mijn voorwoordje toch op tijd 
zullen ontvangen (al is het een 
half uur voor het ter perse gaan).
Verder wil ik ook meteen mijn 
excuses aanbieden aan de meer 
elitatire lezers van ‘t Civielke, 
zijnde degenen die een hoog-
staand stukje proza of poëzie 
verwachten. Ik waarschuw jul-
lie: mijn teksten zullen mo-
gelijk een totaal gebrek aan 
co herentie vertonen en zullen 
geen metrum, noch stijlfiguren 
bevatten. Hierbij wil ik een uit-
zondering maken voor sarcasme 
en ironie (dat zijn blijkbaar ook 
stijlfiguren). Elke andere (al dan 
niet verkeerd gebruikte) hyp-
allage, alliteratie of hendiadys 
zal berusten op puur toeval, dus 
wens ik hierover geen lezers-
brieven te ontvangen.

Dat gezegd zijnde, laten we het 
nu eens hebben over wijn (ge-
brek aan coherentie: check!). 
Van mijn voorganger heb ik 
geleerd dat je “een goed voor-
woordje altijd moet schrijven 
met een goed glaasje wijn bij de 
hand”. Deze waar-vals stelling 
neem ik met plezier eens onder 
handen.
Onder het alom bekende motto 
“als Arne één glas drinkt, drink ik 
er meteen drie, kwestie van niet 
onder te moeten doen”, begin ik 

eraan. En ik moet zeggen: 
mijn voorganger, je had gelijk. 
Ik sta inderdaad bol van inspira-
tie nu! Alleen jammer dat deze 
inspiratie zich beperkt tot ener-
zijds dingen die ik allemaal wil 
doen eenmaal dit voorwoordje 
af is en anderzijds zaken die 
niet  geschikt zijn om in 1600 
exemplaren gedrukt te worden 
(of een combinatie van de twee 
natuurlijk). Meteen is zonet het 
tegenbewijs geleverd van de 
stelling en is deze vals! 
Ik hoop dat ik aldus een bijdrage 
heb geleverd tot de kunst van 
het schrijven van voorwoordjes. 
Misschien kunnen sommige 
studenten van de taal-en letter-
kunde dit onderzoek nog ge-
bruiken, kwestie dat ze toch wat 
experimenteel onderzoek in hun 
thesis hebben...

Afsluiten doe ik graag door te 
vermelden dat we bij VTK altijd 
op zoek zijn naar enthousiaste 
medewerkers. Wil je meehelpen 
aan bepaalde VTK-activiteiten 
of -meer nog- wil je zelf iets 
 organiseren? Neem dan contact 
op met de post in kwestie of met 
vice@vtk.ugent.be.

Tot de volgende keer, 
mijn ploppertjes!
Nederige groeten,
Wout
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Het FK stelt zich voor
FaculteitenKonvent

Het FaculteitenKonvent, kortweg FK, is 
de studentenorganisatie die al 70 jaar 
(jawel, een lustrumjaar!) 25 richtings
gebonden kringen aan de UGent over
koepelt. VTK is er 1 van, maar ook krin
gen verbonden aan de talen, rechten, 
economie,  wetenschappen, politieke 
en medische richtingen horen hierbij. 
Alles samen vertegenwoordigt het FK 
18000 studenten.

In eerste instantie zorgt het FK voor de 
ondersteuning van de kringen en dit zowel 
logistiek, organisatorisch als financieel. Er 
worden activiteiten georganiseerd om de 
kringen met elkaar in contact te brengen 
en er wordt geprobeerd om duidelijke en 
 goede overeenkomsten te maken met in-
stellingen die voor alle kringen interessant 
zijn. Zo zit het FK regelmatig met de univer-
siteit en stad Gent aan tafel.

Maar het FK is er ook voor alle leden van de 
kringen. Enkele data zijn dan ook al in jullie 
agenda te noteren voor komend academie-
jaar. Allereerst wordt er op 12 oktober 
opnieuw een Beiaardcantus georganiseerd. 
Dit is een grote openluchtcantus voor 750 
studenten op het Sint-Baafsplein, onder 
begeleiding van de beiaardier van Gent. Op 
18 oktober is er de Studentikoze Opening 
van het academiejaar in een tent op het 
Sint-Pietersplein, waar het (licht) officiële 
gedeelte bestaat uit speeches van onder 
andere de rector, de burgemeester en de FK 
Voorzitter, waarna iedereen samen enkele 
drankjes kan nuttigen terwijl Nigel Williams 
ons vermaakt en we tenslotte rustig afslui-
ten met wat loungemuziek.

Als alle openingsfuiven en dopen dan ge-
passeerd zijn, komt het FK op de proppen 
met een gratis FK Fuif in de Vooruit op 23 
november omdat er ook later op het semes-
ter eens een goed feestje mag gebouwd 
worden. Het semester helemaal afsluiten, 

kan op de Massacantus in Flanders Expo 
op 14 december, een evenement in samen-
werking met het SK (SeniorenKonvent, de 
erkende streek- en hogeschoolclubs) en het 
HK (HomeKonvent, de homes dus).

De grootste evenementen van het FK  staan 
echter in het tweede semester op het 
programma. Zo is er op 22 maart de Dies 
Natalisfuif in het ICC. Omdat niemand les 
heeft op 23 maart, kan iedereen zich eens 
goed smijten en dat resulteert dan ook al 
enkele jaren in deze fuif in 2 zalen, goed 
voor bijna 4000 feestende studenten. Op 
het programma staan steeds enkele grote 
namen uit het studentenmilieu. Zo bracht 
2011 onder andere Samtex, Les Mecs, TLP 
en Camo & Krooked.

Het FK is er ook voor de culturele en 
sportieve mens onder ons. Hét bewijs 
daarvan is de jaarlijkse 12-urenloop, die 
geprogrammeerd staat op 25 april op het 
Sint- Pietersplein. 12 uur lang strijden de 
kringen om de titel van sportiefste kring 
van Gent. Dat doen ze overigens ook al 
tijdens het jaar in de verschillende inter-
facultaire kampioen schappen. Niet te mis-
sen  activiteiten voor de sportieve student! 
Maar de 12-urenloop biedt ook veel rand-
animatie voor de passieve sporter en de 
mogelijkheid om een hapje of een drankje 
te nuttigen in het fakbardorp. Muzikale in-
breng komt van een heuse DJ-contest en 
het geheel wordt afgesloten met een after-
party op het plein! Ambiance de hele dag 
verzekerd! 

Veel meer interessante weetjes vind je 
op www.fkgent.be. Hierop is onder an-
dere een handige ‘wat is er te doen 
vanavond’- kalender te vinden, maar ook 
een uitge breide FK Kalender met alle krin-
gactiviteiten, foto’s van de evenementen, 
sportuitslagen en nieuwtjes over het FK. 
Zeker in de gaten houden!
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Van beginner tot expert
Om het seksleven van de gemiddelde Plateauganger wat pittiger te maken, stellen we elke 
editie van ‘t Civielke drie hete seksstandjes voor. We beginnen deze jaargang met enkele 
klassiekers. Ideaal om uit te proberen met je lief, je fuckbuddy of een willekeurige onenight
stand!

beginner
De Missionaris

Dit is een erg goed standje voor 
beginners omdat het voor beide 
partners een erg comfortabele 
positie is! Bij de missionaris-
houding ligt de vrouw onderaan 
en de man bovenop haar. Dit 
is een erg romantisch standje, 
omdat de lichamen elkaar bijna 
volledig raken en je elkaar diep 
in de ogen kan kijken en kan 
kussen tijdens de actie. Het is 
vooral de man die bij dit standje 
de touwtjes in handen heeft. Hij 
kan het makkelijkst het ritme 
en de diepte van de penetratie 
bepalen. Als vrouw kan je in dit 
standje wat afwisseling  brengen 
door je benen van positie te 
 veranderen. Je kan je benen 
om hem heen haken voor een 
 innigere omhelzing, of als je 
lenig aangelegd bent je benen 
in zijn nek leggen. Voor een 
intenser gevoel daarentegen, 
sluit je je benen wat meer. Dit 
verhoogt de wrijving tussen je 
vagina en zijn penis en verhoogt 
zo de stimulatie.

gevorderde
Het Lepeltje

Dit standje vergt al iets meer 
oefening omdat het iets minder 
evident is om te penetreren 
vanuit deze positie. Bij de 
lepeltjes positie ligt de vrouw 
met haar rug tegen de buik van 
de man aan. Beiden liggen op 
hun zij. De vrouw kromt haar 
rug en duwt haar billen wat 
naar achter om de penis gemak-
kelijker in de vagina te kunnen 
brengen. De vrouw kan bij dit 
standje zelf goed de diepte van 
de penetratie bepalen door te 
experimenteren met verschil-
lende krommingen van haar 
benen en rug. Dit standje leent 
zich er uitstekend toe om de 
vrouw op andere manieren dan 
enkel vaginaal te stimuleren. De 
man kan vanuit deze positie erg 
makkelijk haar borsten, benen 
en clitoris strelen. Dit standje 
is ideaal wanneer jij en je part-
ner net gaan slapen of wakker 
worden. Samen in de lepeltjes-
houding romantisch knuffelen 
kan erg makkelijk verder gezet 
worden met dit standje!

expert
De Sterke Man

Dit standje gebeurt rechtop-
staand. Het vergt heel wat oefen-
ing omdat het erg moeilijk vol te 
houden is zonder  behoorlijke 
conditie en spiermassa. Als jullie 
niet te veel in lengte verschillen, 
kan de vrouw tegen een muur 
staan en één been rond haar 
partner slaan terwijl hij haar 
penetreert. Als het lengtever-
schil te groot is, zorgt dat uiter-
aard voor praktische problemen 
vanwege het ‘niet passen’ en tilt 
de man de vrouw beter volledig 
op tegen de muur. De vrouw 
 klemt haar benen dan best rond 
zijn middel. In deze positie kan 
de man de vrouw diep en in-
tens penetreren, maar meestal 
kan hij het niet lang volhouden 
aangezien het fysiek erg ver-
moeiend is. Nog vermoeiender 
wordt het natuurlijk als jullie de 
muur ter steun weglaten en de 
man het volledige gewicht van 
zijn partner moet dragen. Het 
is een erg opwindend standje, 
dat je overal waar je wil kan 
uit voeren. Ideaal dus voor een 
spannend vluggertje in een 
verlaten 
hoekje…

Kama Sutra
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BEST
Summer Course in Madrid

WOA! 
World of Aircraft! 
Systems integration needed.

Waar te beginnen? Da’s de vraag! Vrijdag 1 juli 
2010 vertrok ik tot 13 juli op summer course naar 
Madrid. Geen idee van wat het zou geven, maar 
dat was net het plezante! 
Eens aangekomen, werd ik direct verwelkomd 
door 2 sympathieke Spaanse chicas, die mee 
de course organiseerden. Hop, de trein op naar 
Cercedilla, een groot natuur gebied een uurtje 
buiten Madrid. Het was namelijk weekend en in 
de weekends: geen lessen of bedrijfsbezoeken, 
enkel dingen bezoeken en feestjes! 
De week erna 
v e r h u i s d e n 
we naar hartje 
Madrid zelf, 
van de hostel 
in Cercedilla 
naar eentje in 
de stad. Hier 
begonnen elke 
v o o r m i d d a g 
de lessen. Die 
gingen, zoals 
het onderw-
erp zegt, over 
vliegtuigtech-
nologie en alles wat er bij te pas kwam. Dit af-
gewisseld met 2 bedrijfsbezoeken waaronder 
EADS (laat mij het grofweg vergelijken met het 
Europees equivalent van NASA). En dan opnieuw 
elke avond een feestje waardoor je gewend raakt 
aan per nacht ongeveer 3 uur slapen voor 13 da-
gen. 
Hoe houd je het vol? Geen idee, misschien zijn het 
de enthousiaste organisatoren en fantas tische 
deelnemers gecombineerd met de Spaanse zon. 
Voorbeelden van feestjes? Er is bijvoorbeeld een 
International Evening waar iedereen voor het 
feestje de specialiteiten uit zijn land voorstelt, 
zo tonen de Tsjechen bijvoorbeeld 7 eigen destil-
laten uit hun kelder, terwijl de Duitsers iedereen 
Sauerkraut laten proeven (laat ons zeggen dat 

daar niemand van gegeten heeft, maar kom, je 
mocht wel). De Russen doen dan weer een dan-
sken en laten wie wil verschillende soorten Wod-
ka vergelijken. 
De week in Madrid vloog voorbij en dan hop: 
weer weekend! Deze keer was er een trip naar 
Sevilla georganiseerd. Eens aangekomen en ge-
setteld in een jeugdherberg met een frisse jacuzzi 
en hangmatten op het dak, zijn we weer een stad 
gaan bezoeken en was er opnieuw elke avond een 
themafeestje. Frisse jacuzzi? Jep, niets is zaliger 
als je een hele dag in meer dan 40 graden rond-
loopt! 
Toen was het de tweede dag van het weekend: 
met de bus naar het strand van Cadiz, zo zat er 

toch wat on-
v e r w a c h t e 
strandvakantie 
in ook. 
Ondertussen 
leer je boven-
dien wat uit-
d r u k k i n g e n 
in alle talen 
van de andere 
s t u d e n t e n . 
Dan opnieuw 
2 daagjes in 
Madrid en de 
course zat er 

op. 
Maar wat dan nog het toppunt is: ik reisde over 
heel Spanje, leefde 13 dagen op een wolk en be-
taalde hiervoor slechts 40€ + het vliegtuigticket 
naar Madrid. Al de verplaatsingen, overnacht-
ingen, eten en drank inbegrepen (waaronder 
“voldoende” sangria en rebujito  (= witte wijn + 
sprite)! 
Je maakt er enkele onvergetelijke en goede vrien-
den. Zo bleef ik nog een dagje langer in Madrid, 
bij een Madrileen, die me nog wat extra in de stad 
toonde en met na een rodeo rit met zijn jeep af-
zette aan de luchthaven. Je stapt op de vlieger, 
valt in slaap en komt aan in Brussel. En dan 2 da-
gen bekomen van 13 super dagen!
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Ever wondered...

...how you can be challenged every day after graduation?

...whether you want to pursue a technical or a business career?

...why an engineer chooses for a job as management consultant?

...whether Bain is a company you would like to work for?

Bain & Company is the management consulting firm the 
world's business leaders come to when they want enduring 
results.

Our people and our culture are what makes Bain truly special.

Want to know more? Attend our event!
The Bain & Company Brussels office hosts an exclusive
recruiting dinner for 2nd Master Engineering students on:

Wednesday October 26th at 7pm in Gent

Invitations are sent to your Ugent email address. If you want 
to find out more in the meantime, do not hesitate to visit 
www.bain.be and www.stopwondering.be
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doorbrak de lichtsnelheid
Het Neutrino

Grote schok in fysicaland! 
In het CERN zijn deeltjes 
gemeten die sneller gaan 
dan het licht! De metingen 
lijken foutloos, maar beves
tiging moet nog volgen. Ein
steins relativiteitstheorie op 
de helling! 

Je leest het, er is een wel heel 
spectaculair resultaat opgeme-
ten. De schuldigen terzake 
zijn de zogeheten neutrino’s. 
Voor degenen die nooit aan 
die laatste hoofdstukken van 
Natuurkunde II zijn geraakt, 
neutrino’s zijn subatomaire par-
tikels die vrijkomen bij nucleaire 
reacties waarbij een proton of 
een neutron uit de kern komt 
en meteen vervalt in nog klei-
nere deeltjes. Neutrino’s zijn 
een beetje de ninja’s van de 
subatomaire deeltjes: ze zijn zo 
licht als elektronen maar bezit-
ten geen elementaire lading 
waardoor ze bijna ondetecteer-
baar zijn. Een blok lood zou een 
lichtjaar dik moeten zijn om de 
helft van de neutrino’s die er-

door passeren tegen te houden. 
Neutrinodetectoren moeten 
daarom uit duizenden tonnen 
sterk samengedrukt materiaal 
bestaan, om dan nog maar vier 
kosmische neutrino’s per dag 

te kunnen detecteren. Doordat 
ze bijna massaloos zijn kunnen 
ze normaliter zeer dicht bij de 
licht snelheid komen.
In het CERN creëren ze neu-
trino’s door een protonen-
beam op een stuk grafiet te 
schieten (awesome!). Door 
hun eigenschappen passeren 
de neutrino’s ongestoord door 
maar liefst 753 km aardkorst, 
die afstand is op 20 cm exact 
geweten, waarna ze door de-
tectoren in Gran Sasso gemeten 

worden. En vrijdag waren de 
neutrino’s er te vroeg.

60 nanoseconden sneller dan 
het snelste foton in het univer-
sum. Een kleine stap voor een 

klok, maar een grote stap voor 
het universum. Dat extreem 
kleine tijdsinterval betekent 
een hamerslag voor de relativi-
teitstheorie. Volgens die  theorie 
zijn voor het neutrino de tijd en 
de afmetingen van de wereld 
rond hem letterlijk imaginair, 
en oorzaak en gevolg wisselen 
constant van plaats. Aangezien 
dit zo goed als zeker niet met 
de werkelijkheid overeenkomt, 
is de relativiteitstheorie funda-
menteel onvolledig.

Dit was echter lang niet de 
eerste lichtsnelheidsovertred-
ing in de geschiedenis. Een 
informatieloos signaal, zoals 
de projectie van een laserspot 
op een erg ver scherm kan zo 
snel gaan als je maar wilt. De 
enige informatie zit in de be-
weging van de laser zelf en 
die blijft braaf trager dan het 
licht. Kosmische deeltjes kun-
nen ook sneller gaan dan de 
tragere lichtsnelheid in een 
materiaal. Zoals bij het breken 

p protonbeam

 qAtlas project in het CERN
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van de geluidsmuur ontstaat 
dan een lichtschokgolf met een 
spookachtige blauwe schijn, 
het zogeheten Cherenkovlicht. 
Maar deze gevallen zijn geen 
overtredingen op de relativiteit-
stheorie die zegt dat informatie 
of een deeltje niet sneller kan 
gaan dan de licht snelheid in 
vacuüm. De neutrino’s voldoen 
wel aan beide voorwaarden.

Er is natuurlijk nog maar één 
meting gebeurd. Zoals elk 
beetje wetenschapper of inge-
nieur weet, betekent dat niet zo 
veel. De afwijking ten op zichte 
van de lichtsnelheid is ‘maar’ 
0,0025 procent, wat zeker kan 
veroorzaakt zijn door een meet-
of analaysefout. Tegelijk moet 
de meting zeker niet onder schat 
worden, het is geen idiote meet-
fout door een bende amateurs. 
Er werken maar liefst 35 onder-
zoeksgroepen afkomstig uit vele 
topuniversiteiten mee aan de 
metingen. Meer dan honderd 
topfysici onder tekenden het 
metingsverslag. Na  de meting 
zijn al deze wetenschappelijke 
breinen meteen begonnen met 
zoeken naar mogelijke fouten, 

maar die zijn vooralsnog niet 
opgedoken.

