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Advertenties  VTK Career and Development
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Druk  Druk NV Drukkerij Verbeke
   Lijnmolenstraat 34-36, 9040 Gent  
Oplage   1200 

‘t Civielke is een tweemaandelijks tijdschrift van de  
Vlaamse Technische Kring Gent VZW. Het wordt sine  
pecunia verspreid onder de studenten van de Faculteit  

Ingenieurswetenschappen en Architectuur en op aanvraag 
per post toegezonden aan leden van Engage en aan de ereproffen.

In juli en augustus verschijnt er geen editie. 
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G e g ro e t 
beste VTK’ers,

Na een welverdien-
de vakantie, is het 

academiejaar alwe-
er enkele weken bezig. 

Daarmee gepaard over-
heerst pure chaos in me-

nig studentenbrein, want 
net alsof de combinatie van 

uitgaan en lessen volgen nog 
niet complex genoeg is, he-

eft de universiteit ons dit jaar 
opgezadeld met een ongestru-

ctureerd hoopje miserie: Ufora 
genaamd. Wat zijn we blij dat elk 

vak zijn eigen random foto heeft om 
ons wegwijs te maken over de inhoud 

en wat is het leuk dat je in slechts een 
tiental stappen je vakken kan sorteren 

per semester (mop! Ik heb geen idee hoe 
dit moet, please send help!).

Gelukkig heeft VTK zijn start absoluut 
niet gemist. Zo zorgden we er op de 

openingscantus persoonlijk voor dat er 
enkele extra zwarte gaten bijgekomen 

zijn in de ruimte, stroomden de drie 
verdiepingen van Delta helemaal 

vol tijdens Student Kick Off,  en 
mochten we met trots weer heel 

wat enthousiaste commilitones 
verwelkomen in de kern van 

onze kring. Proficiat!

We hebben echter nog 
veel meer voor jullie 
in petto. De quiz, on-

telbare sportevents, 
een citytrip (ja, dit 
jaar voor echt!), 

danslessen, het 
galabal en zoveel 
meer staat voor 

de komende 
weken ge-

pland. 

Daarnaast krijgen dit jaar opnieuw 
350 mensen de unieke kans om mee te mo-
gen op de VTK skireis naar Les Quatre Val-
lées. Ik kijk er in ieder geval al reikhalzend 
naar uit en ik ben er zeker van dat onze 
Skicrew ons allemaal zal trakteren op een 
onvergetelijke week.

Er is een tijd van komen, en een tijd van 
gaan. Jammer genoeg komt de tijd om het 
zalige studentenleven te verlaten voor onze 
masterstudenten er bijna aan. Daarom kan 
ik jullie onze career events zeer warm aan-
bevelen. Op de verschillende sector days 
krijg je de gelegenheid om op een informele 
manier (lees: met gin/cocktailworkshop,…) 
kennis te maken met de verschillende in-
dustrietakken. Dit kan jullie ongetwijfeld 
helpen om een goede keuze te maken over 
waar jullie later willen werken.
Aan alle eerstejaars: Bravo! WiBa zit er op 
en de eerste weken op weg naar de ‘ir’ titel 
zijn een feit. Probeer zeker om af en toe een 
VTK activiteit, zoals de initiatiedopen, mee 
te pikken. Het is niet alleen de perfecte ma-
nier om even te ontspannen, maar je maakt 
er ook heel wat vrienden die nog van pas 
kunnen komen in je verdere loopbaan.

Tot slot is niet alleen het geëngageerde 
37-koppige praesidium belangrijk om de 
geoliede VTK machine draaiende te houden, 
maar ook de medewerkers zijn onmisbaar 
om alle activiteiten te kunnen organiseren. 
Als je zin hebt om eens te tappen in Delta of 
op een VTK feestje, cursussen te verkopen 
in VTK PI of te helpen bij de opbouw van 
een activiteit, stuur dan gerust een mail-
tje naar vice@vtk.ugent.be Jouw hulp zal 
enorm gewaardeerd én beloond worden!
Ik wens jullie allemaal veel plezier de ko-
mende weken, tot in Delta of op een van de 
activiteiten!

Hannes
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Hey liefste lezer, 
 
Je bent momenteel getuige van een historisch moment: voor 
het eerst komt het redactieteam aan het woord.

Wij zullen dit jaar jouw verveling ver-
drijven met onze prachtige ‘t Civielkes.
We bijten alvast de spits af met een vol-
gepakte, gevarieerde editie.

Eerst neemt een lieftallig, onschuldig 
eerstejaarte je mee in zijn leerrijke Bach 
Launch ervaring.
Daarnaast maak je zowel kennis met het 
praesidium als met de beste mensen die 
je ooit zal ontmoeten - ons.

Naast dit historisch voorwoordje, krijg 
je nog een once-in-a-lifetime-experien-
ce voorgeschoteld via dit hoopje papier. 
We hebben namelijk een exclusief inter-
view met de enige echte professor De 
Schepper kunnen verkrijgen, waarin ze 
haar geheimen blootlegt.

Ook de vaste rubrieken stralen: de 
wistjedatjes, horoscoop ... stellen nooit 
teleur en de nieuwe rubriek ‘De draad 
kwijt?!’ zal je van je sokken blazen. 
Het spiksplinternieuwe vervolgverhaal 
zal je nu ook NOG meer doen uitkijken 
naar de volgende editie van dit geliefde 
tijdschriftje! 

Maar bon, dit zie je allemaal ook wel in 
de inhoudstafel. 

Hopelijk krijgt dit ‘t Civielke een waar-
dig plaatsje toegekend, en wordt het 
niet gebruikt in het geval dat het wc pa-
pier in den Delta nog eens op zou zijn. 
Dit glanzend papier is daar namelijk ook 
niet zo efficiënt in. 

Nu wij zo lang aan het 
woord mogen zijn, willen  
we jullie ook nog vanalles  
toewensen. Doe veel adjes, 
of vriendschapsshotjes als 
het gerstennat niet je favo-
riet is (in drietallen natuurlijk), 
stay hydrated, ga af en toe ook 
eens braaf naar de les (stay in 
school, kids), en geef je vrienden 
eens een dikke knuffel.

Het komende jaar wordt een topjaar 
met (of zonder) fantastische herinne-
ringen, die wij ook keer op keer voor jul-
lie zullen vastleggen. 

Veel leesplezier!

Fran, Paloma en Lauren
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BACH LAUNCHBACH LAUNCH
Bij aankomst werden mijn verwachtingen 
voldaan in de vorm van de gele goden-
drank. En toen ik hoorde dat we behalve die 
20 euro NIETS moesten betalen het hele 
weekend lang was de twijfel op een saaie 
driedaagse met het bier weggespoeld. We 
kregen er zelfs nog een toffe Bach Launch 
t-shirt bij. 
Met de pint in de hand gingen we vervol-
gens onze bedden opmaken, voor moesten 
we er later die avond niet meer toe in staat 
zijn. 

Daar ontmoetten we al onze eerste broe-
ders die nadien vrienden zouden worden.
Het avondmaal kwam eraan en als spijs 
werd er ons een culinair hoogstandje opge-
schoteld, de beste spaghetti van Hoogland.

Enkele ogenblikken later, na een ludieke 
presentatie van het VTK praesidium onder 
leiding van Hannes, werd het ‘FC de Kam-
pioenen’ themafeest ingezet. Niets zo leuk 
als zweten in een bontjas verkleed als Car-
men! 

Voor de stouteriken onder ons waren er 
natuurlijk de drankspelletjes, maar deze 
waren ook geschikt voor de minder stou-
ten want er was ook water! De jarenlang 
getrainde leden van het praesidium legden 
in geuren en kleuren de werking van ‘slap 
that cup’ uit. Uiteraard werden er al snel 
vriendschappen gesmeed en de nacht vor-
derde snel.

De Bach Launch is een driedaagse geor-
ganiseerd door VTK. Ze dient ervoor om 
vrienden te maken en al een kleine voor-
sprong te krijgen voor de rest van je jaar. 

De BaLa wordt georganiseerd voor de 
eerstejaartjes Burgies en Archies.
De welverdiende vakantie begon ten ein-
de te lopen en daar zagen we in de verte 
de universiteit opduiken. Die grote stap 
naar het hoger bracht natuurlijk ook heel 
wat veranderingen met zich mee. En om 
die veranderingen ietwat te verzachten 
besloten we om ons in te schrijven voor 
de Bach Launch. Hopelijk zou die een bé-
tje meevallen tussen de maagdelijke eer-
stejaars…

Zo gezegd zo gedaan vertrokken we met 
een niet al te volle rugzak op maandag 16 
september met de trein richting Lokeren. 
Bij het station werden we al meteen goed 
ontvangen met een weliswaar niet- al-
coholisch :( drankje. Het praesidium was 
vanaf de start al extreem gehyped en 
probeerde ons ook wat warm te krijgen 
voor de komende 3 dagen. Toen we vol-
tallig waren, vertrokken we uiteindelijk 
naar ons domein ‘Hoogland’.
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ÉÉN DAG LATER…
Sommigen onder ons begonnen de dag 
met een goed ontbijt, anderen hadden lie-
ver enkel een glaasje water. Na het heerlijke 
ontbijt met spek, eieren, cornflakes en bo-
terhammen zouden we beginnen aan een 
quiz. De quiz was tof en de kindjes waren 
braaf. 

Toen de middag aanbrak werden we ge-
trakteerd op croque monsieurs. De pilsjes 
werden al in grotere mate gedronken dan 
tijdens het ontbijt. Kort na dit verrukkelij-
ke intermezzo zorgde Sport voor een toffe 
volleyballmatch. 

In de namiddag was het tijd voor een echt 
zelfgemaakt spel. Het grote ‘FC de kampi-
oenen x stratego’ spel. Gelukkig waren de 
instructies van Lauranne kort en duidelijk 
en kon het spel al na enkele seconden van 
start gaan. Iedereen wist tot in de puntjes 
hoe het spel werkte en na het einde speel-
den we nog een leuk potje dikke Berta. 

Eens terug werd er een presentatie gege-
ven over de (initiatie) doop. Tijdens de pre-
sentatie kwamen de proffen toe. Het meest 
interessante gesprek van heel de driedaag-
se kwam er aan: het proffengesprek. Voor 
de eerstejaars zeker een aanrader waar-
bij je vragen kan stellen in kleinere groe-
pen, die beantwoord worden door echte 
prof(essional)s.

We stonden nog buiten te praten toen we 
samen met de noorderwind ook de geur 
van lekkere BBQ roken. Heel subtiel slo-
ten we de gesprekken af om ons op het 
vlees te gooien.

Na de barbecue werden bij de eerstejaar-
tjes al de eerste stresskakskes gelegd. De 
eerste cantus kwam er namelijk aan!! Alle-
maal samen de hele nacht zuipen, plezier 
maken en zingen! Het bier vloeide rijkelijk 
die nacht en staat gegrift (of niet gegrift) 
in het geheugen van elke eerstejaars als 
zijn eerste cantus. 

De Bach Launch is echt iets wat je moet 
meegemaakt hebben voor het aanvat-
ten van je studies. De driedaagse zit zeer 
goed in elkaar, bedankt praesidium van 
VTK.

Groeten van jullie lievelingseerstejaar, 
Maxim xx

‘t civielke
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RedactievoorstellingRedactievoorstelling

Fran
Toen God in het gezegende jaar 1999 besliste om Fran te 
scheppen, is hij gestart van een stevige basis aan West-Vlaamse 
roots en een niet al te groot gestalte. Vervolgens besliste hij om 
een gezonde portie sarcasme toe te voegen, maar door zijn vrij 
vergevorderde ziekte van Parkinson schoot hij uit en werd dit 
een overdreven dosis. God is echter geen wreed man, en dus zag 
hij in dat Fran ook nog een talent verdiende. Om die reden gaf 
hij haar een paar snelle benen waarmee ze het nog tot provinci-
aal kampioen lopen zou schoppen (proficiat Fran). Tot slot keek 
hij naar zijn creatie, gaf haar nog een liefde voor champignons 
mee en zag dat het goed was.

Lauren
Lauren doet menig harten sneller slaan met haar lange benen 
en blonde manen. Als creatieve Archie vervolledigt ze ons 
team, en die creativiteit wordt dan nog eens extra aangevuld 
door haar intense extracurriculaire dansactiviteiten. Met haar 
kun je ook altijd levensveranderende, diepe gesprekken voeren 
in den Delta, zonder dat je er allebei nog iets van weet. Pure 
winst! Fun fact: Lauren en Fran delen hetzelfde schachten-
nummer (23), waardoor ze vanaf de picknick in het park (aka 
voordoop) al een connectie hadden.

Paloma
Paloma, vernoemd naar de bekende cocktail en met de Spaan-
se betekenis van “vredesduif”. Ook bekend als het konijntje van 
ons 3. Daarom kan ze ook geen hoofdgerechtjes koken zonder 
er overheerlijke paprika’s in te verwerken. Ze zit nu in het 1e 
master computerwetenschappen en is de oudste van het team. 
Als je haar tegenkomt in de gangen van plateau, spreek haar 
dan niet over de hln comments of de chocolade pizza’s van dr. 
Oetker of je zal het geweten hebben. Ohja, en als je haar ziet 
sporten moet je dat zeker vastleggen op beeld, dit zou een 
historisch moment zijn dat wij niet willen missen!
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PRAESIDIUMVOORSTELLINGPRAESIDIUMVOORSTELLING
Naam: Hannes Vercauteren 
Post: De praaaaeeeeses
Richting: IEOR
Beschrijf je post in 3 woorden: De grote baas
Burgerlijke staat: Onder de sloef
Meest hatelijke insect: 
Mensen die niet to the point zijn 
Meest succesvolle openingszin: 
Ge durft mij niet muilen! 