Een vroegere meting van neu-
trino’s afkomstig van een super-
nova toonde duidelijk aan dat 
ze trager dan de lichtsnelheid 
voortbewegen. De supernova 
was immers te zien voordat er 
neutrino’s werden gemeten. 
Deze kosmische neutrino’s had-
den wel een veel lagere ener-
gie dan degene gebruikt in het 
CERN, wat normaal ook een 
lagere snelheid betekent. Echte 
bevestiging  kan dus alleen door 
een gelijkaardige meting met 
een andere deeltjesversneller 
en neutrinodetector, zodat de 
eventuele inherente fouten van 
het CERN geen rol meer spelen. 
Terwijl je dit leest, is men het 
experiment aan het opstellen in 
het Fermilab bij Chicago om te 
zien of hun neutrino’s ook zo’n 
snelle jongens zijn. Het is een 
understatement dat de hele 
wetenschappelijke wereld hier-
voor zijn adem inhoudt.

Het is belangrijk om te weten dat 
zelfs als de meting correct blijkt 
te zijn, de relativiteits theorie 
nog niet volledig ineen stort. De 
theorie is daarvoor te coherent 
met alle metingen die daarvoor 
zijn verricht. Het is waarschijn-
lijker de relativiteitstheorie een 
benadering blijkt te zijn van een 
juistere, overkoepelende theo-
rie, die de speciale aard van de 
neutrino’s verklaart. Dit is volle-
dig vergelijk baar met de New-
toniaanse fysica die niet bleek 
te werken bij hoge snelheden, 
maar wel correct blijft bij huis- 
tuin- en keukentoepassingen. 
Het zoeken naar die overkoe-
pelende theorie zal een enorme 
opgave zijn voor de fysica, 
vergelijkbaar met de vroegere 
ontdekkingen van Newtons en 
Einsteins theorieën. Mensen 
met goede ideeën mogen die 
alvast opsturen naar help.het.
cern@gmail.com.                     

 p neutrinodetector
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We want you!
SportsPages
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Dag sportievelingen!
In de volgende edities van 
‘t Civielke zullen jullie op 
deze sportpagina alle resul-
taten van voorbije sport-
wedstrijden terug vinden. 
Bovendien  worden hier alle 
sport gerelateerde activiteiten 
die op het programma staan 
aangekondigd.
Zo gaan we elke maandag 
lopen rond de Watersportbaan, 
ideaal om de conditie op peil te 
houden. Of om alle pintjes en 
andere heerlijke vettigheid er 
weer af te lopen. 
Eén van de belangrijkste sport-
activiteiten van het jaar, het 
Inter facultaire Tornooi (IFT), 
gaat door op maandag 24/10. 
Op dit tornooi nemen de ver-
schillende studentenverenigin-
gen het tegen elkaar op in een 
waaier van disciplines: voetbal, 
basketbal, volleybal (zowel 
dames als heren), tafeltennis, 
zwemmen en veldlopen. Op 
deze dag kunnen we dus zeker 
jullie hulp gebruiken om VTK 

naar de overwinning te lood-
sen.
Daarnaast is er ook, over de 
loop van het jaar, een Inter-
facultair Kampioenschap 
(IFK). Tijdens deze overkoe-
pelende competitie worden 
dezelfde sporten als op het IFT 
beoefend, aangevuld met judo, 
badminton en minivoetbal.
Op de VTK-site, vtk.ugent.be, 
kan je bij je profiel ingeven 
welke sporten jij beoefent. Ze-
ker doen!
De absolute topper van het 
jaar is echter de 12-urenloop 
op 25 april. Op de 29e editie 
van dit prestigieuze evene-
ment moeten we absoluut 
revanche nemen op onze ri-
valen van de Hilok. Vorig jaar 
hebben we ongelooflijk nipt 
de duimen moeten leggen en 
dat willen we niet nogmaals 
laten  gebeuren. Kom dus al-
lemaal zeker een rondje spur-
ten voor VTK, zodat we dit jaar 
weer met de overwinning gaan 
lopen (pun intended)!

(24 oktober)
• Voetbal
• Basketbal
• Volleybal
• Tafeltennis
• Zwemmen
• Veldlopen

IFT

(hele jaar door)

• Voetbal
• Basketbal
• Volleybal
• Tafeltennis
• Zwemmen
• Veldlopen
• Judo
• Badminton
• minifvoetbal

IFK
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Na de vorige Olympische Spelen  vroegen 
vele mensen zich af hoe Londen ooit het 
spektakel en machtsvertoon van China kon 
evenaren in amper vier jaar tijd. Dit moest 
immers gebeuren zonder de vele troeven 
van het Chinese communisme, zoals een bij
na ongelimiteerde hoeveelheid beschikbare 
grond en Tibetaanse dwangarbeiders. Ge
lukkig konden de Britten wel gebruik maken 
van iets waarin het westen nog steeds uit
stekend is: awesome engineering. 

Wie al in Londen is geweest, weet dat het een 
drukbebouwde stad is waar niet meteen plaats is 
voor nieuwe stadia en pistes. Voor een groot deel 
kunnen ze rekenen op bestaande stadia zoals 
Wimbledon. Maar voor het Olympisch Park heb-
ben ze grootse plannen. De regering heeft zich 
de oude industriewijk Stratford toege ëigend, wat 
uiteraard gepaard ging met gedwongen aankoop 
van de gronden van mensen. Buiten de voor de 
hand liggende afbraakwerken van gebouwen 
moest ook de energie-infrastructuur aangepast 
worden. Zoals in vele wijken lagen de elektrische 
leidingen immers dicht bij de oppervlakte, wat 
het bouwen van grote sportcomplexen onmo-
gelijk maakte. Daarbij kwam nog dat een groot 
deel van de hoogspanningslijnen die de industrie 
van Stratford en London zelf bevoorraden, vol-
ledig over het gebied liepen. Er is daarvoor een 
ondergrondse tunnel gegraven om de leidingen 
te verleggen. Een moeilijke taak, aangezien dit 
moest gebeuren zonder beschadigingen van het 
energie net en met extra ruimte voor energie-
toevoer voor de nieuwe gebouwen. Het tunnel-

project is dan ook uniek in Europa. Het zou dus 
geen kwaad kunnen als een bepaalde 
Vlaamse groot stad contact opnam 
met de ver antwoordelijke 
 ingenieurs voor tunneladvies.

Er zitten enkele pareltjes van 
architectuur en ingenieurs schap 
bij de nieuwe sport complexen. Zo 
is er het London Aquatics Centre, 
de taalkundigen hebben al door 
dat hier zal ge zwommen worden. 
De gedurfde architectuur en het 
ge kromde dak is bedacht door de 
bekroonde  architect Zaha Hadid. 
Het is ongetwijfeld een huzarenstuk 
geweest om esthetica en de juiste onder-
bouwing van het dak te combineren. Het dak is 
volledig met staal kabels opgespannen. Daarop 
liggen dan de dakplaten, waardoor een zwe-
vende dak constructie verkregen wordt. Ook aan 
de warmte geleiding van het gebouw is veel aan-
dacht besteed, om de koelte van het aquatisch 
complex te vrij waren, zonder te veel gebruik 
te maken van extra air conditioning. Tijdens de 
Olympische Spelen moeten de  stadia een enorme 
capaciteit van toeschouwers aankunnen. Maar de 
ingenieurs zijn van plan de gebouwen ook nog te 
kunnen  gebruiken voor de gewone bevolking ver 
na de  spelen. De twee vleugels aan het Aquatics 

Centre herbergen de tribunes. Maar na de spelen 
kunnen ze zonder veel problemen weggehaald 
worden, wat een nog iets groter dan normaal 
openbaar zwembad achterlaat.
Het kroonstuk van de Spelen is uiteraard het 
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Olympic Stadium voor de atletische disciplines. 
Het is een enorme constructie met een capa citeit 
van 80000 man en een prijskaartje van maar liefst 
615 miljoen euro. Zoals te zien is op de axonome-
trische (sla je cursus Meetkunde nog maar eens 
open) afbeelding heeft het stadium een com-
plexe lagenstructuur. Zowel de juiste 
 positie van de steunbalken 
als de materiaalkeuze zijn 
van het hoogste belang 
om de druk juist te ver-
delen en het complex te 
ondersteunen. 

Het kabelondersteund dak 
(nog niet aangelegd) zal 
twee derde van de zitjes 
bedekken. Aan het dak is 
een studie besteed om de 
windinvloed zo goed mogelijk 
te neutraliseren. Zoals elke 
atletiekkenner weet kan de 
wind immers een grote in-
vloed hebben op sprint- en verspring-
disciplines, waardoor eventuele wereldrecords 
ongeldig kunnen verklaard worden. Usain Bolt 
slaapt er alvast iets beter door.
Ook aan het ecologische aspect is gedacht. Zo 
heeft men speciale uitheemse planten geïmpor-
teerd om de waterdrainage te optimaliseren. Bijna 
alle gebruikte verpakkingen zijn bio-afbreekbaar. 
Dit zal de ecologische impact van de Olympische 
after party’s sterk verminderen, aangezien in 
Peking er maar liefst 100000 condooms zijn 

uitgedeeld aan de 
atleten. Het aantal 
hierdoor opgelo-
pen blessures is niet 

 be kend.

Oorspronkelijk 
waren er plan-

nen voor wind- 
en water turbines in de Thames. 

Door allerlei planningsproble-
men zijn deze echter op de lange 

baan geschoven. Wel zal er op elk dak van het 
Olympische dorp een zonnepaneel geplaatst 
worden. Ook uit de biomassa van hun afbreek-
baar afval zal energie gewonnen worden. Fast-
food verpakkingen zullen het gat in de ozonlaag 

dus helpen. Men moet hier wel enkele 
kanttekeningen bij maken. Het doel 

van de zo geheten groenste spelen 
ooit was om (slechts) 20% van 

de energie uit hernieuw-
bare bronnen te halen. 
Door de turbine problemen 

lijkt dit steeds minder haal-
baar. Een even slechte zomer 

als 2011 zou ook ramp zalig zijn 
voor de gewonnen zonne-
energie. Ook vergeet men 
vaak dat bij het winnen van 
halfgeleiderwaardig silicium 

en de technologische con-
structie van de zonne cellen 

enorm veel energie ver-
bruikt wordt. Het zal dus 

niet bepaald globaal koeler 
worden door deze Olympische Spelen.

Als men het ecologische even vergeet, wat vaak 
gebeurt, blijft de voorbereiding van de Spelen 
een indrukwekkend staaltje van ingenieursschap. 
Hopelijk zaten de Maya’s er een paar jaar naast, 
het zou zonde zijn.                                                    
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De zomervakantie is nog niet gedaan op 
het moment dat ik dit schrijf, nog 1  weekje 
welverdiende vakantie te gaan! Toch is 
het grote avontuur van deze zomer,  spijtig 
genoeg, gedaan. Deze zomer spendeerde 
ik 2 maand (ja, de volle 8 weken, wat 
 gigantisch lang lijkt maar veel te kort is 
 eigenlijk) in Hong Kong.

Wat moet je weten over Hong Kong? Ongeveer 
10 jaar geleden werd de toenmalige Britse kolo-
nie Hong Kong overgeleverd aan China met een 
speciaal contract op politiek en economisch 
gebied. Hong Kong is dus niet China, het is een 
‘Special Administrative Region (SAR)’. Je hebt 
hier  een ander visum nodig dan in China en ook 
de munteenheid (de Hong Kong Dollar) en de 
taal zijn anders. 
In Hong Kong spreekt men Kantonees, wat an-
ders is dan Mandarijns dat in het grootste deel 
van China gesproken wordt (daar gaat het nut 
van ‘Nihau’ te weten). Mandarijns heeft SLECHTS 
3 tonen, Kantonees heeft er 6 of 9 (afhankelijk 
hoe je telt… hmm!). Verschrikkelijk. Tijdens mijn 
2 maand in Hong Kong heb ik leren tellen tot 10 
(tot 99 is dan gemakkelijk want 21 is bijvoorbeeld 
2-10-1), mezelf leren voorstellen, goeiemorgen 
en bedankt geleerd en afscheid kunnen nemen 
(ja, dat is gewoon Bye Bye!). Daar ben ik al re-
delijk trots op! Basis Kantonees voor beginners.
Hong Kong bestaat uit verschillende eilanden, 
waarvan de 2 belangrijkste Hong Kong Island en 
Kowloon zijn. Hong Kong Island heeft wolken-
krabbers en blanken, terwijl op Kowloon het 
minder hooggebouwd is en je meestal degene 

bent die aangestaard wordt.

Vogelgriep
Hong Kong is een mix van Eu-

ropese en Chinese invloe-
den, de straat-
borden zijn in 
het Chinees 
en Engels 

(wat het allemaal toch makkelijker maakt), maar 
het eten is op en top Chinees. Noedels, rijst, lem-
on chicken, dim sum, chicken feet, rare  dingen 
met bonen (verschrikkelijk!)... Een totaal ander 
gamma eten dan in onze supermarkt dus. Ik heb 
nog nooit zoveel soorten rijst en thee gezien.
Wanneer je in Hong Kong aankomt en uit de 
luchthaven stapt, dan voelt het alsof je je in 
een sauna bevindt. De hele zomer lang zakt het 
kwik overdag niet onder de 30 graden en de 100 
% luchtvochtigheid doet dit alleen nog maar 
warmer aanvoelen. Lange broek in mijn valies? 
Blijf daar maar mooi twee maanden onaange-
tast liggen. Nooit heb ik een lange broek aange-
had,  enkel shorts, kleedjes en rokjes.
Opvallend is ook de uitstekende hygiëne. Op 
veel plaatsen kan je je handen ontsmetten, er 
hangen bordjes dat het liftpaneel om het uur 
gedesinfecteerd wordt en mensen lopen met 
mondmaskertjes rond. Dat laatste is zelfs door 
de wet verplicht als je verkouden of grieperig 
bent. De schrik voor een epidemie zoals de vo-
gelgriep zit er daar duidelijk nog in. Ik niesde één 
keer in de metro en iedereen stáárt je aan, nog 
veel meer dan anders!

Octopus kaart
Toen ik aankwam moest ik in volle spits met 
de bus naar mijn studentenresidentie geraken.
Openbaar vervoer gebeurt met de wonder-
mooie uitvinding van de Octopus kaart. Je kan 
ermee betalen voor bus, metro, minibus, dub-
beldektram en ook in alle 7-11’s. Dit zijn kle-
ine winkeltjes die steeds open zijn en die je op 
quasi elke straathoek vindt, à la nachtwinkel. 
De eerste indruk als je de bus daar pakt is over-
weldigend. Veel neonverlichting, heel veel volk 
en ik was er groot! Ja, hier in België ben ik met 
mijn luttele 1m63 overal klein. In een bus kan ik 
zelfs niet aan die lussen aan het plafond waar je 
je aan vast kan houden. Wel, in Hong Kong was 
ik GROOT! Haha, het voelt soms wel fantastisch 
om tussen kleinere mensen rond te lopen!
Toen ik uit de bus stapte stond iemand van 
IAESTE me op te wachten om me in te checken 

‘t Civielke18
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voor de studentenresidentie. Niemand aan de 
balie. “laat gewoon je bagage maar achter.” “Is 
this safe?” “Yes, yes, safe!” Blijkbaar is Hong 
Kong één van de veiligste plekken ter wereld. 
Laat je je rugzak achter in het metrostation? 
Twee uur later zal hij daar nog steeds staan.  

Dan maar naar buiten de hitte trotseren om iets 
te eten te zoeken. Eten… “What do you want?” 
“Noodles or rice? Or ricenoodles?” Na een tijdje 
word je het dus gewoon om twee tot drie keer 
 rijst te eten op een dag, zelfs als ontbijt. Ik heb 
nog nooit in mijn leven groenten of aardappelen 
zo hard gemist! Het eten in Hong Kong is goed-
koop. Met 2 tot 3 euro heb je genoeg voor een 
maaltijd, drinken inclusief. Hetgene dat wél duur 
is in Hong Kong is alcohol. Aziaten hebben niet 
echt de cultuur van veel uit te gaan. Cafés besta-
an er niet echt en als je dan toch uitgaat in de 
clubs op Hong Kong Island zit je snel aan 7 euro 
voor een pintje en 8 euro voor een cocktail. Dan 
neem je toch gewoon die cocktail voor die ene 
euro meer?

Filipijnse vrouwen
Er is eigenlijk niet zoveel te doen. Het is een  mooie 
stad met haar skyscrapers, bekende skyline en 
ook een beetje cultuur. Op een weekje heb je dat 
wel  gezien. In Hong Kong kan je dan ook vooral 
shoppen en eten. Boring you say? Ik ben in mijn 

hele leven nog nooit zoveel uitgeweest als in Hong 
Kong! Wat doet een groep Europese jongeren in 
Hong Kong? Uitgaan  natuurlijk. De taxi’s zijn zo 
goedkoop en je kan ze gewoon met vijf delen. The 
place to be in Hong Kong is Lan Kwai Fong (LKF for 
the cool kids!) of Wan Chai. LKF is een plaats met 
de ene club naast de  andere waar  bijvoorbeeld 
ook  het Hard Rock Café zich  bevindt. In Wan Chai 
vind je dan weer meer bars, met een massaal 
aantal van stripbars ertussen (voor liefhebbers 
van Filipijnse  vrouwen). In Wan Chai hadden we 
onze lokale plek op dinsdag, waar €1 vodka mixes 
te verkrijgen waren, in plaats van de normale €9, 
en waar altijd veel plezier te beleven viel. 
Buiten het uitgaan in weekends en in de week 
ben je natuurlijk op stage om te werken en 
om de cultuur te ontdekken. Het werken was 
vrij relax. Ik werkte op de universiteit en mijn 
prof was niet zo strikt. Anderen hadden veel 
meer werk en een groter project, het hangt 
echt volledig af van je supervisor ter plaatste.  

Zoals steeds met IAESTE zit je daar niet alleen. 
Het weggaan, het eten, de trips... Alles doe je sa-
men met andere trainees die daar zitten. In Hong 
Kong zaten we met zo een 25-30 trainees. Hier-
van komen de meesten uit Europa (UK, Oosten-
rijk, Duitsland, Spanje, Griekenland, Zwitserland) 
en enkelen van andere delen van Azië (Japan en 
Zuid-Korea). Het verbaast me steeds hoe snel 
je vrienden maakt op IAESTE stages. Je komt er 
alleen toe zonder iemand te kennen en na een 
week ga je samen naar China, je spendeert al je 
avonden samen en beleeft er de tijd van je leven. 

Uitstapjes
In de weekends trokken we er soms ook op uit. Zo 
gingen we de grens over naar China, naar Shen-
zhen. Hier worden  iPhones gemaakt, maar 
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daarnaast is dit ook een verschrikkelijk ‘shopping-
paradijs’ waar je steeds lastig gevallen wordt… 
“Missy missy, copy bag, copy watch? Tailor suit?” 
Dan besef je pas hoe groot het verschil tussen 
Hong Kong en China is. In Hong Kong ligt  er niets 
op de grond, het is er kraaknet. Dit in tegenstell-
ing tot het vuile en chaotische China.

We deden ook tripjes naar andere eilanden van 
Hong Kong om wat rust te hebben tussen al de 
drukte. Het mooie is dat elk eiland een andere 
sfeer heeft. Terwijl je in de week meestal tussen 
Kowloon en HK Island kiest, kan je in het week-
end een dagtripje naar een ander eiland nemen. 
Dan zit je in de volle natuur, soms zelfs jungle, en 
kan je genieten van wondermooie stranden en 
eeuwige rust. Op een ander eiland kan je dan de 
grootste Boeddha ter wereld bezoeken of in een 
lokaal vissersdorpje aanduiden welke vis je wil (en 
ja, hij leeft nog). Het is ongelooflijk dat deze oase 
van rust, zon, zee en strand zich op slechts 20 mi-
nuten van de drukte in Hong Kong kan bevinden. 
Ikzelf ben geen grote fan van zon, zee en strand, 
maar ik kan verzekeren dat zo een mooi verlaten 
idyllisch strandje iedereen kan overtuigen.
 