Naam: Karel Lindert Rafaël D’Oosterlinck  
Post: Vice-Praeses
Richting: Computerwetenschappen
Speciaal talent: 
Een ongelooflijk lange tong hebben
Biggest accomplishment van de afgelopen ja-
ren: Maar 3 keer van de trap in delta vallen
Vaagste VTK herinnering:  
Twee keer van de trap in Delta vallen op één 
avond
 

Naam: Xander Vankwikelberge 
Post: Pennink
Richting: Computerwetenschappen
Favoriete liedje: Elk liedje van Blanc
Ergste nachtmerrie: Niet single zijn
Meest succesvolle openingszin: Ze hebben alle-
maal nog geen succes gehad
Favoriete staatsstructuur: Iedereen single
Iets dat je nog kwijt wilt aan de lezer? 
Ik ben single, moesten jullie het nog niet weten

‘t civielke
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PRAESIDIUMVOORSTELLINGPRAESIDIUMVOORSTELLING
Naam: Silas Deblanc 
Post: Schatkistbewaarder
Richting: CeeWee
Beschrijf je post in 3 woorden: 
Een historische muntsoort
Katerverhaal dat het vermelden waar is:
Wakker worden met een andere SIM-kaart in mijn 
gsm
Aan de tien geboden voeg ik toe: 
Als ge nie beirt, zijet nie weirt 

Naam: Arent Van Overmeire 
Post: Deltapenning
Richting: Control Engineering and Automation
Bijnaam: Erik 
Biggest accomplishment van de afgelopen 
jaren: Ervoor gezorgd hebben dat iedereen elkaar 
Erik is beginnen noemen 
Wildste fantasie: Deltabongs worden een univer-
seel geaccepteerde currency
Ergste nachtmerrie: 
Yucca wordt een nicer café dan Delta

Naam: Nico Ekkart 
Post: ICT
Richting: CW
Levensvraag die er werkelijk toe doet:  
Ben je door? 
Mijn laatste woorden zou zijn:  Dag door 
Meest succesvolle openingszin: 
Ik kan 5 bottleflips na elkaar  
Wildste fantasie: Mijn record van aantal bott-
leflips na elkaar breken (5) 

‘t civielke
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PRAESIDIUMVOORSTELLINGPRAESIDIUMVOORSTELLING
Naam: Lindert Schelkens  
Post: Web
Richting: CW
Beschrijf je post in 3 woorden:  
Website kapot maken 
Burgerlijke staat: Pantoffelheld 
My strange addiction: 
Verderklikken tot je aan het donkere deel van 
youtube komt.
Wat is de go to dance move: Stef Wouters  

Naam: Maxim De Clerq   
Post: Web
Richting: Computerwetenschappen
Katerverhaal dat het vermelden waard is:
2 minuten te laat toestuiken in Auditorium A om 
mijn testjes te maken en beseffen dat ik mijn stu-
dentenkaart ben kwijtgeraakt in Delta 
Pi=3=e? SyntaxError 
Meest succesvolle openingszin: Hey, mijn naam 
is Maxim. 

Naam: Maarten van den Akker  
Post: Career & Development 
Richting: Control Engineering & Automation 
Ergste nachtmerrie:  
Nuchter thuiskomen na een goliarde
De wet van Hooke stelt dat: 
Drinken en fietsen niet samengaan
Favoriete staatstructuur:  
“Democracy is the worst form of government, 
except for all the others”
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PRAESIDIUMVOORSTELLINGPRAESIDIUMVOORSTELLING
Naam: Marija Pizurica 
Post: Career & Development 
Richting: Computerwetenschappen 
Bijnaam: Marie-Jeanne
Mijn laatste woorden zouden zijn:  
111,111,111 x 111,111,111 = 
12,345,678,987,654,321
Iets dat je niet wilt delen met de lezer?  
De Vice 
Leukste vooruitzicht: 
Een studentenresto in Zwijnaarde 

Naam: Kaat Claessens  
Post: Career & Development 
Richting: IEOR 
Bijnaam: Klaatje Caessens 
Wat is uw levensfilosofie: Met een gintootje in de 
hand, kom je door het hele land 
Wat is de go to dance move? 
Dat dansje van Teun (je moet het hem zeker eens 
vragen om te doen) 
Hoe zou jij het trio van communicatie  
verleiden? 3 flesjes wijn

Naam: Elisabeth Hoffman  
Post: Career & Development 
Richting: IEOR 
Favoriete getal: 25-02-2020
Wildste fantastie? Arent die de tequila machine 
houdt in Delta 
Ergste nachtmerrie? Arent die de tequila machi-
ne weg doet in Delta  
Beste date tip? Neem geen burgie 
My strange addiction? Kinderseries
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PRAESIDIUMVOORSTELLINGPRAESIDIUMVOORSTELLING
Naam: Lauranne Roelants  
Post: Interne 
Richting: Bouwkunde 
Beschrijf je post in 3 woorden:  
Presentaties, maandagochtend en vroeg 
Meest succesvolle openingszin: 
Hangt ge vast? Want ik zou u los doen
De wet van Hooke stelt dat: 
De veer niet altijd gespannen kan staan
Wildste fantastie: Het aanvragen met Xander 

Naam: Eline Smits 
Post: Interne 
Richting: Computerwetenschappen
Burgelijke staat: Niet met Dario en Xander 
Beschrijf jezelf in 3 woorden:  
Wijnen wijnen wijnen 
Katerverhaal dat het vermelden waard is:
Elk verhaal na 3 pintjes 
Wat is uw levensfilosofie?  
Slecht gaan is goed gaan 

Naam: Thomas Van Lierde  
Post: Cultuur 
Richting: Werktuigkunde - Elektrotechniek 
Beschrijf jezelf in 3 woorden:  
Thomas Van Lierde 
Aan de tien geboden voeg ik toe: 
Bezitj, bezitj a, en nie omgekiejrd 
Mijn laatste woorden zou zijn: Eindelijk. 
Ik studeer ingenieur omdat Geld. 
 

‘t civielke
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PRAESIDIUMVOORSTELLINGPRAESIDIUMVOORSTELLING
Naam: Arnaud Deman  
Post: Cultuur 
Richting: Regeltechniek 
Beschrijf jezelf in 3 woorden: Niet echt rost. 
Favoriete liedje:  
Fucking lit, fucking Cho ~ Thomas & Arnaud 
Vaagste VTK herinnering: Ooit was de Delta 
eens 24 uur open, denk ik 
Aan de tien geboden voeg ik toe: U zult enkel 1 
vereniging beminnen: VTK 

Naam: Viktor De Nys  
Post: Feest 
Richting: Burgerlijk ingenieur master in de syste-
men en signalen.
Welke feestdag zou je graag invoeren? 
DDD=DagDiscoDinsdag 
Wat is de go to dance move? 
Karel@Delta 
Mijn favorietje weetje: De rekenkundige rij achter 
de kwadraten spreekt enorm tot de verbeelding 
toch? 

Naam: Pieter-Jan Muijs  
Post: Feest 
Richting: Dificile 
Bijnaam: PJ 
Beschrijf jezelf in 3 woorden: 
Sociaal, knuffelend en feestend 
Mijn laatste woorden zouden zijn: 
Het was wel lachen 
Cliché dat ik graag eens wil bevestigen: De sluit-
spier ontspant na het drinken van rougekes 

‘t civielke
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PRAESIDIUMVOORSTELLINGPRAESIDIUMVOORSTELLING
Naam: Floris Claeys  
Post: Temmer
Richting: Chemical Engineering 
Bijnaam: Floke, Florre 
Wat is u levensfilosofie? 
No mistakes - only happy accidents 
Levensvraag die er werkelijk toe doet: 
Stel: je bent oneindig flexibel en kruipt (met je 
hoofd eerst) in je eigen poep. Wat gebeurt er uit-
eindelijk? Keer je binnenstebuiten of vorm je een 
zwart gat? 

Naam: Valerie Marissens  
Post: Cursus 
Richting: Werktuigkunde 
Bijnaam: Val 
Beschrijf je post in 3 woorden: Heel veel papier
Meest succesvolle openingszin: 
Gaan we straks eens dansen? 
Mooiste VTK herinnering: De doop 
Favoriete shot van de week: Blue Thrill 

Naam: Joséphine De Visscher  
Post: Cursus 
Richting: Computerwetenschappen  
Speciaal talent: Ik kan mijn oren bewegen 
Waarom gaat VTK dit jaar de 12urenloop win-
nen? Omdat ik niet meeloop
Wat is uw levensfilosofie?  
Een dag niet geneut, is een dag niet geleefd 
Beschrijf je post in 3 woorden?  
Redder van studies
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PRAESIDIUMVOORSTELLINGPRAESIDIUMVOORSTELLING
Naam: Ruben Goberecht  
Post: Sport 
Richting: CeeWee (> Bedrijfskunde) 
Bijnaam: Sultaan Skaan 
My strange addiction: VPPK 
Waarom gaat VTK dit jaar de 12urenloop win-
ne? Ik heb nogal ervaring met het lopen achter de 
meisjes 
Wat is de go to dance move? Swingen met mij 
Welke feestdag zou je graag invoeren? Bakdag 

Naam: Thijs Dedeken  
Post: Sport 
Richting: Master of Science in Civil Engineering
Waarom gaat VTK dit jaar de 12urenloop win-
nen? Door dat ene extra rondje die jij, de lezer, zal 
lopen!
Overpoortverhaal dat het vermelden waard is: 
Brutsaert die wakker wordt met mijn kiel, terwijl 
we elkaar nog niet kenden 
Meest succesvolle openingszin: 
Plateau voor sport!

Naam: Bavo Brutsaert
Post: Sport
Richting: Master Biomedical Engineering
Speciaal talent: 
Er passen 2 mandarijnen in mijn mond 
Wat is uw levensfilosofie?
Als het leven niet loopt zoals het moet, dan moet 
het maar zoals het loopt. (Iets me lopen dus)
Meest hatelijke insect: 
Hilokkers die 12 uur lang achter u aanlopen 
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PRAESIDIUMVOORSTELLINGPRAESIDIUMVOORSTELLING
Naam: Sam Vandierendonck
Post: Logistiek
Richting: IEOR
Mannelijk, vrouwelijk of onzijdig:  Skacht
Beschrijf je post: Alles dat bestuur niet kan x 
Favoriete getal: Uw nummer x 
Favoriete paradox: Een vrouw 
Iets dat je nog kwijt wilt aan de lezer? 
Blijven Gaan Junge 
Dit zijn ingenieurs helemaal NIET: Fuckboys

Naam: Teun Deleersnijder 
Post: Logistiek
Richting: IEOR 
Beschrijf je post in 3 woorden: Hamer, heftruck, 
en blauwe vest
Ergste nachtmerrie: Gisteren
Leukste vooruitzicht: Morgen
Meest succesvolle openingszin: 
Hoeveel weegt de Titanic?  

Naam: Lisa Elaut 
Post: Delta
Richting: Economische Wetenschappen
Ik vraag het via vragenlijsten graag aan met: 
Die knappe gast van penning
Ergste nachtmerrie: 
De foute penning mee naar huis nemen 
Favoriete binge-watch serie: Peaky Blinders
Speciaal talent: Silas groentjes laten eten xxx
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PRAESIDIUMVOORSTELLINGPRAESIDIUMVOORSTELLING
Naam: Dario De Muynck 
Post: Delta 
Richting: Bouwkunde 
Beschrijf jezelf in 3 woorden: Di Da Dariowww 
Ik vraag het via vragenlijsten graag aan met:
Frennieeee <3 
Meest hatelijke insect: De Tankers 
Mijn favoriete weetje: In Michigan is het legaal 
om te jagen op eenhoorns 
Favoriete paradox: 
Lessen skippen om lessen in te halen 

Naam: Stef Wouters 
Post: Delta
Richting: Bouwkunde
Aan de tien geboden voeg ik toe:
Men zal tempusshotjes nuttigen
Droomjob: Deltapenning, das niet zo moeilijk 
Wildste fantasie: 
Dat bouwkunde weldegelijk gemakkelijk is zoals 
men beweert
Ergste nachtmerrie: 
Dat bouwkunde veel moeilijker is dan men beweert

Naam: Jan Van Laere
Post: Delta
Richting: Werktuigkunde
Beschrijf jezelf in 3 woorden: Hie Ha Huts
Beschrijf je post in 3 woorden: Tee Gee Vee
My strange addiction: Huts
Levensvraag die er werkelijk toe doet: Huts?
Mijn favoriete weetje: Delta > Yucca
Mooiste VTK herinnering: 24Charity voor 15u
Vaagste VTK herinnering: 24Charity na 15u
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PRAESIDIUMVOORSTELLINGPRAESIDIUMVOORSTELLING
Naam: Margot Del’haye
Post: Communicatie
Richting: Bouwkunde
Ik vraag het via vragenlijsten graag aan met:  
Fraaaaaaan
Meest succesvolle openingszin: Ik laat de jon-
gens op mij afkomen, niet omgekeerd 
Speciaal talent: De snake beweging
My strange addiction: Brol kopen op alieexpress 
Mijn favoriete weetje: Zelfs mijn tweelingzus lijkt 
niet op mij 

Naam: Fran Debruyne 
Post: Communicatie
Richting: Bouwkunde 
Bijnaam: Frangipane/Franboos/Fren/Frunkt
Wildste fantasie: 
Mensen die op tijd vragenlijsten indienen
Aan de tien geboden voeg ik toe:
Shotjes van de week zult men enkel in drietallen 
consumeren
Meest succesvolle openingszin: 
‘K heb geen geld bij 

Naam: Iris Depla 
Post: Communicatie
Richting: Bouwkunde
Beschrijf jezelf in 3 woorden: 
Waar is Depla?
Mijn laatste woorden zouden zijn: 
Ier is Depla
Wildste fantasie: 
Oneindig veel wijn kunnen zuipen
Doei

‘t civielke
   22



PRAESIDIUMVOORSTELLINGPRAESIDIUMVOORSTELLING
Naam: Selene Spruytte 
Post: FRiS
Richting: 
European Master of Science in Photonics 
Beschrijf jezelf in 3 woorden: Fris frisser frist
Aan de tien geboden voeg ik toe:
Eentje is geentje
Hoe zou jij het trio van communicatie verlei-
den? Met veeeeeeeeel wijn
Mijn laatste woorden zouden zijn: 
Laten we nog een laatste TGV nemen 

Naam: Brecht Delannoye 
Post: BEST
Richting: Control Engineering and Automation
Beschrijf je post in 3 woorden: 
Internationaal, Courses, Ingenieurscompetitie
Mijn laatste woorden zouden zijn: Shotjesssss?
Pi = 3 = e? Ga terug naar WiBa!
Meest hatelijke insect: Muhhen
Als ik reïncarneer, zal dat zijn als: 
Een lompe ezel

Naam: Dieter Debast
Post: IAESTE
Richting: Bedrijfseconomie 
Beschrijf jezelf in 3 woorden: 
Nerd, awkward, spauwerke
Mijn laatste woorden zouden zijn: 
Wis mijn zoekgeschiedenis
Favoriete liedje: Darude - Sandstorm
Meest succesvolle openingszin: 
You turn my software into hardware
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PRAESIDIUMVOORSTELLINGPRAESIDIUMVOORSTELLING
Naam: Thomas Lissens
Post: VTK dlk
Richting: Architectuur
Biggest accomplishment van de afgelopen ja-
ren: Het tweede jaar bereikt
Waarom gaat VTK dit jaar de 12urenloop win-
nen? Omdat L.O. een keuzevak is
Cliché dat ik graag eens wil bevestigen: 
Archies komen altijd te laat
Favoriete ingenieursgadget: Een vouwmeter 