Tijdens mijn verblijf in Hong Kong zijn we ook 
naar Macau en de Filipijnen geweest. Als je daar 
toch bent is twee uur vliegen totaal niet ver meer.

De Filipijnen waren fantastisch! We vertrokken 
in de nacht van donderdag op vrijdag en bleven 
tot zondag in een vijfsterrenhotel dat we via in-
ternet aan een heel goedkoop tarief verkregen 
(50 euro voor twee nachten MET ontbijtbuffet!). 
De Filipijnen zijn wondermooi, maar ook één 
van de armste landen waar ik ooit geweest ben, 
zeker in contrast met het hotel waar we zaten. 
Hét transportmiddel daar is de jeepney. In deze 
gammele jeep, geschilderd in de felste kleuren, 
zonder dashboard of 
gordels, kan er on-
geveer twintig man. 
Dan begin je te re-
aliseren wat een luxe 
een gordel is.

Ik kan enkel zeggen 
dat mijn zomer in 
Hong Kong interes-
sant, leerrijk en een 
fantastische  ervaring was. Leven in een  totaal an-
dere cultuur, een stukje meer van de wereld zien, 
nieuwe vrienden maken en gewoon van je zomer 
genieten. Neem de kans, ga er gewoon voor. Het 
lijkt lang, maar het is zo voorbij!

Tijdens mijn verblijf hield ik een blog bij, als je 
meer wil weten of zien: 
travellinglies.blogspot.com! 

Hong Kong
IAESTE



Als wereldleider in chemie bekommert BASF zich elke dag om de toekomst. We streven er voortdurend naar onze 
ecologische voetafdruk te beperken. En via onze producten ook die van jou. Zo verzekeren we samen een duurzame 
toekomst voor de volgende generaties. Want bij BASF creëren we chemie. Meer info? www.basf.be

Stage bij BASF 
BASF is de wereldwijde nummer één in de chemie - The Chemical Company. Wij maken chemicaliën, kunststoffen, 
veredelingsproducten, gewasbeschermingsmiddelen en fijnchemicaliën tot olie en gas. Met hoogwaardige producten en 
intelligente oplossingen speelt BASF een belangrijke rol in het vinden van antwoorden op globale uitdagingen zoals 
klimaatbescherming, energie-efficiëntie, voeding en mobiliteit. Geïnteresseerd om al tijdens je studie praktische 
werkervaring op te doen, en tegelijk kennis te maken met ’s werelds grootste chemiebedrijf? Een stage bij BASF is de 
gelegenheid om een kijkje te nemen achter de schermen, onze mensen te leren kennen en ons te overtuigen van jouw 
talent. 

BASF biedt op haar site te Antwerpen elke zomer veelzijdige en uitdagende stageplaatsen aan binnen de vakdomeinen 
procesautomatisatie, techniek, werktuigkunde... Welk vakgebied je ook kiest, wij zorgen voor een persoonlijke begeleiding 
en coaching door onze vakmensen. 
Interesse? Maak kennis met BASF op de VTK stagefair op 23 november 2011. Of neem contact op met Kimberley 
Hoste-Noens (kimberley.hoste-noens@basf.com / 03 561 28 42) of Katrien Dingemans (katrien.dingemans@basf.com / 03 
561 23 93). 



‘t Civielke22

For the Bigger and Bolder!
2Fabiola

‘t Civielke

Na hun spetterend optreden 
op de VTK Openingsfuif 
kregen wij de kans deze 
 levende legende ook echt te 
interviewen.

Pers: Hoe was het optreden?
Pat Krimson: Heel goed, een 
 super sfeer. Echt een studenten-
sfeer.

Pers: Wat vonden jullie van de 
zaal?
Pat: Ik heb hier al twee keer 
gedraaid. Ik heb altijd goede 
herinneringen aan Gent, ik heb 
ook al op de Gentse feesten 
gespeeld. En in de Expo op Back 
to the 90’s. Dat was ook super 
toen.

Pers: Hebben jullie zelf ook een 
toffe studententijd gehad?
Pat: Voor mij is dat te lang 
geleden.
Viola: Ik ben na het middelbaar 
van school afgegaan, dus ik heb 
het jammer genoeg niet mee-
gemaakt.
Pat: Maar ze is nu wel terug aan 
het studeren.
Viola: Ja inderdaad, ik ben nu 
terug voor mijn diploma aan het 
gaan, maar in Maastricht, want 
Gent is iets te ver voor ons.

Pers: Komt dat dan in de 
weg van jullie plannen met 
 2Fabiola?
Pat: we zien wel wat er komt. 
Momenteel valt het goed te 
combineren. Qua optredens zit-
ten we redelijk goed, qua natio-
nale radio zitten we een beetje 
met een boycot. Zowel Q-music 
als MNM draaien onze platen 

niet. Anders ston-
den we natuurlijk 
een heel stuk verder. 
Maar van optredens 
mogen we niet kla-
gen. Ik heb me daar 
wel al een beetje 
kwaad in gemaakt, 
het heeft ook in de 
kranten gestaan. Ik 

vind, als we een plaat maken, 
hebben we het recht dat ze 
die draaien. Muziek is echt een 
enorme business geworden. 
Vroeger in de 90’s moest je 

een goed plaatje 
maken en dan 
draaiden ze dat 
ook. En nu vragen 
ze wat zij eraan 
kunnen verdienen. 
Vele  zenders heb-
ben hun  artiesten 
en hun genre en 
dat maakt het 

moeilijk voor ons. Maar we 
 blijven volhouden

Pers: Hoe zijn jullie begonnen?
Pat: 2Fabiola is opgestart in 
1992. We waren oorspronkelijk 
een technoband. In Duitsland 
hebben we onze eerste hit 
gescoord. In ’96 had ik nog een 
andere band: Leopold 3. We 
hadden nog een hit, die op 1 
stond in Spanje en dan zijn we 
vooral in Spanje gaan optreden. 
Toen moest ik een plaat maken 
voor België voor de zomer. Dat 
is toen Lift U up geworden. Toen 
hadden we een beetje hetzelfde 
probleem, de radio’s wilden 
dat toen ook niet draaien. We 
waren de eerste dance-act in 
België en dat was een beetje 
vernieuwend en daar stonden 
ze nogal afwachtend tegenover. 
Maar we hebben toen ook vol-
gehouden.
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Een interview
2Fabiola
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Pers: Dat is echt een succes ge-
worden!

Pers: Jullie namen, Leopold 3, 
2 Fabiola, hebben jullie een 
speciale band met het konings
huis?
Pat: Nee dat was een grapje. 
Leopold 3 bestond al en we 
hadden een nieuwe naam 
nodig voor de dance-act. En 
dan hebben we voor Fabiola 
gekozen. De 2 staat eigenlijk 
voor “for Fabiola”. Dat was het 
dan  geworden.
Tamara: Eigenlijk is Pat de zoon 
van Albert, maar niemand mag 
dat weten.

Pers: Wanneer zijn jullie er dan 
bijgekomen?
Viola: Ik zit er nu 3 jaar in.
Pat: Ik ben in 2000 gestopt met 
muziek maken in België en ben 
in Ibiza gaan wonen. Ik zat toen 
al 14 jaar dag in dag uit in de 
muziek en dat werd een beetje 
veel. Ik ben toen op het hoogte-

punt gestopt en 
vertrokken. In 

2008, toe-
vallig, deden 
we nog eens 

een optre-

dentje op aanvraag. Toen was 
er zo’n enthousiasme. We war-
en dan ook ineens de hoofdact 
op I love the 90’s in de Ethias 
Arena en dat was zo’n succes. Ik 
had nooit gedacht terug te be-
ginnen. Eerst was Viola erbij en 
dan Tamara. 
Pers: Ja, I love the 90’s is nu een 
enorm succes.
Pat: Dat is een voordeel en 
een nadeel gebleken. Ze wil-
len me graag in dat 90’s-hoekje 

houden, maar we willen graag 
vernieuwen. We zouden graag 
met break-beats en drum and 
bass werken. We zullen zien, de 
nieuwe single is nu klaar en de 
videoclip ook bijna. Die komt 
binnen een paar weken uit. Een 
beetje een nieuwe sound, maar 
ik ben benieuwd.

Pers: Je hebt nu voor een zaal 
vol Burgies gespeeld. Hadden 
jullie daar vooroordelen over?

Tamara: Dat was niet te merken. 
We spelen regelmatig voor stu-
denten en dat zijn altijd zalige 
feestjes.

Pers: Hebben jullie trouwens al 
gehoord van de traditie ”Patje 
is Adje”?
Pat: Nee wat is dat?
Pers: Wel telkens als er een 
2Fabiola nummer gespeeld 
wordt, moeten ze hun pint ad 
fundum leegdrinken. Een aan-
tal van onze Limburgse vrien-
den passen dat fervent toe.
Viola: Oh zo grappig!
Pat: Oei na dit optreden gaat 
het dan eerder Patje is Zatje 
worden…
Tamara: Ja, volgende keer 
moeten we dat misschien ook 
introduceren!

Bedankt voor het interview!     

“I lift you up 
to the  
highest  

emotions”

Dilemma’s
Burgie - Archie
                          Bier – Wijn – Champagne 
       Lasgo – Milk Inc 

           (beide, het zijn allebei buren)
Fabiola – Paola 

(ik hoop wel dat we op haar begrafenis mogen 
 spelen, I lift you up to the highest emotions…)
               Rock-Paper-Scissors-Lizard-Spock 
                  (omdat jullie zeggen dat dat wint)
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De kruistochten
Ridder Florian

‘t Civielke

21 september 1097, al
weer een stralende dag in 
de befaamde badplaats 
Jeruzalem. Geen wolkje 
aan de staalblauwe hemel 
te bespeuren. Een zacht, 
liefkozend briesje verwent 
de gasten van het resort 
met wat welkome afkoe
ling. Aan de zwembadrand, 
comfortabel in een ligstoel 
geïnstalleerd, vinden we rid
der Florian terug.

“Dat valt hier bijster goed mee 
momenteel, die kruistocht”, 
bedacht onze held. De voor-
bije twee weken had hij zich 
voornamelijk aan de ridder-
lijke taak van het homogeen 
bruinen gewaagd. De dappere 
bevrijders van het heilige land 
mochten immers niet de kleur 
hebben van gepocheerde kool-
raap. Gebronzeerde halfgoden 
moesten het zijn! Nog duizen-
den jaren later gaan toeristen 
met heup tasjes, witte kousen 
en dito sportschoenen zich ver-
gapen aan schilderijen van hen. 
Die cultuurzoekers zullen geen 
veel te hoge ticketprijzen neer-
tellen om wat wattenstaafjes 
in harnassen te zien vechten. 
Zich welbewust van zijn grote 
ver antwoordelijkheid lette de 
 ridder erop om elke vierkante 
centimeter huid dan ook even-
veel zonlicht te gunnen.

Florian was bij de gelukkigen 
die lang genoeg in leven kon-
den blijven om de mythische 
stad te mogen aanschouwen. 
Vele moedige mannen waren 
gesneuveld tijdens de zware 

reis. Onversaagde ridders, 
maar bovenal ook echtgeno-
ten,  broers en zoons. De herin-
neringen zouden tranen in zijn 
ogen gebracht hebben, ware 
het niet dat hij een man was. 
Ridder Adelbert, overleden aan 
de gevolgen van een onzorgvul-
dig uitgevoerde voetmassage. 
 Ridder Herbrandt, ironisch 
genoeg levend verbrand toen hij 
een pijp wou aansteken na een 
bad in etherische oliën. Zelfs 
in zijn dood was die Herbrandt 
een grappenmaker. En uiteraard 
ridder Bram. Na het in alcohol 
gedrenkte karaokefeestje op 
de boot had die abusievelijk de 
opslagplaats van speren, zeisen 
en andere scherpe smeerlap-
perij voor de plee gehouden. 
God hebbe hun zielen.

Onze held was zelf nog niet 
goed en wel aangekomen toen 
hij al meteen in een bloede-
rig conflict verzeild raakte. Een 
collega kruisvaarder had immers 
–terwijl Florian nietsvermoe-
dend het kleinste kamertje 
opzocht– diens handdoek 
van zijner ligstoel verwijderd, 
aldus de voorbehoudende 
functie van desbetreffend 
strandgerei tenietdoend. De 
rauwbauw was zelfs nog verder 
over de reeds ferm over-
gestoken grens geschre-
den en had zichzelf de 
stoel toegeëigend. Derge-
lijke eer- en relaxatieroof 
kon enkel gepast vergeld 
worden met een duel op 
leven en dood. Het  verrast U 
niet dat Florian uiteindelijk als 
overwinnaar overbleef, na-

dat jammerlijk genoeg ook 17 
daar toevallig aanwezige, on-
schuldige weeskinderen in het 
 strijdgewoel omkwamen.

De pracht van het resort werk-
te gelukkig als isobetadine op 
 Florians getormenteerde ziel. 
Nog enkele dagen en hij zou (be-
halve frikandelbruin) helemaal 
mentaal bijgetankt zijn. Net op 
tijd voor het tweede gedeelte 
van de kruistocht, operatie ‘lief-
lijk bloemblaadje’. In de praktijk 
zou deze fase neerkomen op 
heleboel plunder/verkracht/
moord-werk, uiteraard  gevolgd 
door het eens goed op een 
gezamenlijk zuipen te zetten. 
Florian besloot om  tijdens het 
plunderen ergens een volle-
dige, kitscherige inboedel van 
zo’n typische pitazaak mee te 
grissen. Dan kon hij, eens terug-
gekeerd naar België, zijn stulpje 
in de Sleepstraat omvormen tot 
een restaurantje. Wie weet zou 
het exotische gerecht wel aan-
slaan, dacht onze held terwijl 
hij de achterkant van zijn oren 

bruinde .
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FRiS

Er zijn aan onze universi
teit heel wat organen waar 
studentenvertegenwoordi
gers in zitten zodat het voor 
 velen moeilijk is om door 
de bomen het bos te zien. 
Daarom leggen we voor jul
lie hier de belangrijksten uit

FRiS
FRiS staat voor 
 “ F a c u l  t a i r e 
Raad van   Inge-

nieursstudenten”. Ze bundelt 
alle studentenvertegenwoordi-
gers uit verschillende universi-
taire commissies. Bovendien is 
het een forum voor studenten.
Iedere geïnteresseerde student 
kan er deel van uitmaken. FRiS 
houdt zich voornamelijk bezig 
met:
1. Verdedigen van belangen 
van de ingenieursstudenten op 
facultair en universitair niveau.
2. Formuleren van gezamelijke 
standpunten.
3. Studenten zoeken voor 
Raden en Comissies.
4. Onderwijsevaluaties promo-
ten.

Als je geïnteresseerd bent in 
studentenvertegenwoordiging, 
dan is de FRiS vergadering de 
ideale plaats om te beginnen! 
Wij vergaderen ongeveer elke 
maand. De data staan op de 
VTK kalender.

Faculteitsraad
Elke faculteit heeft zijn  eigen 
faculteitsraad. Deze is te 
vergelijken met een parlement: 
alle belangrijke beslissingen aan 
de faculteit worden hier goed- 
of afgekeurd. De voorstellen 
komen meestal uit comissies 
zoals de opleidingscomissies en 
worden meestal zonder meer 
goedgekeurd.
In deze raad zetelen 16 verkozen 
studenten en een veelvoud 
daarvan aan proffen. De twee-
jarige studentenverkiezingen 
vinden plaats in het tweede se-
mester van dit jaar. Iedere stu-
dent kan zich kandidaat stellen.

Opleidingscommissies
Er is een opleidingscommissie 
voor elke richting en dit is het 
bestuursniveau dat zich het 
dichtst bij de studenten  bevindt. 
Deze commissies houden zich 
vooral bezig met het  bepalen 
van de identiteit van een rich-
ting. Zo zal bijvoorbeeld de 
opleidingscommissie enquêtes 
afnemen bij afgestudeerden om 
te kijken wat er kan verbeteren.
Er zijn 16 opleidingscommis-
sies en in elke OC mogen 6 
 studenten zitten. Het mag dus 
duidelijk zijn dat we constant 
op zoek zijn naar studenten op 
deze op te vullen. Geïnteress-
eerd? FRiS@
vtk.ugent.be

GSR
De Gentse Studentenraad is 
FRiS, maar dan op universitair 
niveau. Het zit wel wat com-
plexer in elkaar, heeft meer geld 
en werkt nauwer samen met de 
universiteit.
De GSR houdt zich bezig met 
heel wat zaken. Het heeft 
 bijvoorbeeld inspraak in het 
menu van de Brug en steunt 
actief projecten zoals de gele 
fietsen in Gent. Af en toe kan je 
ook iemand van de GSR op het 
nieuws zien. 

Wil je meer weten? Op vtk.
ugent.be/wiki/FRiS staat extra 
uitleg. Je bent ook altijd welkom 
op de FRiS vergaderingen en je 
mag ook gerust mailen naar 
FRiS@vtk.ugent.be.

Een introductie
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Al het belangrijke nieuws
NieuwsFlits
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Waar denk je spontaan aan als je het 
woord cruise hoort? De kans is groot 
dat connotaties als romantiek en zalig 
nietsdoen als eerste in je opkomen. De 
romantiek is helaas soms ver te zoeken. 
Honderden vrouwen worden namelijk 
aangerand op cruiseschepen, zo blijkt 
uit cijfermateriaal van de FBI.

Kans op aanranding dubbel zo 
groot op cruiseschip als aan land

Sophie is de meest sexy  
veggie van Europa
De Britse Sophie Barrett is uit honderden 
kandidates verkozen tot de meest sexy 
vegetariër van Europa. Ze kreeg ruim 
20.000 stemmen achter haar naam bij 
de online voting. De wedstrijd werd ge-
organiseerd door dierenwelzijnsorganisa-
tie PETA. Een zekere Fleur uit Frankrijk 
werd tweede in het referendum.

Saoedi stort in elkaar nadat ver-
loofde haar sluier oplicht
Was hij getroffen door haar oogverblindende 
schoonheid of net door haar afzichtelijkheid? 
Feit is dat een jonge Saoedische man een 
punt heeft gezet achter zijn verloving nadat 
zijn aanstaande bruid haar sluier had opge
licht. De man stortte in elkaar en moest naar 
het ziekenhuis gevoerd worden. Dat schrijft 
de krant Sharq.
De jongeman uit de stad Baha maakte ge
bruik van zijn recht om het gelaat van zijn 
verloofde te aanschouwen alvorens met het 
meisje te trouwen. De familie van het meisje 
stemde in met deze eis, maar dat bleek geen 
goede zet. 

Matrassentestster laat 
haar achterste verzekeren
De Britse Natalie Thomas heeft 
haar achterste laten verzekeren 
voor het niet onaanzienlijke be-
drag van 4,6 miljoen euro. Haar 
billen zijn immers het voor-
naamste werkinstrument van 
deze 39-jarige vrouw. Zij test 
namelijk de matrassen voor ho-
telketen Premier Inn.

Koppeltje heeft seks tijdens Hoffenheim-Bayern
Zowel Hoffenheim als Bayern München slaagden er 
het voorbije weekend niet in om te scoren (0-0). Een 
Beierens koppeltje besloot in de volle bezoekende 
supportersvakken dan maar zelf het heft in handen 
te nemen en stevig te prikken. Op het kwartier werd 
het wippende duo een eerste keer gespot. Een lezer 
van Bild kiekte de debatten. “Ik wist niet wat ik zag op 
een bepaald moment: de broek op de knieën en geven 
maar. Ze werden onmiddellijk gesommeerd daarmee 
te stoppen.”
Na een halfuurtje afkoeling werd er opnieuw ge-
rampetampt in de Rhein-Neckar-Arena. Dat was 
het sein voor de ordetroepen om in te grijpen. Het 
 seksende paar werd uit het stadion gezet. Ze kregen 
een boete voor openbare zedenschennis.

Hond slikt vlaggenmast in
Een creatieve veearts heeft het leven van een 
hond gered in de VS. De viervoeter had een 
vlaggenmast ingeslikt. 
Doorgaans bijten honden op schoenen of rub-
beren ballen maar dit beestje zette zijn tanden 
in een vlaggenmast en slikte hem in. Een veearts 
in Alabama wist raad toen het baasje in tranen 
met zijn lieveling aanklopte. De veearts maakte 
de mast eerst een kopje kleiner en haalde daar-
na de rest uit de buik van de twaalf weken oude 
hond. Het beestje stelt het opnieuw prima.

Man wil tiener wurgen die hem 
doodschoot in ‘Call of Duty’
Soms lopen computerspellen uit de hand. Zo 
heeft een 46-jarige Britse vader geprobeerd 
een jongen van 13 te wurgen, die hem had 
doodgeschoten in het populaire spel ‘Call 
of Duty’. De moeder van het slachtoffer kon 
gelukkig op tijd ingrijpen.

‘t Civielke28
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Bij het ter perse gaan van dit 
artikel weet iedere levende 
ziel wel al waartoe de VTK in 

staat is als het op festivi teiten 
organiseren aankomt. De 

Bach Launch van dit jaar was 
helemaal geen uit zondering. 

Het praesidium slaagde in 
een ogenschijnlijk onmogelijke 

opdracht: een zestigtal rotver
wende jongeren drie dagen lang 
amuseren. 

Hoe dat in godsnaam mogelijk is, 
vraagt u zich af? Met hun ver ontwik-
kelde ingenieursvaardigheden 

natuur lijk. De aanwezigheid van etteli-
jke vaten bier droeg daarnaast in kle-
ine mate bij tot de vreugde… De eerste 

avond was meteen een schot in de 
roos. Na de korte voorstelling van 
VTK volgde een iets langer quizje 
waarbij gepeild werd naar de parate 
kennis van deze bende malloten. 
De rijkelijk ingeschonken en uitge-
dronken bovengenoemde goden-
drank mengde zich van toen al in 
de debatten. Deze hypothekeerde 
de kansen van enkele groepen 
die er, beneveld van geest als ze 
waren, zich niets van aantrokken. 
Enkele momenten later was het al-
weer tijd om foute dingen te doen 
op de foute fuif.  Gebruik makend 
van diverse accessoires probeerden 
de burgies/archies hun ware aard 

te verbergen in de hoop de aanwezige 
chicas met hun moves in te pakken en 
later uit te pakken. Dit tot nader order 
zonder succes. 
Bij het krieken van de dag besloten 
de meesten hun warm nestje op te 
zoeken om iet of wat fris te verschijnen 
aan het ontbijt – dat het praesidium 
onbereidwillig bleek om een zesde vat 
aan te sluiten was blijkbaar de druppel. 
O ironie. 
De echte doeleinden van deze 
snoodaards moest echter nog blijken: 
zijzelf wilden de tapinstallatie inpal-
men om te testen hoe goed hun ma-
gen zouden reageren op een snelle 
injectie van ijskoud gerstenat. Brecht, 
Germaans als hij is, schitterde (nomen 
est omen) en triomfeerde door als 
enige 12 seconden lang z’n maag, lever 
en diverse andere vitale organen om 
zeep te helpen. Een record dat hij de 
volgende avond op 14 seconden wist 
te zetten nota bene. 
Na een veel te korte nacht werd ie-
dereen vredig gewekt. Wie hieraan 
niet genoeg had, werd even later op-
getrommeld, letterlijk. De balans van 
de eerste avond was hoopvol voor de 
tweede.
De ochtendactiviteit viel helaas in het 
water. De lunch werd een brunch en de 
fut ontbrak wat in de groep. VTK bood 
gelukkig een oplossing en speelde in 
op de competitiviteit, die alom tegen-
woordig hoort te zijn in onze facult-

Beter dan de symfonieën van Mozart
Bach Launch
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eit,  door het starten van een 
op geld gebaseerd spelletje. 
A.d.h.v. opdrachten verdienden 
we geld waarmee we een eigen 
spoorwegennet konden aanko-
pen. De opdrachten varieerden 
sterk in moeilijkheid: het ging 
van tot tien tellen in zeven talen 
over acht gsm’s tonen tot gelijk-
tijdig naar een post gaan met 
zeven mensen. 
Aansluitend op dit spel werden 
we voor de laatste keer uitge-
breid op de hoogte gebracht 
over het reilen en zeilen in onze 
faculteit. We vierden de blijde 
intrede van professor Reyniers 
die wat meer duiding gaf bij 
bepaalde regels en daarnaast 
was er Bob die ons onder han-
den nam. 
Vervolgens was het tijd om een 
fond te leggen voor de cantus 
die later op de avond zou vol-
gen. Uiteraard  werd geopteerd 
om spaghetti klaar te maken, 
teneinde de mensen die graag 
hun eten langs hun neus naar 
buiten zien komen, ook iets 
te gunnen. Dat het eten door 
burgerlijk ingenieurs in spe 
klaargemaakt was, was bijna 
niet te smaken. Bijna. 
Eindelijk was het moment 
aangebroken waarvoor velen 
zich ingeschreven hadden, de 
eerste cantus. Noobs waren (en 
zijn) we en natuurlijk werden 
we derhalve zo behandeld. Na 

een korte inleiding 
o v e r 

het wel en wee op een 
cantus staken we van wal. 
Op pagina 213, zwaan, 
stok, open gat vanboven, 
open gat vanonder, open 
gat vanonder, open gat 
vanboven, stok, zwaan, 
pagina 213, stond het 
Io Vivat, dat met gepast 
enthousiasme ingezet 
werd door de cantor ad 
interim en met ditto ge-
voel werd gekwinkeleerd 
door de corona.  
Tussen al het gekweel 
door werd natuurlijk ook 
geprosit. Enkele ad fun-
dums later werden we 
geconfronteerd met het 
staal harde regime dat 
heerst  tijdens deze stu-
dentikoze bijeenkomst. 
Na het morsen van wat 
bier werden twee scha-
vuiten getrakteerd op 
een strafje,  “ad pistum” 
zoals ze zeggen. Twee 
ad fundums en twee 
koprollen later mochten 
ze hun plaats opnieuw 
innemen, ongetwijfeld 
wat in de war door de 
plotse stijging van het 
ethanolgehalte.  
Het hoogtepunt van de 
avond was onge twijfeld 
de dwaze actie van 
Halewijn. Door de se-
nior uit te maken werd 
hem een zevensprong 
opgelegd. Hij nam deze 

zware taak op zich en 
gaf zich volledig. Hy-

bris troef, hetgeen hij 
en de keukenvloer na 

drie volle en een halve 

Bach Launch

We zitten hier op ons gemak
toilet dat stinkt naar spau en kak
kubben, sjotten, kaarten spelen
potten choco en fanta delen

Refrein:
VTK, VTK, met een V een T en een K

Liedje zingen, pintje drinken
af en toe voor de senior klinken
strafje hier en strafje daar
de zevensprong die staat al klaar

Refrein

Velen kregen een eerste kus
poepen op de volgende cantus
veel spaghetti opgefret
de sliertjes lagen in ons bed

Refrein

Elke avond schijte zat
en de foefkes waren ... droog
sporen kopen met vals geld
canard zuipen das wat telt

Refrein

‘k Word de eerste van de klas
beesten van het Brabants ras
iedere avond goed studeren
donderdag de wijven uit de kleren

Refrein

dubbel dubbel oh oh
check eens hoe ik flo-oh
‘t liedje is bijna gedaan
maar VTK dat blijft bestaan

Refrein (blijven herhalen tot 
we aan 3 min zitten)‘t Civielke30

Een verslag
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pint zwaar moesten bekopen. Na de pauze was 
hij gelukkig weer bij zijn positieven en klaar om 
opnieuw de hopgod te eren. 
Niettegenstaande dat er al heel wat vloeibaar 
goud gevloeid was, scheen het nog niet vol-
doende te zijn. Er moest immers af scheid ge-
nomen worden van elkaar en van het verblijf, op 
de afscheidsfuif. Voor de tweede dag op rij werd 
alles uit de kast gehaald (vooral dan de rester-
ende hot dogs) en rond half acht lag zo goed 
als iedereen in een diepe slaap. Voor sommi-
gen duurde het feestje iets te lang: de persoon 
op bijgevoegde foto (gelieve de welbepaalde 
foto van de naakte slapende man op het toilet 
te publiceren….)* nestelde zich liefst 
zo dicht mogelijk bij de troostende 
toiletpot. Dat zijn kleren niet rondom 
zijn lenden vertoefden, nam hij er 
graag bij. 
De laatste ochtend werd er vooral 
ontnuchterd en gerust en natuurlijk 
vooruitgeblikt op het nieuwe jaar vol 
avontuur, spanning, amusement bij 
VTK en natuurlijk onvermijdelijke 
herexamens.

Ongetwijfeld in naam van alle Bach 
Launch deelnemers: knap werk 
geleverd, VTK, keep at it!
Prosit VTK!

Frederic Meurisse

31‘t Civielke

Met veel foto’s
Bach Launch

* Wegens privacy redenen kunnen we dit jammer genoeg niet doen.



Pieter - Vice

Studie?  
2e master 
mechanische energietech-
niek 
Hobby’s? Kantklossen, astrofysica,  vinkenzetten, 
het oeuvre van hugo claus lezen, anal bleaching, 
lychees plukken en nog vele andere.
Favoriete prof? professor Gobelijn
Coolste pokémon? TentaCOOL (duh!)

Mocht je een superkracht hebben, wat zou het zijn? 
Het zelf creëren van superkrachten
Beste vakantiebestemming of all times? Waar de mama van Pieter DC zich bevindt.
Welke acteur moet jou spelen in een film? Vin Diesel, vanwege de gelijkaardige 
uiterlijke kenmerken.
Waar ben jij enorm trots op? Dat ik -tegen alle voorspellingen in- 
toch maar mooi in mijn laatste jaar burgerlijk zit.

Wout - Praeses

Praesidiumscrapbook

Studierichting? 2e master bedrijfskunde
Hobby’s? Knutselen, zingen
Wie is de allercoolste pokémon? Missingno 
Favoriete vakantiebestemming of all times? 
Als er maar sneeuw ligt en bergen staan.
Als je een superkracht zou hebben, wat zou 
het zijn? De mogelijkheid om alle anderen hun 
superkrachten te doen verliezen 
Favoriete prof?
Den dieje van gesprekstechnieken
Welke acteur zou jou spelen in een film? 
Elisha Cuthbert
Waar ben jij enorm trots op? Pauwel De Smedt



Wout - Praeses

Praesidiumscrapbook Studierichting en jaar? 2ste Master 
Chemische Technologie
Hobby’s? Atm: Spaans leren, gitaar spel-
en, uitgaan en sociaal wezen. In een ver 
verleden: piano en tekenen :)
Wie is je favoriete prof? Brackx duh ;) Haha 
en chemie prof: Coizeke!
Wie is de allercoolste pokémon? Psyduck

Actrice die jou zou moeten spelen? Neem Lucy Liu dan maar (spleetogen)
Als je een superkracht zou hebben, wat zou het zijn? Telepathie
Waar ben jij enorm trots op? Dat ik het jaar onder Arne zijn bewind flink heb vol-
gehouden ;).

Yumi - Cultuur

Richting?  3e bach werktuig-
kunde-elektrotechniek
Hobby’s? Uitgaan, KLJ, 
reizen en op de boerderij 
werken.
Wie is je favoriete prof? 
professor Hendrik (Van) 
Landegem (en bij uitbreiding 

Richting? 2e master 
bedrijfskunde
Hobby's? Zanger/key-
boardist in Painted  
Motion.
Favoriete prof? Brackx

Pauwel - PenningBrecht - Feest

alle proffen waarvan de cursus zo goed 
of simpel is dat het gewoon zinloze tijd-
verspilling is om naar de les te gaan)
Favoriete vakantiebestemming of all 
times? Overal als ik maar weg ben en 
nieuwe dingen kan zien en ontdekken.
Welke acteur/actrice zou jou moeten 
spelen in een film? Richard Dean “Mac-
Gyver” Anderson of Robert Pattinson.
Als je een superkracht zou het zijn? De 
kracht om de keuken op kot met één 
vingerknip te ontvetten.
Wie is de allercoolste pokémon? Nooit 
naar gekeken, interesseerde me geen 
fluit.

Favoriete 
vakantiebestemming of all 
times? Nieuw-Zeeland
Welke acteur/actrice zou jou 
moeten spelen in een film?  
Pieter De Caluwe
Als je een superkracht zou 
hebben, wat zou het zijn? 
Vliegen
Wie is de allercoolste  
pokémon? Charizard
Waar ben jij enorm trots op? 
Dat Pieter De Caluwe mij soms 
leuk vindt. 



Richting? 1e master werktuigkunde 
Favoriete prof? De Baets
Vakantiebestemming?  Egypte
Coolste pokémon? Lapras
Actrice? Bethany Joy Lenz
Superkracht? hypnose

Hobby’s? zeilen, zeilles geven, kazou, VTK.
Waar ben jij enorm trots op? De vreemde dingen die ik 
allemaal kan met mijn vingers.

Studierichting? 3de 
Bach WE
Hobby’s? Tractoren!
Favoriete prof? Hen-
nie, met dank voor de 
herexamens
Favoriete vakantie
bestemming of all 
times? Koekelare
Welke acteur zou jou moeten spelen in een 
film? Zack Efron vanwege mijn zangtalent.
Als je een superkracht zou hebben, wat zou 
het zijn? Borstvergroting door handopleg-
ging.
Wie is de allercoolste pokémon? Penusaur
Waar ben jij enorm trots op? Dat ik dit heb 
doorgestuurd voor de deadline.

Dorien - Pers

Richting? 1e master Werktuigkunde
Hobby’s? Shoppen, koken, film, sport
Favoriete prof? Marie-Françoise 
Reyniers, zo’n lieveke!
Vakantiebestemming? Bergen om op te skiën
Actrice die jou moet spelen? Sandra Bullock
Wat zou jouw superkracht zijn? Een toverstokje om 
een wereld vol vrede te toveren
Allercoolste pokémon: Pikachu!
Waar ben jij enorm trots op? Dat ik een eeuwige 
optimist ben

Jasmien - Cursus

Jonas - Feest



Lien - Cursus

Studierichting? 1e master werktuigkunde
Hobby’s? Muziek spelen (piano, accordeon), sporten, cantussen

Wie is je favoriete prof? Magd Abdel Wahab
Favoriete vakantiebestemming of all times? Argentinië of Zuid Korea
Welke acteur zou jou moeten spelen in een film? Ken jeong (De chinees van The 
Hangover, Señor Chang van Community en vele andere 
kwaliteitsfilms...)
Als je een superkracht zou hebben, wat zou het zijn? 
Telekinese
Wie is de allercoolste pokémon? Cantusaur
Waar ben jij enorm trots op? Een luidere scheet kun-
nen laten dan Bob De Smedt.

Studierichting? 2de master CW - ICT 
Hobby’s? Tekenen, filmpjes maken en pintjes drinken, 
snowboarden.
Favoriete prof? Indiana Jones
Favoriete vakantiebestemming? Antarctica
Acteur? Morgan Freeman
Superkracht? Animal morphing
Pokémon? Pieter De Caluwe
Trots op? VTK Pers ‘10-’11 interviewde burggraaf Frank 
De Winne.

Thomas - Penning

Willem - Sport

Studie? 1e master Biomedische ingenieurswetenschappen
Hobby’s: Muziek (beluisteren + piano spelen)

Favoriete prof: Prof. Van Impe
Favoriete vakantiebestemming 
of all times: Australië
Welke actrice zou jou moeten 
spelen? Penelopé Cruz
Wat zou jouw superkracht zijn? 
2 Mensen op slag verliefd laten 
worden.
Allercoolste pokémon: Ninetales
Waar ben jij enorm trots op? 
Mijn brownie



Arthur - Web

Bob - Interne
Richting? 1ste Master Maritieme 
Techniek
Hobby's? Bier drinken , eten, bier 
drinken, basketbal, bier drinken, 
zeilen, bier drinken, zeilles geven, 
bier drinken, luchtgitaar spelen 
op Blink 182, Sum 41 en Linkin 
Park, bier drinken.
Favoriete prof? De Baets, behalve 
dan op zijn examen…

Vakantiebestemming? Kroatië
Acteur? Jason Statham, na wat 
getraind te hebben weliswaar.
Superkracht? X-Ray vision…
Coolste pokémon? Onix (duh!)
Waar ben jij enorm trots op? 
Ik heb twee jaar geleden een 
kind dat onder water vast zat, 
en dus aan het verdrinken was, 
gered.

Richting? 2e master Materiaalkunde: Metaalkunde 
Hobby's? Reizen & de wereld ontdekken, tekenen, 

photoshop, dansen.
Favoriete prof? Prof. Brackx
Vakantiebestemming? Waar ik al geweest ben of naar toe wil gaan? 
New York als al geweest, nog naartoe wil gaan Vietnam/Cambodja/China

Actrice? Kristen Bell
Superkracht? Teleportatie (bespaart je massa's vliegtuigkosten en 
je bent direct waar je wil zijn!)

Coolste pokémon? Jigglypuff!
Waar ben je trots op? Dat ik mezelf mag opvolgen als IAESTE 

president? (ja, zware interne stemming daarvoor hoor!)

Lies - IAESTE

Richting? 3de bach Computerwetenschappen

Hobby's? Drummen, G-switch spelen, films en series bekijken, 

muziek beluisteren, af en toe eens dj'en, Windows-Mac-debat-

ten houden...(doel voor volgend jaar: sport :))

Favoriete prof? Mario Pickavet, bescheiden maar humoristisch.

Vakantiebestemming? Tot nu toe, Berria (een klein paradijsje in 

Spanje waar men surft en hete beestjes terugvindt).

Acteur? Mijzelf, aangezien acteurs vinden van mijn 

grootte moeilijk zou zijn...Superkracht ? duh...Coolste pokémon? Charmander, cool en schattig 

tegelijk...Waar ben jij enorm trots op? Mijn 16 op 

Natuurkunde II :).