PRAESIDIUMVOORSTELLINGPRAESIDIUMVOORSTELLING ZOEK DE 7 VERSCHILLEN
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En-wat?
Ben je recent afgestudeerd aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur? Je 
hebt je ongetwijfeld al afgevraagd of je nog af en toe terug zal keren naar de faculteit, of in 
welke omstandigheden je je studiegenoten nog zal terugzien. Engage biedt hier een spring-
plank om die drempel te verkleinen.
Engage, een afkorting van Engineering Alumni Gent, is een gemeenschappelijk initiatief van 
meerdere verenigingen verbonden aan de faculteit ingenieurswetenschappen. Engage is er 
voor alle recent afgestudeerden van deze faculteit. We willen een gevarieerd, kwalitatief en 
eenduidig alumni-aanbod aanbieden met als doel zoveel mogelijk mensen te activeren in het 
alumni-leven.
Om dit te bereiken, steunt Engage op 2 pilaren:
    1. Een eigen gevarieerd activiteitenpakket, toegespitst op jong-afgestudeerden
    2. Samenwerking met andere verenigingen aan de faculteit en de UGent
 

Eigen activiteitenpakket
Voor elk wat wils, dat is belangrijk bij Engage. Wat volgt is een greep uit het aanbod van het 
voorbije werkingsjaar:
• Lezingen rond de betrouwbaarheid van kerncentrales, rond leiderschap en delegeren
• Workshops rond de installatie van sanitair en elektriciteit in je eigen huis
• Ontspanning met alumni-recepties, af-

ter-work drinks en een eetfestijn
• Voorstellingen met comedy van Henk Rij-

ckaert en muziek van Tourist LeMC
• Initiaties van activiteiten als VR-gaming 

en golf

Engage-leden (en hun partner) krijgen bo-
vendien gegarandeerd minstens 5 euro kor-
ting op elke van deze activiteiten!

Samenwerkingen van Engage
Leden van Engage genieten automatisch ook 
mee van de alumni-voordelen van volgende 
organisaties:
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1. Je favoriete studentenverenigingen: VTK, Hermes, MaChT, Pkarus, Poutrix, CenEka en 
BEAM:
De verenigingen nodigen jullie via Engage uit op hun alumni-gerichte activiteiten, en zorgen 
ervoor dat jullie bepaalde activiteiten kunnen bijwonen aan een voordelig tarief.

2. De officiële alumni-vereniging van onze faculteit: AIG. Jullie kunnen alle AIG-activiteiten  
dus meteen aan ledenprijs meepikken (dit betekent ook gratis toegang tot TechBoost! en 
Update@Campus).

3. UGent Alumni. Zij garanderen jullie korting in het GUSB, de studentenresto’s, het Pand en 
bij vele culturele partners.

Lees zeker eens de volledige lijst met specifieke voordelen na op onze website: https://aig.
ugent.be/engage/voordelenpakket/.

Lid worden?
Lid worden kan via de inschrijvingslink op https://aig.ugent.be/engage/. Hier kunnen alle de-
tails nog eens nagelezen worden. Lidmaatschap kost slechts 35 euro voor een volledig kalen-
derjaar.

Pas afgestudeerden hebben nog een extra voordeel. Het eerste lidmaatschap (net na afstude-
ren) is geldig voor anderhalf jaar.
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STUDENTENLIFEHACKS

Proficiat! Je hebt de eerste weken in Gent al overleefd. Maar hoe vlot ging dit nu wel 
degelijk? Zijn er geen avonden geweest waar je dineerde uit een zak chips? Of heb je 
je cantusschoenen al na de eerste keer mogen wegsmijten door de vorming van een 
bierschimmelpopulatie?  
Have no fear! Wij zijn hier nu om je de handigste lifehacks te leren, zodat je nooit 
meer wenend naar je mama en papa moet bellen. 

 1  Patat op kot 
Zo simpel, maar geniaal lekker: aardappels in de microgolf…

Je kan alle soorten aardappels in de microgolf koken of poffen. Als je ze wil poffen 
leg je ze gewoon op een bord, zonder meer. Halfweg draai je de aardappel een keer 
om (bovenkant onder leggen).
Als je ze wil koken dek je ze af, zodat de stoom niet kan ontsnappen en de aard-
appels in hun eigen stoom koken. Dat bijvoorbeeld in een ovenschotel met deksel, 
maar ook gewoon in een diep bord met vershoudfolie erover. Laat bij de vershoud-
folie een klein gaatje open, zodat de boel niet ontploft.
Je hoeft geen water toe te voegen, want in een aardappel zit genoeg vocht. Dat zal 
je wel merken als je de deur opendoet. Let wel op dat je je niet verbrandt aan de 
stoom.

Belangrijk om te onthouden: je kan altijd meer tijd geven, nooit minder. Begin dus 
met 3 à 4 minuten en prik er met je vork in. Als je zonder moeite tot in het mid-
den kan prikken, is de aardappel klaar. Zoniet, nog eens 1 à 2 minuten erin zetten. 
Naarmate je langer bezig bent, minder je telkens het aantal bijkomende minuten.

Je kan ook kiezen of je ze schilt of niet. Als je ze wast is er geen enkel probleem om 
de schil mee op te eten. Maak dan wel een kleine snee of een gaatje in de aardappel. 
Anders ontploft hij misschien door de opgebouwde druk onder de schil. Je kan de 
aardappels ook schillen, maar dan kunnen ze niet meer gepoft worden. Afdekken 
is dus de boodschap. 
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STUDENTENLIFEHACKS

 2      Strijken met de haardroger
Wil je net vertrekken naar de les of naar een stevige pré, maar merk je nu pas op 
dat dat ladykillende hemdje/blikkentrekkende bloesje zo gerimpeld is als je vingers 
na een te lange badbeurt? Trek je kast open of klop aan bij je kotgenoten, want 
een haardroger is dé oplossing. Hang je kledingstuk in kwestie aan een kapstok en 
droog deze voor een paar minuten (in plaats van je weelderige haarbos). De plooi-
en zouden nu nauwelijks nog zichtbaar mogen zijn. 

 3      Ontbijt uit een kopje
Hier komt onze geliefde microgolf weer van pas. 

Doe twee eieren in je kopje, en voeg daarbij nog wat melk en gemalen kaas toe. 
Plaats dit mengsel voor 45 seconden in de microgolf. Roer hierna het geheel goed 
door om ervoor te zorgen dat zeker alles goed gebakken is. Steek het daarna weer 
gedurende 45 seconden in de microgolf, en klaar! 

 4     Flessenbox
Heb je een lastminute big boit, maar heeft niemand een de-
gelijk boxje om toch loeiharde muziek te kunnen draaien? 
 
Gebruik een lege frisdrankfles. Snij er een opening in, zoals de grootte van je gsm 
(als die plat ligt natuurlijk) en schuif je gsm er met de kant van je luidspreker in. 
De bas zal zuiverder zijn, en het geluid zal veel luider zijn dan als je het gewoon op 
je gsm zou afspelen. 
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 5      Cantusveiligheid

Na een cantus durft er wel eens plots een hele populatie schimmels op je schoenen 
leven, of heeft zo ongeveer een hele codex aan papier zich eraan gehecht. 

Doe zoals de enige echte cantusmeister: koop rubberen botjes, en alle problemen 
liggen in het verleden. Vuil? afspoelen en klaar. Drie jaar later en er is nog geen 
vuiltje aan de hemel.

Een tweede cantuslifehack is het behangen van je codex met stickers of ducktape. 
Op die manier gaat hij minder snel uit elkaar vallen en is hij ook nog eens meer 
waterproof, voor moest jouw beschonken buurman eens een substantie’tje durven 
omverellebogen. 

 6      Toiletveiligheid
Je kent het wel, de drank der goden heeft er maar weer eens ervoor gezorgd dat je 
blaas op springen staat.

Daar sta je dan, midden in de Overpoort, en wat doe je dan? 
Wel ik heb één tip: ga nooit, maar dan ook niet nooit nougabollen, naar het toilet 
van de Yucca. Je zal er een traumatiserende belevenis oplopen van telkens vast 
te zitten in dat verrotte kleinste kamertje, zelfs als je de deur niet op slot doet. 
Noot van de redactie: Dit is totaal geen getuigenis uit persoonlijke ervaringen. 

 7      Concentratie

Wanneer je je niet kan concentreren in de les, helpt het om op een stuk kauwgom 
te kauwen. Je kan natuurlijk ook gewoon dit ‘t Civielke aan de kant leggen en op-
letten. 
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 8      En nog wat eethacks...

Je zegt tegen je date dat je voor hem/haar gaat koken, maar dan breekt het 
angstzweet je plots uit. Wanneer is die spaghetti juist klaar? Gelukkig zijn wij er 
om jou te helpen. Smijt gewoon een sliert tegen de muur. Als die blijft plakken, 
zit je safe. En zo maak je ook nog eens extra indruk op je lieftallig gezelschap. 
 
Ah, maar wou je nu niet net pizza eten? En het is wel heel awkward als je date eer-
ste eet en jij nog een kwartier moet wachten tot jouw heilige schijf voedsel knap-
perig de oven uitkomt. Easy! Snij gewoon beide pizza’s in de helft, en plots passen 
er twee pizza’s op die vettige bakplaat in plaats van maar eentje!

Dankzij ons ben je tot date nummer twee geraak, maar wat nu? 
Alweer moeten twee potjes tegelijk in de microgolf. Alweer dat awkward moment. 
En alweer zijn wij er om jou te redden!
Gebruik een theetas om het tweede potje op te zetten. Zo kun je in twee ver-
diepen opwarmen en kan jouw microgolf, die je al in vele lifehacks trouw ge-
diend heeft, trouw zijn taak uitvoeren en twee maaltijden tegelijk opwarmen.  
Disclaimer: Als deze constructie door jouw ondeskundigheid zou instorten, zullen 
wij niet verantwoordelijk gesteld worden. 

Heb je na zo’n date geen zin om af te wassen? (Of na het alleen eten, want face 
it, we zijn nog altijd burgies.) Trek voor het eten wat vershoudfolie over je borden, 
haal die eraf na het verorberen, en klaar! 

Graag gedaan, he! Nu moet je enkel nog maar door je examens geraken. En WiBa. En 
jury’s. En projecten. Maar we weten allemaal dat dat het gemakkelijke deel van het 
studentenleventje is. 

‘t civielke
  31





Laure Machtelinckx



TO DRINK OR NOT TO DRINK
TO DRINK OR NOT TO DRINK

Door welk drankje zie jij vanavond dubbel?
Laat je je verleiden door de klate-
rende lokroep der alcool? 

Nee

Nee

Wil je graag een Sugarrush?

      Water 
 (WIL JE MIJ VERGIFTIGEN OFZO?)

Ja

Cola

Ik zeg niet ja, ik zeg niet nee, inte-
gendeel

Nee

Shotje van de week 
(Tip: 2 deltabonnetjes = 
3 shotjes, pure weinsjt)

DELTA
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TO DRINK OR NOT TO DRINK
TO DRINK OR NOT TO DRINK

Door welk drankje zie jij vanavond dubbel?

Ja

Is je weekbudget bovenmaats?

Ja

Wil je jezelf in levensgevaar 
brengen?

Ja

Vodka-Redbull

Nee

Gintootje

Nee

Kan het gerstenat je altijd bekoren?

Ja

Estaminet 
(Adje voor de sfeer!)

Nee

DELTA
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DE DRAAD KWIJT ?!DE DRAAD KWIJT ?!
Iedereen heeft momenten waarop ze niet weten wat te doen. Situaties waarin zelfs je bes-
te vrienden geen goede tips kunnen bedenken. Daarom ben ik er. Om al je vragen, beden-
kingen en twijfels te aanhoren en mijn eerlijke mening te vertellen in de hoop je vooruit te 
helpen. Niet omdat ik alles weet, maar vooral omdat ik overal een antwoord op heb. Want 
niet alleen J.K. Rowling kan Een Goede Raad geven.

Het doet pijn bij het plassen, wat moet ik doen?

Een toilet kopen dat niet slaat.

Hoe vertel ik de persoon voor wie ik gevoelens heb dat ik haar/hem zie zitten?

“Amai, ben jij een wiskundige vereenvoudiging van de werkelijkheid? Want je 
lijkt wel een model.”
“Mooie stoel heb je daar.”
“In the US they say ‘In God we trust’, but personally I would rather put some 
thrust in you.”
Note: Enkel de laatste is reeds op mij uitgeprobeerd, en de resultaten zijn ge-
classificeerd.

Wat zijn goede uitvluchten om te gebruiken als je te laat komt?

Het is velen onder ons al overkomen dat je ergens te laat komt en dat je geen zin 
hebt om de waarheid te vertellen. (Die waarheid houdt immers in dat je aan je 
onderbroek van gisteren rook en je te lang afvroeg of je het opnieuw kon aandoen 
omdat je geen zin had je was te doen, of niet?). Zelf ben ik niet de meest punctuele 
student, en had ik daarom steeds iets klaar als ik in een (niet nader genoemd) vak 
te laat zou komen en de deur zou gewezen krijgen.
“Mijn excuses, volgende keer zal ik die oude vrouw gewoon laten liggen.”
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DE DRAAD KWIJT ?!DE DRAAD KWIJT ?! Ik ben niet zeker welke Master ik wil doen. Hoe kan ik beslissen?