Studierichting? 2e master - Mechanische constructie

Hobby's? Pieter dronken voeren, hoewel hij daar meestal 

niet veel hulp bij nodig heeft

wie is je favoriete prof? Het internet

Favoriete vakantiebestemming? Blankenberge

Welke acteur/actrice zou jou moeten spelen in een film? 

Denzel Washington

Als je een superkracht zou hebben, wat zou het zijn? Bier 

pissen
Wie is de allercoolste pokémon? Marowak

Waar ben jij enorm trots op? Het feit dat ik deze vragen-

lijst toch nog net op tijd heb ingevuld.

Studierichting en jaar? 3e bach elektrotechniekHobby's?  Fitness, feesten, reizen, lui zijn, ...wie is je favoriete prof? Prof. DumbledoreFavoriete vakantiebestemming of all times? Australië
Welke acteur/actrice zou jou moeten spelen in een film? Mike 
 Myers
Als je een superkracht zou hebben, wat zou het zijn? X-ray vision
Wie is de allercoolste pokémon? DragoniteWaar ben jij enorm trots op? Age of War uitspelen op impossible 
moeilijkheid als eerste VTKer!

Studierichting en jaar? 2e master Bedrijfskundige Systeem-

technieken en Operationeel Onderzoek

Hobby's? De tijd die ik over heb na VTK en projecten maken 

steek ik in pinten drinken.

Wie is je favoriete prof? wikipedia

Favoriete vakantiebestemming of all times? Heb ik niet, zolang 

het maar iets nieuws is.

Acteur? Johnny Depp

Als je een superkracht zou hebben, wat zou het zijn? Tijdreizen 

FTW!
Wie is de allercoolste pokémon? Arcanine

Waar ben jij enorm trots op? Het fantastisch cultuurjaar vorig 

academiajaar!

Alexander - Interne

Wouter - PR/Externe

Arnaud - Secretaris



Richting? 3e Computerwetenschappen  
Hobby's? Taekwondo, eten, watch'n 
some porn / Gaming / facebook'n / 
myspacen / twitteren / ... (zoals het 
hoort als WEB'r...)
wie is je favoriete prof? Hennie De 
Schepper SOWIESO! : )
vakantiebestemming? Chocolateland! 
Acteur? Ashton Kutcher, cause he's like, 
euhm, awesome :) 
Superkracht? Mind Control... 
duhu... (I'd be SO badass).
Coolste pokémon: Charizard
Waar ben jij enorm trots op? 
Taekwondo... Verzameling van stukjes 
zilverpapier van ver-
schillende verpak-
kingen... Mijn su-
per awesome shiny 
planeswalker...
Het feit dat ik aan mijn 
elleboog kan likken 
(probeer het maar! 
aan de onderkant! :p )

Studie? 3e bach chemische technologie 
en materiaalkunde.
Hobby’s? Tekenen, scouts, lekker 
eten en in een ver verleden atletiek.
Favoriete prof: Coise
Beste vakantiebestemming? Trektocht 
doorheen Amerikaanse National Parks. 
Welke actrice zou jou moeten spelen 
in een film? Ik heb mij laten vertellen 
dat Plara Croft dat wel goed zou doen.
Mocht je een superkracht hebben, wat 
zou het zijn? Mij in een dier naar keuze 
kunnen veranderen.
Coolste pokémon? Vaporeon
Waar ben jij enorm trots op? Dat ik  
mijn postje deel met iemand die even 
rare duimen heeft als ik (de ene is kort-

er dan de andere).

 

Studierichting? 2e master werktuigkunde-elektrotechniek 
optie mechanische  energietechniek (oef tis eruit :p) 
Hobby's? Naar de les gaan
wie is je favoriete prof? Geen idee. Ze boeien mij allemaal.
Favoriete vakantiebestemming of all times? Gardameer!
Welke acteur zou jou moeten spelen? Angelina Jolie
Superkracht? De blijf-altijd-wakker-superkracht => nog meer 
feesten!
Wie is de allercoolste pokémon? Saaaaai
Waar ben jij enorm trots op? Dat ik maar 1 pokémon ken!

Pieter - Web

Arne - Recruitment

Emma - Pers



Studierichting? 2e master fo-
tonica 
Hobby’s? Zwemmen en werken voor 
VTK.
Favoriete prof? Brackx, 
gewoon de ideale 
persoon om een show 
rond te maken.
Favoriete vakantie
bestemming?  Kreta, 
maar eender welke 
zon/zee/strand  
bestemming is goed. 

Welke acteur zou jou moeten 
spelen in een film? George Clooney

Als je een superkracht zou hebben, 
wat zou het zijn?  Ik heb altijd al willen 
kunnen vliegen.
Wie is de allercoolste pokémon? 
Squirtle
Waar ben jij enorm trots op?  
De ‘t Civielkes van 2010-2011.

Max - Sport
Studierichting? 3e bachelor werktuigkunde
Hobby’s? Porno, gitaarspelen, pintjes drinken, slapen…
Favoriete prof? Ik ga niet naar lessen.
Reisbestemming? Beffendorf (Duitsland), Tetterode (Neder-
land) en Vagina (rusland).
Filmvertolking? Frédéric Peyskens
Magic power? Borstverkleining door handoplegging, om Jonas 
te kloten.
Pokémon? Abra, wegens het hilarische ’t Parlementmoment met 
Wout, Bob en Pipi.
Trots? Dat ik hem wel recht kreeg bij Julie Boone…

Jens - FRiS  Ritchie - Cultuur
 
Studierichting? 2e Master 
Elektrotechniek
Hobby’s? Gitaar spelen, onderwijseval-
uaties invullen en gezelschapsspelletjes 
spelen.
Favoriete prof? JP Martens
Favoriete vakantiebestemming of all 
times? Japan
Welke acteur zou jou moeten spelen in 
een film? Simba
Als je een superkracht zou hebben, 
wat zou het zijn? Telekinesis
Wie is de allercoolste pokémon? 
Unknown
Waar ben jij enorm trots op? 
De mooie prestaties van web1011.



 
Studie? 1e master werktuigkunde

 Hobby’s? Voetballen, snowboarden.
Welke acteur zou jou moeten spelen? Will Smith

Favoriete prof? Wim De Waele en Michel De Paepe
Favoriete vakantiebestemming: Machu Picchu, Peru – Inka Trail.

Wat zou jouw superkracht zijn? Een USB-compatibel brein.
Allercoolste pokémon? Kadabra: overpowered in Red/Blue!

Waar ben jij enorm trots op? Ik bezat door mijn doopopdracht 
een tijdje het officieuze wereldrecord hoogste wedgie op de 

Unofficial Record Database (http://urdb.org/world-record/
highest-wedgie/), en heb er zelfs mee in Linke Boel van 

Humo gestaan, met foto!

 
Studie? 3e Bachelor Elektrotechniek

Coolste pokémon? Slowpoke
Hobby’s? VTK!!! Daarnaast misschien ook nog wat  muziek 

spelen. En als het mooi weer is de groententuin verzorgen. 
Favoriete prof? Mark Burgelman. Voor diegenen die hem niet ken-

nen: dit is de enige man ter wereld die halfgeleiders op een begrijp-
bare manier kan uitleggen, hiervoor zijn petjes zijn favoriete attribuut. 
Vakantiebestemming? Schotland, nog slechter weer dan België

Superkracht? Teleporten, hoe handig moet dat niet zijn
Acteur?  Free Souffriau, wie zou mijn douchezangtalent 

anders waardig kunnen vertolken.
Waar ben jij enorm trots op? Als ik iets hoor kan ik het  onmiddellijk 

naspelen op piano.

Studie? 2e master bouwkunde
Hobby’s? Toneel, lezen, gezelschapsspelen.

Favoriete prof? Rudy Van Impe
Allercoolste pokémon?Farfetch’d
Favoriete vakantiebestemming of all times? Ergens waar er 
mooie natuur is, gezellige stadjes en niet te veel toerisme. 
Welke actrice zou jou moeten spelen?  Ianca Fleerackers

Wat zou jouw superkracht zijn? Vele dingen tegelijk kunnen 
doen om zo veel tijd uit te sparen voor de leuke dingen. 

Waar ben jij enorm trots op? Dat ik kan knipogen ;) 
 

 

Max - Sport

Justine -  
BEST

 

Steven - ICT



Justine -  
BEST

Studierichting? 2e master bedrijfskunde
Hobby’s? Paardrijden (vroeger wed    st-
rijden, sinds dat ik aan de unief zit enkel 
in het weekend en iets meer cowgirlstyle 
de velden in)
Favoriete prof? ‘In 
mijnen tijd’ was hij 
nog prof dus telt 
dat: Prof Brackx 
natuurlijk!
Vakantiebestem-
ming of all times: 
Peru!
Welke actrice zou jou spelen? 
Rachel  Weisz 
Superkracht? Pyrokinese (vuur is cool)
Coolste pokémon? Rapidash (zie vraag 2 
en 6)
Waar ben jij enorm trots op? Dat ik op 
mijn 16de het heb aangedurfd om een 
jaar in Engeland te gaan studeren. Ik zat 
in een gastgezin en ging naar een interna-
tionale school.

Studierichting? 2e master computer-
wetenschappen: ICT
Hobby’s? Wielrennerij, minivoetbal.
Favoriete prof? Frans Cantrijn (klassieke 
mechanica)
Vakantiebstemming? 
Provence, Frankrijk 
Acteur? Sean Connery
Superkracht? 
Tijd vertragen/pau-
zeren
Allercoolste pokémon? Charizard
Waar ben jij enorm trots op? Het mede-
organiseren van de thermiLAN met mijn 
WEB&ICT collega’s Anneleen en Jens in 
maart, dat was één van de leukste mo-
menten als ICT praeses.

Floris - Recruitment

Lucie - Recruitment



Daily. Globally. Personally. Professionally.

Want to discover all about Manufacturing or Brand 
Management, and Customer Value Creation at a multi-
national company? P&G is much more than the sum of 
its parts, all our functions working seamlessly together.
 

Grab this unique opportunity to get in touch with P&G’s 
culture, brands and senior management. 
Choose 1 of the 3 masteries and discover how these func-
tions make a brand successful!

3 Days, 1 Mastery of Choice, 1 Unique Experience!

Procter & Gamble 
MASTERCLASS

Dec 2-4, 2011

Become our fan via www.facebook.com/PGcareers

Commercial
Sales

Marketing
Finance

Supply Chain
Supply Network

Sourcing & Procurement

Technical
Engineering

Manufacturing

www.PGcareers.com/businessmasterclassBE
Application Deadline: November 11, 2011
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Een lange tijd geleden, in een 
universum hier heel ver van-
daan…

<epische muziek> <scroll> Het 
is een periode van wereld-
wijde instabiliteit. Banken die
geld te kort komen,  bedrijven 
die failliet gaan en steeds 
minder mensen die kiezen voor
harde wetenschappelijke richt-
ingen. Daarnaast neemt de glo-
balisatie toe wat de Westerse
maatschappij nog meer onder 
druk zet.

Het VEK,  verantwoordelijk 
voor deze rampen, heeft 
met de Tormentie Torus een
krachtig wapen om meer stu-
denten weg te houden van 
 wetenschappelijke richtingen. 
Dit ruimte station in de vorm 
van een donut bezit genoeg 
syllabi om een hele faculteit te 
buizen.

Prinses Liesbet, vervolgd om-
dat ze hier een einde aan wil 
maken, moet vluchten. Ze
vertrouwt het lot van de uni-
versiteit en de wereld die ze 
subsidieert toe aan haar hof-
techneut: R2-Dhoedt2… </
scroll>  </epische muziek>

Een ruimteschip nadert zijn 
doelwit. Ongenadig vuurt het 
de ene laserstraal na de andere 
af. Het einde is nabij. Een laatste 
schot en alles kleurt grijs. Een 
oorverdovende gil vult de hal 

van de plateau: “Dedju dedju! 
Verdomde platte batterijen!” 
Met een oerkreet werpt R2-
Dhoedt2 zijn gameboy tegen 
een van de stenen zuilen. Met 
een laatste grom laat hij zich 
op de trappen van het oude ge-
bouw neerploffen. “Wat moet 
ik nu doen tot de brug open 
gaat? Ik kan toch niet met een 
lege maag meesteringenieur 
Spee zoeken?”.
 
Plots komt er een gedaante 
door de poort van de Plateau. 
Met vaste tred nadert hij de
techneut. “U heb ik hier nog niet 
eerder gezien,” klinkt het. R2-
Dhoedt2 richt zijn blik op: voor
hem staat een gebronsde god. 
Zo één met wilde haren die in 
de wind wapperen, een sixpack
waar menig bierfabrikant jaloers 
op is en een blik die zegt: “als 
je braaf bent mag je later voor
mij werken”. Ja, R2-Dhoedt2 
wist het direct: voor hem stond 
een ingenieur. “Ik zoek Spee,”
prevelt de techneut tegen de 
gedaante. “Ben jij Spee?”. Een 

glimlach vormt zich op het
gelaat van de gedaante: “Neen, 
de naam is Skywalker, Mario 
Skywalker, maar Spee ken ik
wel.” Mario besluit R2-Dhoedt2 
mee te nemen naar de vertrek-
ken van Obi-Wan Spee. Daar
aangekomen doet de techneut 
relaas van zijn verhaal. Spee 
 luister in stilte.

“Het wordt tijd dat we het jou 
vertellen, Mario. Jij bent een 
ingenieur”. Mario kijkt Spee
verbaasd aan. “Hoezo een in-
genieur? Burgies bestaan toch 
al lang niet meer! Je bedoelt
zeker een handelsingenieur?!” 
Bij het horen van deze vloek 
grijpt Spee Mario vast en
houdt hem een halve meter 
boven de grond. Men zou ook 
kunnen denken dat het een voet
was, maar echte wetenschap-
pers gebruiken het SI-stelsel. 
“Handelsingenieur, zoals jij het 
noemt, is geen ingenieur! Kijk 
er een woordenboek op na, het 
is net zoiets als een lichtjaar. Dat
is ook geen tijdseenheid! Neen 
Mario, jij bent een burger-
lijk ingenieur en wees er maar
trots op, want later pronkt er 
een ir. voor jouw naam!” Spee 
besluit Mario te trainen in de
ingenieurswetenschappen, en-
kel zo kan het ultieme wapen 
van het VEK worden verslaan:
Darth Schepper.

Trifavier Vereickt

Science Wars
Episode    I

‘t Civielke 43
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Wat hebben de sterren in petto?
Horoscoop

Ram
21 maart - 20 april

Je straalt een overdosis sexappeal uit 
deze maand. Maak er snel gebruik 
van om al je seksuele frustraties uit de weg te  
ruimen.

Stier
21 april - 21 mei

Geef deze maand gerust al je geld uit. 
Laat je maar eens goed gaan, want 

volgende maand win jij de Lotto! Taurus, je bent 
een beest!

Tweelingen
22 mei - 21 juni

Je bent net een oranje schildpad! 
Laat je zeker niet inhalen door de 

haas en maak dat jij als eerste die o zo knappe 
griet kan verleiden.

Leeuw
23 juli - 22 augustus

Ga eens naar een beautyfarm: dé 
omgeving voor Leeuwen die het 
zware feesten niet meer aankunnen. Met je  
partner beleef je opnieuw romantische en sexy 
hoogstandjes.

Boogschutter
23 november - 21 december

Hey, kom eens uit je kot! Maak je 
populair, vertel eens een mopje en 
laat het beest in jou helemaal los. Eet ook eens 
andere cornflakes.

Weegschaal
23 september - 22 oktober

Duistere wolken maken jouw ster-
ren onzichtbaar, de verwarring is 

compleet. Ga naar de sterrenwacht voor meer 
informatie.

Waterman
21 januari - 19 februari

Je straalt pure blijdschap uit en 
het universum geeft je dat dubbel  

terug. Je enthousiasme werkt ergerlijk dus pas op 
voor jaloerse medestudenten! Carrièretijgers zijn 
helemaal jouw ding. Rauwch!

Kreeft
22 juni - 22 juli

Jouw sterren stralen liefde uit. 
Het internet is voor jou de ideale 
weg naar het geluk. Pas wel op voor undercover  
draken en wanhopige nerds.

Maagd
23 augustus - 22 september

De planeten zijn jou niet gunstig  
gezind. Pas op voor onverwachte 

aanvallen van buitenaf. Draag een pet tegen  
duivenstront uit de hemel!

Schorpioen
23 oktober - 22 november

Je bent het gezaag van een mede-
student beu en verliest al je zelf-
beheersing. Pas op schorpioen, jouw gif kan niet 
elke vijand doden.

Steenbok
22 december - 20 januari

Je hygiëne laat de laatste tijd de 
wensen over. Poets je tanden! Witte 

tanden zijn beter dan make-up. En moest je het 
nóg niet doorhebben: ze valt niet op jou.

Vissen
20 februari - 20 maart

Je kan goed alleen zijn zonder je 
eenzaam te voelen. Oefen je daar 
nog wat meer in, want deze maand zal je het 
meer dan ooit nodig hebben.



Stadslegendes
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De   Mammelokker
Aan de voet van het Belfort staat een gebouwtje 
waar vroeger een gevangenis was, de Mammelok-
ker genaamd.  Een ‘mamme’ is een borst, en ‘lok-
ken’ is tsjoezen ofte zuigen.  Op de gevel zie je dan 
ook het beeld van een man die zuigt aan de borst 
van zijn… dochter!  Wat was er dan wel gebeurd?
Die man, Cimon genaamd, was in opstand geko-
men tegen de koning waarop die beval dat de op-
standige in de gevangenis gegooid moest worden 
waar hij zou omkomen van de honger.  Na één 
week echter was Cimon nog in goede gezondheid, 
na twee weken had hij zelfs wat kleur op zijn wan-
gen. De cipiers verstonden er niets van want de 
enige bezoeker was zijn dochter Pero en die werd 
altijd gefouilleerd op eten. Toen ze nog eens op 
bezoek was keken de cipiers door het sleutelgat 
en ze zagen dat de dochter haar vader de borst 

gaf.  Zo kon hij overleven.  Verbouwereerd liepen 
de bewakers naar de koning maar toen die hoorde 
wat er gebeurde, was hij zodanig ontroerd dat hij 
de man heeft vrijgelaten.  

Het verhaal is 
eigenlijk een 
oude Romeinse 
legende. Andere 
mensen noemen 
dat beeld de 
loezen tsjoezer, 
de tettenlek-
ker, MilkInc, de 
melkbrigade, de 
b a l ko n z u i p e r, 
SiliconValley, de 
 boezem vriend…

Door de Lonely Planet werd Gent onlangs 
‘the hidden gem in Belgium’ genoemd. 
 Terecht menen wij, twee rasechte Stroppen
dragers zijnde. Laten we heel eerlijk zijn; er
gens heel diep vanbinnen zijn wij allemaal 
apetrots dat we onze studententijd, wat de 
mooiste tijd van ons leven behoort te zijn, 
hier mogen doorbrengen. 