Er zijn verschillende manieren om deze (soms lastige) keuze te maken. Net 
zoals Ross in The One with the List, kan je per master twee kolommen maken. 
Som alle voordelen op in de linker en alle nadelen in de rechter, en weeg ze 
daarna af. 
Maar wij zijn ingenieursstudenten en geen paleontologen. Daarom maak ik het 
graag wat ‘moeilijker’ door je voor te stellen aan het Analytic Hierarchy Pro-
cess. Simpel uitgelegd:
(1) Som alle criteria op die je keuze beïnvloeden (zoals moeilijkheidsgraad, 
of hoeveelheid vakken door Prof. De Schepper).
(2) Teken een matrix met n rijen en kolommen, waarbij n het aantal criteria 
uit stap (1) is. Geef elke kolom en rij een criterium als naam. ai* en a*i moeten 
dezelfde naam hebben.
(3) Vergelijk het criterium op de i-de rij met het criterium op de j-de ko-
lom. Als (i) meer moet doorwegen in je beslissing dan (j), kies je een natuurlijk 
getal van 1 t.e.m. 9 als aij waarbij 1 ‘even belangrijk’, 2 ‘een beetje belangrijker’ 
en 9 ‘immens belangrijker’ betekent. Als (j) voor jou meer uitmaakt dan (i) doe 
je hetzelfde voor aji. De andere elementen bereken je met de formule aij = (aji)-
1. De elementen op de hoofddiagonaal zijn allemaal 1 (uiteraard). 
(4) Vermenigvuldig deze matrix nu enkele malen met zichzelf en tel van 
het resultaat per rij alle elementen op. Deze som is de score voor elk criterium, 
en noem ik vanaf nu de somvector. Normaliseer deze somvector. Dit is het ge-
wicht dat weergeeft hoe belangrijk elk criterium voor jou is.
(5) Maak een nieuwe matrix M met als rijen alle masters waartussen je 
twijfelt en als kolommen de criteria die je eerder opsomde. Geef elke master 
een score op 10 voor elk criterium. 
(6) Per master (m.a.w. per rij) vermenigvuldig je elke score met het bijho-
rende gewicht op en tel je al deze scores op. Dit geeft een gewogen score op 
10. De master met de hoogste score is nu degene die jou het meest zou moeten 
liggen.
Speciaal voor de mensen die het nodig zouden hebben, heb ik een Excel be-
stand gemaakt waar je al het vorige zonder problemen in kan vullen en je sco-
res kan berekenen. Stuur me een mailtje op draadkwijt@vtk.ugent.be en krijg 
(gratis) jouw bestand toegestuurd met uitleg.
Als je dit allemaal te veel werk vindt, kan je altijd een darts bord met alle Mas-
ters gebruiken, of letters uit een scrabble set trekken tot je een master kan 
vormen met de letters die je hebt of begin eens aan elke master en zie wat je 
het meest ligt. Als je echt het noorden kwijt bent, kan je altijd biomedische 
proberen. 
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Hoe werkt de dt-regel?

Ik ben enorm gelukkig deze vraag gekregen te krijgen, want de kwaliteit van 
het Nederlands is toch stilletjes achteruit aan het gaan, net als de auto zonder 
automatische handrem die ik vorige week parkeerde in de Plateaustraat.
In de tegenwoordige tijd, met derde persoon enkelvoud (hij/zij/het) als onder-
werp is het steeds ‘stam + t’, tenzij de stam reeds eindigt op een ‘t’. Eenvoudig 
toch? Een voorbeeld: “De schrijver vindt (stam: vind, + t) dit een overbodig 
stukje tekst en wilt eigenlijk niet aanvaarden dat er mensen zijn die deze regel 
nog niet kennen.” (Inderdaad, ‘willen’ is een uitzondering in dit geval, maar op-
nieuw: eenvoudig toch?) 

In de tegenwoordige tijd, met de tweede persoon enkelvoud (jij/je/u) is het ook 
stam + t tenzij het onderwerp na het vervoegde werkwoord komt of de stam 
eindigt op een ‘t’ . Een voorbeeld: “Jij vraagt je af of er nog veel uitzonderingen 
zijn en kan waarschijnlijk wel een voorbeeld bedenken.” (‘Kunnen’ volgt de regel 
evenmin, maar dat maakt het niet moeilijker. Het is in dit geval trouwens wel ‘jij 
wilt’). Als je archaïsch zou willen schrijven of gewoon een voorkeur hebt voor 
‘ge’ of ‘gij’, is het wel steeds ‘stam + t’, tenzij de stam reeds eindigt op een ‘t’.
Eigenlijk zou ik hier nog verder moeten gaan over hoe je het voltooid deelwoord 
vormt, en wat nu eigenlijk de stam van een werkwoord is, maar dat laat ik over 
aan de lezer. 
Na deze overduidelijke uitleg, waarbij ik zelf zeker niet in de war ben geraakt, 
kan ik me niet inbeelden dat ik ooit nog een dt-fout zou tegenkomen.
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U ziet het, ik deins niet terug van het moeilijkste probleem of de meest ingewik-
kelde vraag, en al evenmin om een persoonlijk voorbeeld tussen mijn adviezen 
te steken. Aarzel dus absoluut niet en laat mij uw twijfels weten op draadkwijt@
vtk.ugent.be en wie weet kan ik jou volgende keer van dienst zijn. Alles wordt 
anoniem behandeld.  

Hoe moet ik alles, zoals die bewijzen, van Analyse I ooit kennen?

Heel simpel. Niet.
In Analyse I draait niets om kennen, maar om kunnen. Maak zoveel mogelijk 
oefeningen en zorg dat je alles begrijpt dat er te begrijpen valt. Blijf vooral 
kalm en ga rustig door. 

Wees ook zeker dat je weet wat Schrödingers vergelijking is en hoe je een 
complexe integraal kan uitrekenen met de formule van Cauchy. Ook de klei-
ne deeltjes over tensor berekeningen en 4 dimensionale meetkunde zijn 
pittige stukken waar je best wat extra aandacht aan besteedt! 
Tot hier geraakt zonder in paniek te schieten? Goed! Of ben je ergens in het 
midden van de vorige alinea fanatiek beginnen bladeren in je cursus of als 
een gek naar Google gesurft? In dat geval zou ik opnieuw willen verwijzen 
naar ‘Blijf vooral kalm en ga rustig door’. 
Want het is zo dat niets van wat ik hier heb beschreven leerstof is voor 
Analyse. Als je gewoon rustig had verder gelezen, had je dat hier ingezien. 
Al die paniek levert niets op.
Blijf dus vooral kalm en ga rustig door. Behalve op het examen zelf, daar is 
geen tijd voor.
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ErasmusErasmus
poepen in het buiteNland?

Althans dat is wat onze vaders zeggen als je over Erasmus spreekt. Gelukkig is dit te-
genwoordig meer dan dat. Organisaties zoals ESN en MESA organiseren activiteiten en 
evenementen waar je mensen van over de hele wereld kan ontmoeten. Australië, Thai-
land, USA, Brazilië,.. De wereld wordt plots heel klein. Het Erasmusprogramma is dan 
wel een Europees programma, maar je vindt mensen van overal terug op uitwisseling.

Wij zijn Fabian en Arnout, studeren alle-
bei Burgerlijk Ingenieur-Architect en gin-
gen samen op uitwisseling naar München, 
de Technische Universität in München. 

Voor het zover kwam, moesten we een 
hele resem paparassen invullen en boven-
dien geselecteerd worden. De applicatie 
voor Erasmus is geen garantie op vertrek. 
Het was een hele strijd, waarbij je van ver-
schillende andere mensen hoorde dat ze 
helaas niet mogen gaan. MAAR wees niet 
bang! 

Je hoeft niet de beste punten te hebben 
om te mogen gaan, natuurlijk ook niet de 
slechtste. Vanaf je voldoet aan de voor-
waarden (bv. geslaagd zijn voor 50% van 
je vakken van het voorgaande jaar) kan je 
appliqueren. Je selecteert hiervoor jouw 
top-bestemming(en) uit de keuzemoge-
lijkheden en schrijft hiervoor (eventueel) 
een motivatiebrief. 

Als je niet weet hoe dit aan te pakken kan 
je altijd hulp vragen aan mensen die zelf al 
op Erasmus geweest zijn om te weten wat 
je hier best in schrijft en wat niet.

Velen zeggen wel eens dat de applicatie pro-
cedure om op Erasmus te gaan langdradig 
is, wat we niet ontkennen, maar het is het 
zeker helemaal waard. Niet enkel de vele 
internationale vrienden die je eraan over 
houdt, maar ook de andere aanpak van je 
nieuwe universiteit is heel verrijkend. Het is 
ook de perfecte methode om te ontdekken 
wat je werkelijk wil doen met je toekomstig 
diploma. Plots ziet het idee van internatio-
nale jobopportuniteiten er veel rooskleuri-
ger uit.