Daar Leuven enkel en alleen maar een studen-
tenstad is, waardoor het er in de weekends zo 
dood is als een pier, en Brugge wel eens spottend 
een levend museum wordt genoemd, daar het 
er nu eenmaal wemelt van toeristen, inclusief de 
hordes Japanners uitgerust met hun gigantische 
camera’s. We moeten dan de weloverwogen en 
compleet objectieve conclusie trekken dat Gent 
de ideale combinatie vertegenwoordigt van een 
bruisende, levendige stad –denk maar eens aan 
die Gentse Feesten; tien dagen lang non-stop 
plezier en vertier– en dé studentenstad bij uit-
stek.  Zodra je je in het centrum waagt, zal je om-
ringd worden door een bonte verzameling van 
studenten, toeristen en de lokale bevolking. Het 
sappig Gents accent zal je hier en daar kunnen 
opvangen, doch je moet je oren goed gespitst 
houden, want het West-Vlaams wint jammerlijk 

genoeg elk jaar meer en meer terrein. 
Wie graag het echte Gent in zijn pracht en 
praal wilt ontdekken, raden we ten zeerste aan 
om bij het vallen van de avond rond te kuieren 
door het historisch centrum. Hier vind je de 
typische kleine straatjes en verborgen steegjes 
met ‘kinderkopkes’ –de kasseien waardoor 
hoogstwaarschijnlijk meermaals je favoriete 
paar schoenen sneuvelden– en de charmante 
cafeetjes die je niet enkel op elke straathoek kan 
vinden, maar warempel overal. 
Aangezien achter elk standbeeld, gebouw of 
plaats in Gent wel een goed verhaal schuilt, heb-
ben wij speciaal voor jullie enkele verhaaltjes 
geselecteerd uit de uitgebreide verzameling 
van grappige anekdotes die Xavier –iemand die 
Gent op zijn duimpje kent– ons maar al te graag 
meedeelde. Hiervoor onze dank. 
Rest ons enkel nog uit naam van Xavier op te 
merken dat de fietsers in Gent eens in hun oren 
moeten knopen dat in de voetgangerszone de 
voetgangers wel degelijk voorrang hebben en dat 
de fietsers niet op de voetpaden mogen fietsen. 
Zoniet loop je het risico om 50 euro te verliezen 
aan een inhalige agent. Jullie zijn bij deze ge-
waarschuwd! 

Student in Gent
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Bezetting 
             van  het 
Gravensteen
Iedereen kent dat bekende monument dat ge-
bouwd is door Filips van den Elzas in 1180, niet 
om de stad te verdedigen, maar als symbool van 
zijn macht.  Het is dan ook niet echt veel aangeval-
len. De laatste keer in 1949, door de studenten 
van Gent. En met reden, eigenlijk twee redenen: 
de prijs van een pint bier was gestegen van 3 
frank naar 4 en een halve frank – 50 % méér! – 
en bovendien hadden de flikken nieuwe kepies 
gekregen; vroeger droegen ze witte helmen en za-
gen de studenten ze van ver afkomen, maar met 
die blauwe kepies dus niet meer.  De studenten 
eisten de oude helmen voor de agenten terug.

Met pamfletten werden studenten opgeroepen 
om zich op woensdagnamiddag 16 november 
1949 naar het Gravensteen te begeven. Een he-
leboel studenten slenterden daar rond en op 
een gegeven moment stormden ze naar binnen 
met een stootkar, gevuld met overrijpe appelen 
en tomaten.  De poorten werden gesloten en de 
aanwezige suppoost op een stoel vastgebonden.  
137 studenten en één studentin verspreidden 
zich over de kantelen, maar het heeft nog een uur 
geduurd vooraleer twee agenten passeerden op 

hun fiets.  Eén welgemikte appel zorgde ervoor dat 
de flikken onmiddellijk versterking opriepen en in 
een mum van tijd krioelde het er van de  politie. 
Maar ze konden de studenten niet bereiken, dus 
werd de brandweer erbij gehaald die juist een 
nieuwe ladderwagen gekocht had.  De pompiers 
gebruikten hun lansen om de studenten van de 
kantelen te verjagen, maar die verdedigden zich 
met appels en tomaten en graszoden.  Tenslotte 
konden de mannen van de wet toch de kantelen 
bereiken en de poorten werden geopend waarbij 
een indrukwekkende bende pandoeren (= agent-
en) het kasteel ontruimden.  ’s Nachts werden de 
studenten één voor één vrijgelaten.

Ieder jaar wordt deze actie herdacht met een 
symbolische bezetting door enkele studenten-
clubs met de studentenfanfare en heel veel 
Rodenbach… En dit altijd op de woensdag van de 
week waarin 16 november valt.

Stadslegendes
Student in Gent

           Het Belfort 
Bovenaan het Belfort staat een 

draak van 3,82 m lang die 
de stad moet bewaken.  Ter 
hoogte van het uurwerk staan 
nog vier stenen wachters op 
de hoeken.  Op die hoogte 
stonden vroeger echte schild-
wachten die de uren riepen, 

maar vooral moesten uitkijken of er geen bran-
den woedden in de stad.  Die wachters hadden 
een bijnaam: de kannenschijters! Er zijn immers 
252 trappen tot daarboven, maar er waren daar 
geen toiletten, dus wanneer je last had van het 
vliegend schijt, diarree of spetter-pieter-pater, 
dan had je een groot probleem.  Die mannen gin-
gen dan ook ’s morgens naar boven met een lege 
kan, en ’s avonds kwamen ze naar beneden met 
een eerder volle kan.  Vandaar hun bijnaam.

Yumi en Eva ‘t Civielke 47
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Een compleet driegangenmenu
Culinair

‘t Civielke

Snijd de pitabroodjes in twee, besmeer ze met rode pesto. Snijd de tomaten 
en de bol mozzarella in schijfjes. Leg de schijfjes op de pitabroodjes en strooi 
er de pijnboompitten bovenop.
Zet de broodjes in de oven en bak tot de mozzarella gesmolten is.

Voor 4 personen
• 4 pitabroodjes
• 2 grote tomaten
• 1 bol mozzarella
• rode pesto
• pijnboompitten

Voor 2 personen
• 4 merguez worstjes
• 2 lamskoteletjes
• 1 rode paprika
• 1 gele paprika
• 1 wortel
• 1 courgette
• 1 grote ui
• 2 stengels selder
• 100 g kikkererwten 
(vers of uit blik)
• 250 g gepelde tomaten
• 1 bouillonblokje (rund)
• 1 theelepel kaneel
• verse koriander
• couscouskruiden
• couscous
• olijfolie, peper, zout

• 6 handperen
• 2 eetlepels citroensap
• 200 g suiker
• 4 eetlepels water
• 1 zakje vanillesuiker 
• 1 theelepeltje kaneelpoeder 
• 1 rol bladerdeeg 
• 1 ronde taartvorm
• 20 g. boter om in te vetten
• 1 losgeklopt ei om te bestrijken

Pitabroodjes 
met tomaat en mozzarella

Couscous

Perentaart

Snijd de groenten in stukken en bak ze (be-
gin met de hardste groenten) een 5-tal mi-

nuten in wat olijfolie in een diepe pot. Laat het 
bouillonblokje oplossen in een kop heet water. Blus de groenten af 
en toe met wat bouillon. Kruid met de kaneel, de couscouskruiden, 
peper en zout. Voeg er de tomaten in blik aan toe en de rest van de 
bouillon. Laat alles zacht sudderen met het deksel op de pot. Voeg 
er op het einde de kikkererwten aan toe en laat 1 minuutje meesud-
deren.
Bak of grill ondertussen het vlees. Voeg het vleesvocht bij de 
 groenten. Kook de couscous, de instructies staan op de verpakking. 
Kruid het vlees met verse koriander en dien alles op. 

Schil de peren, halveer ze, verwijder het klokhuis en snijd ze in 
plakjes. Besprenkel de peren met citroensap om verkleuren te 
voorkomen. 
Verwarm de oven voor op 180°C. Leg het deeg in de taartvorm, 
beboter deze op voorhand als er rond het deeg geen bak papier 
zit.
Leg de perenplakjes in de karamel tegen elkaar aan en bestrooi ze 
nu met een mengsel van vanillesuiker met kaneel.
Breng de suiker met 4 eetlepels water aan de kook en laat dit tot 
een goudkleurige karamel koken. Giet dan deze hete karamel in 
de taartvorm. 
Bak de perentaart in 15 tot 20 minuten af of totdat het bla-
derdeeg goudbruin en gaar is. Neem de taart uit de oven en laat 
hem even staan.
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Het was al laat toen Ivanhoe 
terug aankwam in het kamp. 
Hij was bijzonder ontstemd 
na zijn vruchteloze zoektocht 
naar de mythische gouden 
kroonjuwelen. Ivanhoes schild-
knaap Baudeknecht kwam 
naar zijn meester toegelopen 
en sprak: “Gegroet, mijn Heer, 
hoe gaat het met u?”  Ivanhoe 
antwoordde volledig naar 
waarheid: “ik ben ontstemd.”  
“Ontstemd, mijn heer?” “Ja, 
ontstemd, Baudeknecht, ik ben 
geheel en tot in het diepste 
van mijn ziel ontstemd. Valt 
je daar niets vreemds aan op, 
Baudeknecht?” Baudeknecht 
dacht lang en diep na. Hij wist 
dat als zijn meester in zulke bui 
was, hij maar beter zijn woor-
den kon inslikken in plaats van 
iets verkeerds te zeggen. Ivan-
hoe liet hem de tijd niet om 
te antwoorden en zei: “Nee, 
Baudeknecht, echt niets? Je 
vindt het niet vreemd dat ik, 
ondanks ontstemd te zijn, toch 
luid en duidelijk een stemge-
luid kan produceren? Het is 
geen  enkel ogenblik door je 
miezerig klein brein gegaan dat 

het zonder stem onmogelijk zou 
moeten zijn om nog te kunnen 
spreken? En ik zal je eens zeg-
gen wat dat betekent. Met be-
hulp van dit eenvoudige tegen-
voorbeeld, wil dat zeggen dat 
de wetten van de natuurkunde 
niet kloppen. Kan je je de im-
plicaties daarvan voorstellen, 
Baudeknecht?” Baudeknecht 
staarde zijn meester vol 
 verbijstering aan. Hij stamel-
de: “Ik… Ik pas, heer.“ Op wat 
slaat dat nu, Baudeknecht?”, 
repliceerde Ivanhoe, “Wat pas 
je? Je kan niet zomaar passen! 
Ofwel pas je met goudstukken, 
maar dat lijkt me hier niet aan 
de orde, daar je geen schul-
den bij me te vereffenen hebt, 
ofwel pas je een broek, een 
hemd of schoenen, zelfs een 
maliënkolder als je daar zin in 
hebt. Maar voor zover ik zie 
passen je kleren perfect dus 
heb je geen nood meer aan 
passen. Dus stop met onzin 
uitkramen, Baudeknecht, dat is 
volledig ongepast!” “Het spijt 
me, heer”, zei Baudeknecht, “ik 
wou u alleen maar zeggen dat ik 
u het antwoord schuldig moet 

 blijven.” Door die ondoordachte 
uitspraak raakte het hek hele-
maal van de dam. “Schuldig? 
Schuldig? Dus, Baudeknecht, 
je hebt toch schulden te veref-
fenen bij mij? Had je me dat ee-
rder gezegd, dan had ik je vorige 
uitspraak in een andere context 
kunnen plaatsen en had ik kun-
nen snappen wat je bedoelde 
met dat passen. Hoe vaak heb 
ik je al niet opgedragen du-
idelijk te zijn in je communica-
tie? Ik word helemaal gek van 
je. Daarbij, zoals ik je al eerder 
heb gezegd ben ik geen aan-
hanger van al dat  spiritualisme. 
Ik  geloof helemaal niet in een 
ziel. Ik kan dus niet tot in het 
diepste van mijn ziel ontstemd 
zijn, en dat is waarschijnlijk 
de reden waarom je me nog 
steeds met luide stemme kan 
horen praten. Ik had gedacht 
dat je dat wel door zou hebben, 
Baudeknecht. Zet mijn paard 
maar in de stal en breng me 
een beker wijn.” En zo ging de 
koene ridder  Ivanhoe op weg 
naar zijn vertrekken, getergd 
door zijn ondertussen heel erg 
ontstemde schildknaap.

Heleen Mathijsen

Elisha Cuthbert
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De nieuwste snufjes
Gadgets

‘t Civielke

Voor wie het ook jammer vindt dat de iPhone geen 
toetsen heeft, heeft Jing Yang van het Eico Motion Lab 

in  China de oplossing gevonden: het SmartKeyboard.  
Met dit aanhechtbaar toetsenbord, kan je emails be-
antwoorden in een mum van tijd. Bovendien zullen ze 
verkrijgbaar zijn in alle kleurtjes om je iPhone wat op te 
fleuren.

Ontbijt is geen ontbijt tenzij het een Hello 
 Kitty Cute Factor heeft van 9.5. Hoewel het 
niet in de handleiding staat van deze super-
coole design Hello Kitty Toaster, kunnen we er 
alleen maar van uitgaan dat de toast van deze 
toaster zo zoet is dat confituur overbodig is. 
Zeven verwarmingsstanden zorgen ervoor dat 
je Hello Kitty kunt branden in je brood van licht 

bruin tot pekzwart.

De Motorola Atrix 4G smartphone heeft wel een heel 
speciaal accessoire. In tijden waarin de capaciteiten van 

smartphones steeds meer aanleunen tegen de capaci-
teiten van computers, neemt Motorla dat wel heel letter-
lijk. Hun revolutionaire Lapdock lijkt op een dunne laptop, 
maar start pas op wanneer je de Atrix 4G dockt. Dan 
start de webtop applicatie op, geeft je op een groot 
scherm de inhoud van je smartphone, toegang tot 
het internet met een standaard browser en nog 
veel meer. Bovendien ont houden alle docks 
voor de Atrix 4G je voorkeuren voor een op 

maat gemaakte ervaring.
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Ons nieuwe stamcafé
The Porter House
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Bij een nieuw stamcafé 
hoort ook een nieuwe café
baas. Wij hadden de eer om 
Randy eens op de rooster 
te leggen. En uit een gezel
lige middag met heel veel 
gelach is het volgende inter
view gekomen.

Pers: Heb je al lang je eigen 
café?
Randy: The Porter House besta-
at zeven jaar, ons café in Aalst 
is al vijf jaar bezig en nu heb-
ben we de Twitch twee jaar. Dat 
was de vroegere Twieoo die we 
overgenomen hebben en vol-
ledig verbouwd.

Toen wandelde Xavier ook 
binnen, hij werd aan ons 
voor gesteld als de manager 
van The Porter House.

Pers: Wat is er zo speciaal aan 
The Porter House?
Randy: Alles! (lacht) The  Porter 
House is een zeer tof café, want 
het is een praatcafé in de dag 
en het begin van de avond. 
Naar gelang het volk binnen-
komt zetten we de muziek 
 luider en gaan de lichteffectjes 
aan. Het is echt een kameleon 
van een zaak. Iedereen kent 
hier ook iedereen. Het zou net 
een  aflevering van Cheers kun-
nen zijn. Het is ook gewoon een 
zeer gezellige zaak, het Irish pub 
 gevoel heerst hier wel.

Pers: Heb je ervaringen of 
anekdotes met studenten die 
je niet snel zal vergeten?
Randy: Het toffe vind ik dat de 
studentenverenigingen die hier 

zitten, hier al jaren zitten en 
blijven komen. Ook buiten de 
clubavonden komen ze binnen 
en kunnen we eens een bab-
beltje doen. Wij hebben het 
geluk dat we goede studenten-
verenigingen hebben waarvan 
de leden enthousiast blijven 
 komen en een band hebben 
met het café.
Het leukste dat ik tegen geko-
men ben was met Erasmus-
studenten die hier zitten op 
woensdag. Ik had toen kaarten 
voor AC/DC in Amsterdam. Ik 
liep daar door de gangen en 
plots was er een hele groep van 
oude Erasmusers. Die zagen mij 
en zijn toen volle bak “Porter 
House, Porter House” beginnen 
roepen.
Xavier: Met die Erasmusers kom 
je wel wat tegen. Vorige week is 
de nieuwe lading aan gekomen. 
Die zijn toen allemaal  Duvel 
met  rietjes beginnen drinken…

Pers: Hoeveel vaste kringen zit-
ten hier eigenlijk?
Randy: Voor vaste club avonden 
hebben we dus nu VTK op 
maandag, Acantha komt op 
dins dag, op woensdag zijn er de 
Erasmusstudenten en op don-
derdag komen de Dijlebras sers  
altijd eens langs. Ook Chemica, 
Geologica, Dentalia houden 
hier geregeld feestjes. Hier of in 
Twitch, de iets grotere feestjes 

gaan daar door.

Pers: Dat lijkt ons een groot 
voordeel om ook af en toe over 
een zaal als Twitch te beschik-
ken. Grotere goliardes zoals de 
openingsgoliarde, kunnen daar 
door gaan. Vorig jaar was onze 
Ladiesnight daar en dat was 
echt dik in orde met een super 
DJ!

Randy: Ja dat was DJ Robert. Ik 
heb hem speciaal gepland voor 
jullie openingsgoliarde, want hij 
is echt wel onze top DJ. En we 
hebben in Twitch nu ook een 
nieuwe lichtinstallatie die vol-
ledig computergestuurd is. Ook 
de schermen die daar hangen 
zitten in het systeem voor leuke 
filmpjes. Alles volgt nu de beat 
van de muziek. Ja Robert gaat 
dat daar allemaal bedienen, 
want die is daar de specialist in. 

Pers: Wie gaan we nog alle-
maal ontmoeten?
Randy: Wel, Xavier is dus man-
ager in The Porter House. Sarah 
is manager van Twitch, maar 
staat ook geregeld hier. En 
 Stefanie zal op maandag achter 
de bar staan. En Xavier en ik 
dan na onze kooklessen, dan 
komen wij sowieso ook nog iets 
drinken! Das ook nog iets heel 
positief! Kan je dat er ook nog 
bijschrijven? (lacht)
Xavier: De volgende dag is dat 

“Het is een  
kameleon 

van een 
zaak.”
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Met Randy, de eigenaar
Interview
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dan iets minder positief.

Pers: Oei, moeten jullie dan ’s 
ochtends vroeg al terug begin-
nen werken?
Randy: Ik begin altijd ’s och-
tends vroeg. Zij zijn dan meer 
het nachtteam. Het gebeurt 
natuurlijk frequent dat ik een 
keer blijf plakken.
Xavier: Ik begin pas ergens in de 
middag. Maar ons werk is dan 
ook pas gedaan om 9 of 10 uur 
’s ochtends. 
Randy: Maar hij blijft scherp en 
gemotiveerd! We noemen hem 
hier de partygeneral.
Xavier: Oeioeioei.
Randy: En hij is ook zeer enthou-
siast over verkleedpartijen.
Xavier: Neenee nee nee.
Randy: Jawel voor thema-avon-
den gaan we helemaal! 
Pers: Dus als VTK een verk-
lede goliarde organiseert zal 
het personeel ook allemaal in 
thema zijn?
Randy: Uiteraard, op zijn minst! 
(Xavier zucht)
Pers: Hebben jullie favoriete 
thema’s?

Randy: Ik heb hier nog een su-
permankostuum liggen… Maar 
st-Patrick’s day is ook een zeer 
leuke dag, of een Schots thema!

Pers: Vanwaar de keuze voor 
een Irish Pub?
Randy: Omdat dat eigenlijk een 
zaak is waar je alle richtingen 
mee uit kan en waar echt ie-
dereen binnen komt van jong 
tot, oké niet per se heel oud, 
we  blijven een studentenbuurt. 
Maar het gezellige aan een Irish 
Pub, de sfeer die er hangt, het 
losse… 

Pers: Serveer je dan ook Ierse 
bieren hier?
Randy: Zeker. We hebben na-
tuurlijk Guinness van ‘t vat. Er 
is ook wel wat in flesjes te ver-
krijgen. En er is een groot aan-
bod aan Ierse Whisky’s.

Pers: Je kan hier ook een Black 
Devil krijgen…
Randy: Ja! Dat is een drank die 
zeer geassocieerd is met The 
Porter House. Het is eigenlijk 
een combinatie tussen België 
en Ierland. Het is een Duvel 
waar Guinness bijgetapt wordt 
op zo’n manier dat het mooi sa-
menkomt. Het is echt een zalige 
combinatie.
Pers: Hoe ben je op dat idee 
gekomen?
Randy: Ik denk op een zeer 
zatte nacht.
We hebben hier ook vele an-
dere zware bieren. En we pro-
beren er heel veel uit. Je zal 
zien dat wij daardoor een heel 
levendige kaart hebben. Daar-
om projecteren we ze ook op 
de muur in plaats van ze telkens 
opnieuw af te drukken. 

Pers: Heb je al veel avances 
 gehad achter de toog?
Randy: Ik niet, want ik ben bij-
na gelukkige getrouwd en papa 
van een tweeling. En Xavier, 
tja, met zo’n gezicht kun je niet 
echt avances krijgen he. Maar 
ja zijn lief zal dan blijkbaar wel 
avances gemaakt hebben, want 
ze heeft hem hier ontmoet en 
verleid en is zo uiteindelijk op 
de werkvloer terecht gekomen. 
Maar toen zag hij er nog heel 
anders uit.

Pers: En blijft het bij de drie 
 cafés?
Randy: Absoluut niet, we gaan 
zeker nog uitbreiden! De Twitch 
was nu de laatste uitbreiding, 
maar er komt zeker nog.          

“Ik blijf  
frequent 
een keer 
 plakken.”

p vlnr: Xavier, Randy, Sarah



‘t Civielke54

The Porter House
Ons nieuwe stamcafé

Alle acties van The Porter 
House vind je op

Voor Goliardes en andere  activiteiten 
kan je terecht op vtk.ugent.be, of in 
de manna, of in de agenda, of...
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Een goed jaar geleden ben ik gestart als werfleider bij de NV Denys. Uit de vele job-
aanbiedingen koos ik voor dit bedrijf omdat zij in verschillende sectoren actief zijn. 
Ik kon starten op verschillende afdelingen zoals renovaties, kabels en leidingen, tun-
nelboringen, pijpleidingen en burgerlijke bouwkunde en dit zowel in België als het 
buitenland. Ik koos voor de afdeling burgerlijke bouwkunde, omdat in deze afdeling 
de grootste verscheidenheid aan technieken wordt toepast.
Eind September 2010, na mijn laatste 3 maanden vakantie, begon ik onder begelei-
ding van een ervaren projectleider, die tevens mijn mentor was, aan de voorbereiding 
van het project Cultureel centrum Asse. Het werd meteen duidelijk dat ik voor een 
boeiende job had gekozen, waar bijvoorbeeld zowel het creatief uitpluizen van het 

lastenboek  aan te pas kwam als het zoeken naar onderaannemers , het uitvoeren van prijsonderhandelin-
gen en het bijwonen van werfvergaderingen. Enkele maanden later, toen de werken op de werf echt van 
start gingen, kon ik mijn administratieve taken combineren met het in praktijk brengen van mijn theo-
retische achtergrond als burgerlijk ingenieur. Zo moesten er onder andere een berliner wand, energiepalen 
en een grondwater bemaling  geplaatst worden. Momenteel zijn de ruwbouwwerken al in een ver gevor-
derd stadium gekomen zodat ik mij binnen een paar maanden op de coördinatie van de technieken en de 
binnenafwerking kan storten.
Als werfleider krijg je een grote verantwoordelijkheid over werken op de werf en het budget van het pro-
ject. Het zijn lange dagen, maar je krijgt veel voldoening  omdat je het project ziet groeien. Binnen de NV 
Denys krijg je ook vele groeikansen en opleidingsmogelijkheden. Kortom alles wat een ambitieus ingenieur 
nodig heeft.

Drie jaar geleden studeerde ik af als burgerlijk ingenieur Elektrotechniek-ICT. 
Waarom koos ik voor Accenture? Consultancy sprak mij meteen aan: uitdagende 
projecten, veel variatie, samenwerken in een team van jonge, dynamische, ge-
dreven mensen.
Wat mij na enkele jaren nog steeds enorm aantrekt bij Accenture is de mogelijk-
heden die Accenture blijft bieden:
Je krijgt de kans uitdagende projecten te doen bij verschillende klanten in uit-
eenlopende industriën; zo werkte ik al voor klanten in de telecom-, bank- en 
brouwindustrie.
Je krijgt de mogelijkheid om – indien je dat wenst –  af en toe een project in het 
buitenland te doen. Als starter heb je sowieso 2 weken training in ons opleiding-

scentrum in Chicago. Verder volgde ik al een training in Oslo en deed ik al projecten in Frankrijk, Duitsland, 
Italië en momenteel in de US.
Je krijgt de kans om persoonlijk te groeien. Project na project zie je je eigen verantwoordelijkheden groeien, 
zowel qua functionele en technische skills als qua soft skills en project management skills. In mijn eerste 
project startte ik in een team en was ik verantwoordelijk voor een specifiek onderdeel waarbij ik nog veel 
gecoacht werd door mijn team lead. Intussen zit ik continu samen met de klant om samen oplossingen uit 
te denken, coordineer ik zelf een team, zorg ik voor proces alignment tussen verschillende teams van de 
klant...
Hiernaast biedt Accenture ook enkele trainingen per jaar aan zodat je jezelf kan blijven ontwikkelen. Ook 
heeft iedereen een persoonlijke career counselor die samen met jou je ontwikkeling opvolgt.
Wil je meer weten, aarzel niet om me te contacteren (karlien.malfroid@accenture.com). Verdere informa-
tie vind je ook op http://experience.accenture.be. 

Karlien Malfroid  Accenture

Jan Van De Putte - Denys
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Goed 4 jaar geleden begon ik net zoals jullie nu ongeveer het academiejaar. 
Het was mijn laatste jaar werktuigkunde en ik zat aan de Spaanse kust mijn 
Erasmus op gang te trekken. Ver van alle thesisstress en de zoektocht naar 
werk verwijderd. 
Ik had namelijk net een stage achter de rug bij Bain & Company en had een 
voltijds contract op zak. Nu, 4 jaar later ben ik er nog steeds vol enthousiasme 
aan het werk. 
Eén van de grootste redenen waarom ik, als ingenieur, voor Bain koos, was het 
internationale karakter dat ze bieden. Tot op heden hebben ze me hierin nog 

niet teleurgesteld. 
Afgelopen jaar bracht ik onze koude winter door in het zonnige Australië, waar ik voor het kantoor van 
Melbourne werkte. Het kantoor van Melbourne is een echte smeltkroes van culturen, wat de team-
samenstelling altijd heel interessant maakt. Het leren samenwerken met zo veel diverse mensen was niet 
alleen op professioneel maar eveneens op persoonlijk vlak een grote verruiming. 
Toen ik terugkwam van Australië, had ik de mogelijkheid om deel te nemen aan een training in Montreal, 
Canada. Het waren 6 intense dagen, gevuld met heel veel interessante onderwerpen zoals strategisch 
nadenken, hoe best presentaties geven, evalueren van bedrijven en nog veel meer. Deze meer econo-
mische trainingsessies zijn een echte toevoeging aan de technische opleiding die ik genoten heb aan de 
Plateau. 
De kers op de taart van de training is echter dat iedereen van over de hele wereld van hetzelfde niveau 
er naar toe komt. Je bent daar dus omringd met een honderdtal collega’s komende van elk continent ter 
wereld. Dat geeft niet alleen levendige conversaties tijdens de trainingen, maar ook ’s avonds aan de bar. 
In een ander continent werken, projectteams samenstellen vanuit verschillende kantoren, wereldwijde 
trainingsessies geven, etc. Het draagt allemaal bij tot de mogelijkheid van het creëren van je eigen inter-
nationaal netwerk van collega’s en na verloop van tijd ook vrienden! 

Tobias Tousseyn  Bain & Company

Jense Seurynck  Philips
Het academiejaar is nog niet zo lang geleden van start gegaan, dus in plaats 
van nu al een dringende oproep te doen om bij ons te solliciteren, wil ik hier 
kort vertellen hoe de job van een software engineer (mijzelf als voorbeeld 
genomen) er uit kan zien. Toen ik een jaar geleden begon te werken, werd 
ik meteen volop betrokken in de integratie van verschillende componenten 
van de TV software en het uitbreiden van bepaalde onderdelen om enkele 
nieuwe features zoals opnemen van programma’s op USB-schijven, mogelijk 
te maken. Op zich een heel technische functie.
Een jaar later heb ik een meer coördinerende rol voor alle functionaliteit die 

gerelateerd is met smartTV. Dit gaat over internet op TV, video on demand, online apps, … Een hele an-
dere wereld dan de eigenlijke software development. In eerste instantie moet ik er voor zorgen dat er 
research gebeurt voor toekomstige features, de requirements daarvoor beschreven worden en de over-
dracht van kennis naar de development teams plaatsvindt. Daarna ligt de nadruk op het invullen van de 
afhankelijkheden die de verschillende betrokken teams op elkaar hebben. Op het einde van het project 
is het mijn taak om het validatieteam aan te sturen en er voor te zorgen dat de overblijvende problemen 
op tijd en volgens de juiste prioriteit opgelost worden.
Alles bij elkaar een nieuwe uitdaging die er voor zorgt dat ik mij terug pas afgestudeerd en een onwe-
tende starter voel.
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De grootste en meest voordelige

studentenboekhandel

van het land !

Al uw boeken en cursussen in voorraad
en

steeds tegen de scherpste prijzen 57

Anneleen De Clercq  Procter & Gamble
Vorig jaar begon ik aan mijn laatste jaar op de Plateau, net zoals sommigen onder 
jullie nu. In dat jaar krijg je een stortvloed aan informatie en uitnodigingen voor 
recruiting events van verschillende bedrijven aangeboden. Ik raad je aan naar alle 
 infosessies te gaan van bedrijven waarin je geïnteresseerd bent, zodat je vragen kan 
stellen en ontdekken of het bedrijf wel echt zo goed bij je past als je op het eerste 
gezicht denkt. Zo heb ik deelgenomen aan de Masterclass van Procter & Gamble. 
Een bruisend weekend in november waarbij je overdag meer ontdekt over werken 
bij P&G aan de hand van workshops en case studies. ‘s Avonds is er dan weer tijd 
om je toekomstige collega’s op een informele manier beter te leren kennen.
Ondertussen zit mijn eerste maand als Assistant Brand Manager (ABM) bij Procter 
& Gamble er op. De dagen vliegen echt voorbij! Vanaf dag één krijg je alle verant-

woordelijkheid over de producten van ‘jouw’ merk. Meetings organiseren, marktanalyses maken, plan-
ningen opmaken etc. Het analytische denkvermogen dat je als ingenieur aangeleerd krijgt, komt goed 
van pas. Aan de andere kant kan je je creativiteit gebruiken bij het opstellen van plannen voor nieuwe 
productinitiatieven en het beoordelen van prints, TV commercials en nieuwe verpakkingen... elk uur ben 
je met iets anders bezig. De dagen zijn heel gevarieerd en zo blijf je het leuk vinden! Je hebt veel sociaal 
contact met je collega’s of tijdens meetings met creative agencies en klanten. De sfeer op de werkvloer zit 
ook helemaal goed! Je collega’s zijn voornamelijk dynamische en jonge mensen waarmee je graag buiten 
de werkuren een terrasje doet. Kortom, een fantastische job met veel variatie & uitdaging!
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1) Je professor analyse en je professor algebra hebben beiden twee kinderen. Je vriendin 
Anne is een dochter van de prof Analyse. Verder weet je dat ook je prof Algebra min-
stens één dochter heeft. Wat is de kans dat ze beiden twee dochters hebben?

2) Simon heeft een oogje op zijn buurmeisje Sara. Elke ochtend vanaf 8u00 wacht hij 
op de bus, die op een volledig willekeurig tijdstip tussen 8u00 en 8u20 vertrekt. Sara’s 
bus vertrekt op een willekeurig tijdstip tussen 8u00 en 8u30, maar zij verlaat haar huis 
altijd op het laatste moment. Hoeveel kans heeft Simon om ‘s morgens nog een glimp 
van haar op te vangen?

3) Zeven studenten zijn aan het kaarten voor geld. Bij het begin van elke ronde leggen 
ze elk €1 in de pot. De hele pot gaat vervolgens naar de winnaar van die ronde. Het spel 
eindigt wanneer er één iemand blut is. Als elke speler met een veelvoud van €7 begint, 
zullen ze dan ook elk met een veelvoud van €7 eindigen?

4) In het krijtbakje van de prof Chemie zitten zes witte en twee blauwe krijtjes. Omdat 
de prof. een fobie heeft voor de kleur blauw, durft hij niet in het doosje te kijken. Wan-
neer zijn oude krijtje op is, pakt hij dus steeds blindelings een nieuw, en gooit het snel 
terug wanneer het krijtje blauw is. Hoeveel keer zal de prof. gemiddeld gezien een blauw 
krijtje vastnemen, vooraleer hij alle witte opgebruikt heeft?

5) De Breinbreker: Een dief komt voor een kluis met m rijen van n draaiknoppen, die elk onder een 
andere willekeurige hoek staan. Op de kluis ligt een A3-blad met de woorden: “Als alle knoppen 
naar boven wijzen, gaat de kluis open.” Precies werken is geen probleem voor de dief, erger is dat 
wanneer hij aan één knop draait, alle knoppen in dezelfde rij en kolom als die knop meedraaien 
onder exact dezelfde hoek. Geef alle waarden van m en n (m,n natuurlijk) waarvoor de dief de kluis 
altijd kan openmaken (onafhankelijk van de beginstand van de knoppen).

PRIME is een erkende studentenvereniging aan de UGent die op een fijne manier 
mensen wil samenbrengen die geïnteresseerd zijn in wiskunde. Sinds haar ontstaan 
in 2008 is deze vereniging er steeds in geslaagd een gevarieerd gamma aan wiskun-
dige en minder wiskundige activiteiten te organiseren. PRIME werkt niet met 
leden: iedereen die interesse heeft, kan deelnemen aan de activiteiten en dit 
bijna altijd gratis.
PRIME is bekend van haar Breinbreker, maar ook van haar prob-
lem-solvingavonden, spelletjesavonden, wiskundige lezingen, 
 wedstrijden,.... ook de PRIME Quiz kent steeds een groot succes. 
Meer  informatie vind je op hun site: http://prime.ugent.be

Zend de oplossingen voor 28 oktober naar raadsels@vtk.ugent.be en win mooie prijzen!
De antwoorden van de breinbreker worden rechtstreeks naar PRIME gestuurd zodat je ook meedingt 
naar hun prijzen: een jaarabonnement op Wiskunde & Onderwijs of Pythagoras, twee wiskunde-
tijdsschriften.



AB-InBev Supply Traineeship

In Belgium alone AB InBev operates in 4 breweries. Across different 
departments the breweries need motivated Engineers to face their next 
challenges. Our dream is to become “the Best Beer Company in a Better 
World” and we want to attract more talented Engineers through a unique 
program.

The Supply Traineeship
This is a new program focusing on production. The program’s goal is to 
make you ready to become a manager in supply/production, with a broad 
knowledge of our company and of the beer market. 

AB InBev delivers to its trainees:
• Investment into the future top managers of the company
• A 4-month hands on experience across different breweries and 
departments in supply followed by a first junior manager position
• Exposure to the global leaders of the company from day 1

All the information on the program is to be found on www.bestbeerjob.com.
Applications are open until October 30th 2011. 
The program begins September 1st, 2012

Testimonial of a General Management Trainee
Why did you apply for AB-InBev’s 
Management Trainee program?
Adrien: I like big challenges, 
teamwork and managing people 
and I preferred a cross-functional 
career as it makes your reach so 
much wider. AB InBev’s trainee 
program is very attractive on these 
criteria, whilst I had the chance to 
join the company I so admired!

What did you like the most so far?
Adrien: The benchmarking 

experience of two breweries (Leuven and Magor) during the Supply Training 
was a big advantage for my current first position, since 1st of July 2011, as 
Process Engineer Packaging.

Adrien Mahieu, 2010 Trainee, engineer of 
UCL
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Student Kick-Off
Picturesk Studentlife
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Openingsfuif
Picturesk Studentlife
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Meer foto’S op Vtk.ugent.be !
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Openingsfuif
Picturesk Studentlife

‘t Civielke

fotograaf: Sacha Vanhecke

fotograaf: Sacha Vanhecke

Meer foto’S op Vtk.ugent.be !



‘t Civielke62 ‘t Civielke‘t Civielke62

Fotopagina
VTK Tweedaagse



‘t Civielke 63

Stand-up Professoren
Sleutelgaten
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Lessen hoeven niet per se slaapverwekkend te zijn. En nergens staat geschreven dat prof
fen saaie mensen moeten zijn, die op een droge toon hun materiaal vertellen. Het valt 
wel eens voor dat ze echt iets grappigs zeggen. Schrijf het dan op en stuur het door naar  
sleutelgaten@vtk.ugent.be, of zet het op de site. Zo kan iedereen meelachen.

Prof. H. De Schepper
Meetkunde en Lineaire Algebra
• (Tegen pratende mensen) Ik hoor nogal goed, en ik kan dat  bijna allemaal horen. En ik 
wil dat niet horen! Das dus verschrikkelijk!
• En ge kunt, voor de lol, daar nog een cirkel mee maken om te controleren of dat wel 

klopt, maar daar had ik geen zin meer in.
• Oei, nu heb ik twee borden overgeslagen. Dat is me nog nooit overkomen.

Prof. E. Laermans
Informatiebeveiliging
• En nee, Microsoft is geen malware, alhoewel je het soms wel als kwaadaardig kunt 
beschouwen.
• De privacyknop bij Apple is de uitknop.

Prof. J. Melkebeek
Elektrische Aandrijf Techniek
• (Over industrieel ingenieurs die GEA willen volgen zonder EAT gevolgd te hebben) Ge 
moet gij ook niet van de kleuterklas naar ‘t middelbaar gaan!
• ’k Denk tegen dat ik oud word, dat’k een cyanidepilleke in mijn zak steek.

• Kom op het examen niet af met een thyristor die 10 kHz schakelt e! We zitten hier op de 6e verdieping 
e! Als ge dan geen valscherm bijhebt, vrees ik voor Clottemans II.

Prof. Leys
Natuurkunde
• We gaan opnieuw een glazen staaf aanwrijven met een kattenvel, voor de dierenrech-
tenactivisten: het is dezelfde kat als maandag
• Excuses voor de niet SI-eenheden

• Elk jaar heeft onze faculteit een budget voor de aanschaf van nieuw didactisch materiaal, zo ook dit 
toestel. Parels voor de zwijnen zegt u misschien? U heeft daar deels gelijk in, maar goed: leuk speel-
goed voor de proffen
• Soms kunnen vrachtwagens kantellen, blijkbaar is de transportsector in dit land nog niet tot hoofd-
stuk 11 geraakt.
• Een houten kist met omhulling van goud. Of voor de West-Vlamingen: een niet-metalen kist met 
metaal erop...

Prof. L. Taerwe
Gewapend en Voorgespannen Beton II
• Dit is de ingewikkelste formule uit de cursus. Daarom wil ik hem ook niet schrappen.
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Mannen om te mijden
The Love Engineers

‘t Civielke

Wij zijn de Love Engineers die de vrouwen en de mannen helpen bij hun zoektocht naar een 
knappe, slimme, passionele, grappige, lieve, kortom perfecte soulmate. Tijdens de eerste 
stap gebeurt de –al dan niet natuurlijke– selectie van mogelijke partners. Zeer belangrijk is 
het kaf van het koren scheiden. Daarom bieden wij jullie een lijst van de types mannen en 
vrouwen aan die ten allen tijde te vermijden zijn. Indien jullie beslissen toch een van deze 
deernes of jongeheren te kiezen, is dit geheel op eigen risico.

Het warhoofd
Chaos is zowel in 
zijn hoofd als in zijn 
uiterlijk aanwezig. 
Hij is rommelig en slordig 
en jij bent zijn persoonlijke 
 agenda. Hij geeft niet om 
 uiterlijke verzorging, zeep 
heeft hij nog nooit van dicht-
bij gezien en een kapper vindt 
hij een overbodige luxe. Deze 
man is vaak te herkennen aan 
zijn lange, groezelige baard en 
de twee verschillende sokken 
die hij draagt. Loop steeds 
in een grote bocht rond een 
warhoofd.

De gangmaker
Laat je niet vangen door deze man. Hij lijkt 
 vriendelijk, aardig en vlot in de omgang, maar hij
is zeker niet het perfecte vriendje. Zijn ideale af-
spraakje is op stap gaan met al zijn vrienden
en veel bier drinken. Hij zal zich niet comfor-
tabel voelen zonder zijn grote vriendenkring.
Jij zal maar een speldenknopje zijn in deze gi-
gantische groep. Hij zal jou wel opmerken,
maar zijn aandacht zal snel afwijken naar 
zijn trouwe aanhangers, waarbij hij heel wat
stommiteiten  doet om zijn broodnodige  aandacht  
te krijgen.

De verzamelman
Hij showt je met trots zijn kasten vol 
met munten en postzegels, of zijn 
zolder met rijdende treintjes. Hij raakt 
nooit uitgepraat over zijn imposante 
verzameling en geeft hier onnodig 
veel geld aan uit in plaats van jou 
 cadeautjes te kopen. Een verzamelman 
heb je nooit voor jou alleen. Je zal hem 
altijd moeten steunen in zijn adoratie. 
Zijn verzameling zal altijd op de eerste 
plaats komen.

De ladykiller
Op het eerste zicht lijkt deze man 
het einde. Hij is knap, charmant en 
lief, maar hij vindt enkel plezier in 
zijn eeuwige jacht op vrouwen. Hij 
is een genie in het schaamteloos
veroveren en hij gebruikt hier 
een hele reeks verleidings-
technieken voor. Maar eenmaal

als het nieuwe ervan af 
is, laat hij je vallen als 
een baksteen en begint 
hij aan zijn volgende
slachtoffer. Ons advies: 
killen voor hij dat met 
jou doet!

De computernerd
Deze freak zit ganse dagen aan zijn computerscherm 

gekluisterd. Hij vergeet te eten, douchen en slap-
en. Zijn idee van een perfect afspraakje is samen 

met jou te gamen. Hij zal niet te vinden zijn 
voor een uitstapje buitenshuis. Met andere 

woorden: schuw deze stereotiepe burgie!
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Mannen om te mijden
The  Love Engineers 

Het moederskindje
De vrouw van zijn leven is zijn mama. Je zal je gelukkig moeten 

 prijzen met een eeuwige tweede plaats. Hij zal je steeds 
 vergelijken met zijn moeder en spijtig genoeg zal je nooit aan 

zijn ideaalbeeld van een vrouw voldoen. Deze mannen zullen 
nooit volwassen en zelfstandig worden.  Als je een dominante, 

bemoeizieke schoonmoeder in je leven wilt vermijden dan 
 begin je beter niets met het moederskindje.

Het “ik-heb-geen-manieren”-type
Eten met de mond open, boeren en scheten 
laten, nog nooit gehoord hebben van “dank 
je”, “sorry” en “alsjeblieft”. Het zijn maar en-
kele kenmerken van dit type. Je zal jezelf on-
getwijfeld ergeren aan hem en je kan je wel 
al inbeelden wat familie en vrienden van
hem zullen vinden. Tenzij je een diploma van 
kleuterleidster hebt en je de nobele taak van 
manieren leren op jou wil 
nemen, raden we je deze 
kleuter ten zeerste af.

De eeuwige ex
Al tijdens het eerste afspraakje komt zijn ex 
ter sprake. Hij blijft een nauw contact met
haar onderhouden en hij ontvangt ook  geregeld 
mysterieuze berichten en telefoontjes van
haar. Zijn ex zal steeds een 
gigantisch obstakel in jullie 
relatie blijven. Onze tip: 
word zo snel
mogelijk zelf 
zijn ex!

De verslaafde
Deze man is verre van aantrek-
kelijk. Hij gaat volledig op in 
zijn verslaving (drank, drugs,
gokken). Meestal zit hij diep in de 
schulden. Als je je aangetrokken 
voelt tot dit soort mannen
dan lijd je ongetwijfeld aan het 
Moeder-Theresa-complex. Hij 
is je zorgproject. Een beter idee
is om hem naar een afkick-
centrum te sturen.

De perverseling

Deze oversekste man heeft geen 
belangstelling voor jouw per-
soonlijkheid, maar enkel voor
jouw lichaam. Zijn PC staat vol 
porno en telkens als hij jou 
ziet wordt hij steeds geplaagd
door een testosteronboost en 
een verharding in de  gevoelige 
regionen. In het begin van
jullie relatie zal dit jouw ego 
vleien, maar op den duur zal hij 
steeds vreemdere en alsmaar meer
experimenten voorstellen. Blijf 
dus niet te lang hangen bij deze 
man, hij is meer geschikt als
one-nightstand.

Mannen om te mijden
The  Love Engineers 
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Vrouwen om te mijden
The Love Engineers

De succubus
Over de succubus leert wikipedia ons het volgende:

Succubus: een vrouwelijke demon die zich voedt 
met de  energie en/of mannelijke hormonen van 
haar slachtoffers, vaak met de dood als gevolg.

Je ziet het, dit soort vrouwen is letterlijk gevaarlijk 
voor je  leven. Ze zijn over het algemeen enkel te 
herkennen door vrienden van het slachtoffer, daar 
de laatstgenoemde systematisch gehersenspoeld 
wordt om te vermijden dat hij probeert te vluchten. 
Bovendien zorgt het feit dat ze zijn testikels verwi-
jdert en in een kistje onder het bed bewaart ervoor 
dat hij zelfs niet meer aangetrokken is tot andere 
vrouwen, wat haar opzet uiteraard enkel in de 
kaart speelt. Tot overmaat van ramp zijn ze vaak 
vrij intelligent en uitermate bedreven in het 

b e s p e l e n van anderen.
Toch zijn er een aantal zaken die 

je in het achterhoofd kunt 
houden om je te wap-
enen tegen de vrou-
welijke demonen. 
Succubi hebben 

namelijk allemaal een sociale ‘situatie’ (narcisme, 
schizofrenie, faalangst, daddy issues, etc. of een 
combinatie). Vermijd dus psychologiestudentes. 
Doe je bovendien altijd iets dommer voor dan je 
bent. Zo denken ze net iets te snel dat ze geslaagd 
zijn in hun voornemen je volledig onder de slof te 
krijgen, wat je enkele  dagen reactietijd geeft.

In de uitzonderlijke gevallen dat de prooi echter 
iets in de gaten krijgt en probeert te vluchten, kan 
het dumpproces bijzonder lang en moeilijk gaan. 
Het Stockholmsyndroom zorgt hier uiteraard voor 
een extra  moeilijkheid. Daarbij komt  natuurlijk het 
feit dat mannen verleiden het enige levensdoel en 
daarmede de specialiteit is van de succubus.

Als je er echter tegen alle verwachting in toch in 
slaagt om definitief aan zo’n belaagster te ontsnap-
pen, kan je best je vrienden, naaste en verre fami-
lie, medestudenten, Facebook vrienden, collega’s 
enzovoort erop voorbereiden dat ze  binnenkort 
een telefoontje zullen ontvangen van je ex waa-
rin ze haarfijn uitlegt waarom u een monster, een 
egoïst, een leegganger en een sociaal geval bent en 
een kleine penis hebt.
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De Gold Digger
Ondanks de ronkende titel en het befaamde ge-
voel voor humor van burgies, alsook de immense 
fysische kennis die feilloos wordt toegepast in de 
slaapkamer, voelen vele vrouwen zich toch vooral 
aangetrokken tot de goedgevulde portemonnee 
die standaard bij het diploma hoort. Het is belang-
rijk om het onderscheid te kunnen maken tussen 
een vrouw die van een geschenkje meer houdt, en 
een ordinaire geldhoer.

Er bestaat gelukkig een kwantitatieve test voor dit 
probleem. Op een dag vertel je aan jouw vriendin 
dat je gepromoveerd ben tot partner van je be-
drijf. Je trekt hierdoor een verdriedubbeld loon 
en krijgt allerlei bonussen, inclusief deelname aan 
de jaarlijkse bedrijfscruise langs de Canarische ei-
landen. Drie maanden later vertel je dat je ontslag 

hebt genomen om jouw kinderdroom na 
te jagen: archeoloog worden over het 
Merovingische Frankrijk ten tijde van 
Dagobert I. Je meet in beide periodes 
de seksfrequentie. Als die met meer 
dan 90% is gedaald maak je het uit 
met je vriendin, of contacteer je 
een advocaat met expertise in 
huwelijkscontracten, afhankelijk 
van haar fysieke kwaliteiten.

Het is niet geweten of bedrijfs-
kundigen ook last hebben van dit 
fenomeen.
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Vrouwen om te mijden
The  Love Engineers 

De wisselbeker
De wisselbeker, ook 
wel matras geno-

emd, is een zeer 
 opmerkelijk type. Op 

zich is haar onstilbare hon-
ger naar mannen geen 
probleem. Bijvoorbeeld 
als rebound of als avon-
tuurtje is dit het soort 

bij uitstek: weinig moeite 
bij het veroveren en veel ervaring 
tussen de  lakens. Met een beetje 
geluk is de dame in kwestie zelfs 
vleselijk aantrekkelijk, waardoor 
je the day after ook bij je vrienden 
kan opscheppen, wat uiteraard je 
sociale status ten goede komt. 
De met haar opgedane ervaring 
kan bovendien zeer goed van pas 
komen als je uiteindelijk een go-
ede partij tegenkomt en deze wilt 
imponeren met uw liefdestech-
nieken.

Gevaarlijker wordt het echter als 
je gevoelens voor haar kweekt. 
Jammer genoeg behoren wij als
ingenieursstudenten tot de risi-
cogroep voor deze onaangename 
 bijwerking.  Gevoelens begrijpen 
is nu eenmaal iets voor mensen 
die te slecht zijn in wiskunde om 
aan  ingenieursstudies te begin-
nen.
Een wisselbeker is per defini-
tie gemaakt om doorgegeven te 
worden, dus een relatie met een
dergelijk iemand is gedoemd om 
te mislukken. Over je  verdriet 
raken wordt in dat geval nog
bemoeilijkt door het feit dat je 
voormalige verovering binnen 
de kortste keren haar wisselend
bestaan verderzet.

Er dient echter nog iets opge-
merkt te worden over dit ras. Ook 

als u geen gevoelens heeft voor
de persoon in kwestie, is de wis-
selbeker niet altijd een goede 
optie. Vooral de combinatie van
mannelijke lust, alcohol en 
donkere plaatsen zoals feest zalen 
en cafés is bijzonder gevaarlijk. 
Niet alle wissel bekers zijn nameli-
jk even bekoorlijk en dat valt 
veelal pas op als ze de volgende 
ochtend naast je  wakker worden.
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De Plakker
Het type meisje dat je altijd 
trouw zal blijven, maar te trouw 
kan soms ook schadelijk zijn.
Een uur zonder tenminste twintig 
smsjes beschouwt ze als verspild. 
Twaalf daarvan moeten zjg, hvj of 
een andere gruwelijke, manon-
terende afkorting bevatten. Het 
aantal x’jes erin doetje vaak ver-
moeden dat die knop soms blijft 
steken. Maak jezelf het leven wat 
makkelijker en typ een aantal 
standaardantwoorden om meer-
maals te gebruiken. De kans dat 
ze dit doorheeft is nihil, ze zal je 
eerder bedanken voor de liefde-
volle aandacht.
Als ze mee op stap gaat, altijd dus 
als je zo dom bent om haar dat te 

vertellen, kan er even goed een 
stuk duct tape rond jullie armen 
kleven. Niemand die het verschil 
zal merken. Alhoewel, dat laatste 
zou je wel beroven van de enige 
momenten wanneer je alleen 
onder mannen bent die avond: 
het toilet.
Combineer dat met een twee-
wekelijkse Twilightmarathon en 

een net iets 
te enthousi-
aste houding 
t e g e n o v e r 
jouw familie 
en je weet 
dat je iemand 
hebt gevon-
den voor de 
eeuwigheid. 

Wat in dit 
geval een 
ramp is.
Als je dan toch de 
moed vindt om het uit 
te maken, bereid je dan 
voor op een van de gevaarlijk-
ste vrouwelijke wapens: liters 
tranen. Makkelijker, en eigenlijk 
ook menslievender, is om je ei-
gen kidnapping te faken en naar 
Ijsland te verhuizen. Consulteer 
daarvoor een van de vele profes-
sionnele bedrijven die hiervoor 
bestaan.
Tenzij je haar dienende houding 
in bed te leuk vindt, wat niemand 
je kwalijk zal nemen.
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Nu te zien op het witte doek in “Crazy, stupid 
love” en uitverkoren tot hunk van de week: Ryan 

Gosling. De échte fans kennen hem natuurlijk al van 
Young Hercules, The Notebook, Blue Valentine… Now 

hotter than ever!

Zwanger zijn is in! Lily Allen, Car-
la Bruni, Beyoncé, … zijn alle-
maal in blijde verwachting en
dus helemaal mee met deze trend.

Ins & outs in Tinseltown
Fashion

‘t Civielke

Wat is de nieuwste trend en 
wat is totaal voorbijgestreefd 
in Hollywood? Ontdek het hier!

De retro glam is in tegenwoordig. Dita Von Teese 
doet het al jaren voor, Selena Gomez en de rest van
de wereld is eindelijk gevolgd. Nu is de trend over-
al zichtbaar en vooral betaalbaar, onder andere
in H&M. 

Hunk van de 

week

Anke Asselman



Vragen voor the love engineers mogen altijd 
naar pers@vtk.ugent.be gestuurd worden!
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Heb jij onvermoede schrijftalenten? Bedenk je in de les 
de grappigste verhalen? Komen leuke personages en 
spannende intriges zo bij je op? 
Schrijf zelf een tekstje en win mooie prijzen! 
Wij geven 5 woorden op die zeker in het tekstje moeten 
voorkomen. De winnaars worden zelfs gepubliceerd in 
het volgende ‘t Civielke.

Schrijfwedstrijd

De verhalen mogen max. 3000 tekens (incl spaties) bevatten en naar  
schrijfwedstrijd@vtk.ugent.be doorgestuurd worden voor 2 november.

De woorden van deze editie:

WC eend, megafoon, trofee, bierbeker, cuttermes

Babbelbox
Een volledige pagina voor jullie!

Voor al je commentaar op artikels, 
 anekdotes van activiteiten,  opmerkingen 
over de lessen en sappige roddels.

Stuur ze door naar babbelbox@vtk.ugent.be
en wij zetten ze in het volgende ‘t Civielke
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Heel erg bedankt!!!
Dankwoord

‘t Civielke

En dan is dit de laatste pagi
na van ons eerste ‘t  Civielke. 
Traditioneel worden hier 
alle medewerkers bedankt 
die op één of andere manier 
iets bijgedragen hebben. 
Deze editie is dat niet an
ders!

Wout, voor zijn ongelofelijk co-
herent voorwoord. Dat ruim-
schoots na zijn deadline aan-
kwam. Maar het was de moeite.

Jef, om aan te tonen dat de neu-
trinos de volgende Olympische 
Spelen met grote kans zullen 
winnen. Hij heeft hier even 
belachelijk veel teksten ge-
schreven!

BEST en IAESTE voor hun 
enthousiaste verslagen van 
zomerse belevenissen. Je krijgt 
zo zin om ook mee te gaan!

2Fabiola, om een beetje tijd te 
maken voor onze ongelofelijk 
originele vragen. En de radio-
zenders volledig af te kraken.

Geoffrey, om, zelfs als werk-
ende mens, nog te willen  blijven 
schrijven en ons te verblijden 
met zijn talent.

FRiS, dank u voor de bondige 
opsomming van al die raden 
hier aan de faculteit.

Frederic, voor zijn fantastisch 
gedetailleerde verslag van Bach 
Launch. Jammer genoeg heb-
ben we soms wat moeten cen-
sureren.

Het hele Praesidium om zo 
braaf hun tekstjes en foto’s 
door te sturen. Nooit verwacht 
dat dat ging lukken!

Trifavier Vereickt, we zijn nu al 
benieuwd naar het vervolg van 
de Science Wars.

Ornella en Laurien om hun 
Tarotkaarten erbij te nemen en 
niemands toekomst ongemoeid 
te laten.

Yumi en Eva om ons heel veel 
bij te leren over onze geliefde 
 studentenstad.

En Eva apart ook nog eens voor 
de wonderbaarlijke keukentips.

Heleen voor haar absoluut niet 
geplagieerde column. Wij pre-
fereren het woord geïnspireerd.

Anke, ze zorgt ervoor dat we 
zeker niets fouts zullen aan-
hebben en perfect weten welke 
gadgets nu hot zijn!

Randy van The Porter House, 
om ons zeer gastvrij te ontvan-
gen, met de nodige pintjes en 
een tof gesprek.

PRIME, om de raadsels weer 
een niveautje hoger te tillen 
dan die van vorig jaar.

Recruitment en PR voor de vele 
problemen en verzuchtingen 
met advertenties en advertori-
als.

Sacha, voor de prachtige foto-
reportage van Student Kick-off 

en de Openingsfuif.

Onze Love Engineers: Caro, 
Willeke, Bob en Jef. Ze zullen 
ons dit jaar bijstaan in het vin-
den van de ware.

Pieter, onze Vice, om deze 
achtergrond uit te kiezen.

Anoniempje, om de geheimen 
van de kama sutra uit de doek-
en te doen.

Wouter en medestanders om 
onze VTK-account volledig om 
zeep te helpen net voor de 
deadline. Onze wraak is zoet.

En last but not least: onze fan-
tastische kommaneukers die 
dit ‘t Civielke volledig leesbaar 
 gemaakt hebben.
Caro, Menno, Birgit, Willeke, 
Anke, Steven, Hanne, Ornella, 
Eva, Matthias en Genia. Enorm 
bedankt voor jullie harde en 
snelle werk!
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