Op Erasmus moet je soms het evenwicht 
vinden tussen feesten, reizen, studeren en 
naar lessen gaan. In het eerste deel van het 
semester hebben we vooral mensen leren 
kennen, gereisd, gefeest en uitgekaterd in 
het park.
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De tweede helft van het semester kantel-
de dit met alle deadlines en groepswer-
ken. We spraken nog steeds af met onze 
internationale vrienden en zagen hen nog 
steeds bijna elke dag, al was het meer voor 
een gratis koffie op de rooftopbar van de 
universiteit tussen 9.30 en 10.30, wat ie-
ders motivatie was om uit bed te rollen. 
Vaak werden deze onderonsjes verder ge-
zet met een halve liter bier, cocktail of rad-
ler gedurende de namiddag. Drinken gaat 
duidelijk ook tijdens de werkuren!

Erasmus is dus meer dan poepen in het 
buitenland. Het is studeren, naar lessen 
gaan en werken, maar ook feesten, vrien-
den maken en plezier beleven. En wie 
weet, misschien leer je er de liefde van je 
leven kennen en hou je er een internatio-
nale relatie aan over. Dan is al het poepen 
toch niet voor niks geweest. Let op: het 
is ook de garantie op blèten aan het ein-
de van de uitwisselingsperiode. Want aan 
alle mooie sprookjes komt vroeg of laat 
een eind.
We zouden nog pagina’s kunnen vullen 
met de verhalen van daar, “but, what hap-
pens in Munich, stays in Munich.”

BELEEF HET ZELF.
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the perks of being 
a burgie/archie

.........Een vervolgverhaal

Hier zit ik dan, op de trein, naar huis, 
na drie nutteloos vermoeiende weken. 
De laatste zomerzonnestralen schij-
nen door het raam en branden op mijn 
gezicht. Het mooie weer van vandaag 
staat in sterk contrast met mijn hu-
meur. Wie plant nu ook een examen op 
zaterdag?!

Mijn mama belt. Dat is al de derde keer 
sinds ik heb ingediend en meteen weg-
liep richting station. Ik had geen zin om 
met mijn nieuwe vrienden de antwoor-
den te overlopen. Ik neem niet op. Ook 
al voor de derde keer. Ik heb geen zin 
om haar te moeten vertellen wat een 
mislukking ik ben. Ik heb helemaal geen 
zin in alle vragen en vooral niet in ‘En? 
Hoe is het geweest?’. Slecht. Retes-
lecht! Ik ben sowieso gebuisd en een 
dikke, domme nul! Stom WiBa!
 
Ik krijg een berichtje. Pff, wat wil ze 
nu weer, die moeder van me? Oh, het 
is van Elena: ‘Zag je zo snel weglopen. 
Alles ok? Bij mij ging het echt slecht, 
maar in januari een nieuwe kans! Ik laat 
de moed niet zakken xxx’ 

Dan ben ik toch niet de enige die WiBa 
opnieuw zal moeten doen in januari. Ho-
pelijk is de schade beperkt. Een 7/20 
zou best moeten lukken? Toch? Ok, niet 
meer aan denken.

De trein komt aan in Antwerpen en ik 
stap af. Mijn mama staat al op het per-
ron. Ze lacht en geeft me een kus op de 
wang wanneer ik bij haar aankom. 

Zwijgend wandelen we naar de auto. In 
de auto stuur ik Elena snel een berichtje 
terug: ‘Bij mij ging het ook niet goed, blij 
dat ik niet de enige ben!’ Ik kijk op van 
mijn gsm en wacht op de cruciale vraag 
van mijn mama tot ik het niet meer uit-
houd.

 ‘Vraag het dan, ‘ zeg ik. ‘Wat moet ik 
vragen?’ antwoordt ze terug. ‘Hoe het 
geweest is?’ reageer ik. ‘Sophie, ik heb 
je drie keer gebeld en je hebt drie keer 
niet opgenomen. Daaruit maak ik op dat 
je niet of nog niet tegen mij wilt praten. 
Vertel het me maar wanneer je zelf wil,’ 
zegt ze. 
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Benieuwd naar het vervolg? 
Dat lees je in het volgend ‘t Civielke! 

Verbaasd door haar antwoord vertel ik 
hoe het geweest is. Geen enkele oefening 
lukte volledig, maar helemaal rampzalig 
was het ook niet. Ik ben hoogstwaar-
schijnlijk niet geslaagd, maar hopelijk 
valt het resultaat mee en kan ik het nog 
ophalen in januari. 

Tot mijn grote verwondering is mijn moe-
der heel begripvol. Ik zit nu eenmaal niet 
meer in het middelbaar en ik zal moeten 
leren omgaan met tegenslagen.

Wauw! Deze reactie had ik helemaal niet 
verwacht. Ik dacht dat mama boos zou 
zijn op mij. ‘Je bent dus niet boos?’ vraagt 
ze voor de duidelijkheid. ‘Natuurlijk niet. 
Ik vertrouw erop dat je voldoende gestu-
deerd hebt en dat heb ik trouwens ook 
kunnen zien tijdens de weekends! Je had 
nergens nog tijd voor! Vanaf nu mag het 
wel iets minder hoor. Ik zit ook nog graag 
eens met het hele gezin gezellig voor de 
televisie op zaterdagavond.’

Opgelucht ga ik naar mijn kamer, haal 
mijn cursus WiBa uit mijn rugzak en leg 
hem ergens uit het zicht. Maar niet te 
ver, want ik heb hem waarschijnlijk nog 
nodig in de nabije toekomst. 

Nu is het tijd voor wat ontspanning na 
die eerste 3 stresserende weken. Ik kijk 
op mijn gsm en zie opnieuw een be-
richtje van Elena: ‘Tuurlijk ben je niet 
de enige! Ik heb met een aantal mensen 
gesproken en bijna niemand heeft een 
supergoed gevoel. We hebben ons best 
gedaan en meer kunnen we niet doen. 
Btw, zin om maandag mee te gaan naar 
initiatiedoop? Wordt leuk!’ 

Nja, de initiatiedoop. Ik had er al wel 
eens over nagedacht, maar was het ei-
genlijk volledig vergeten. Ach ja, wat 
maakt het uit. Ik schrijf me snel in en ga 
dan vlug naar beneden om te genieten 
van een lekkere maaltijd klaargemaakt 
door mama. Dat mis ik misschien wel het 
meeste wanneer ik op kot zit: het lekkere 
eten van mama. 

Ik stuur een berichtje naar Elena: ‘Ja, is 
goed, heb me net ingeschreven’ Ze ant-
woordt meteen terug: ‘Top! Tot maandag’ 
Ik ben benieuwd hoe maandagavond zal 
verlopen. Spannend!
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Beste sportieveling/sportliefhebber/boiter,

Maandag 4 november is het weer zover: het Inter Facultair Toernooi of kortweg 
IFT! Dit sporttoernooi is het eerste sportieve hoogtepunt van het jaar! Gedurende 
heel deze dag worden er sportwedstrijden georganiseerd tussen de verschillende 
faculteiten aan de UGent. 

Er wordt gelopen, gevoetbald, gebasketbald, gevolleybald, getafeltennist en ge-
zwommen. De overwinningen op al deze sporten worden opgeteld en op die manier 
wordt een rangschikking gemaakt tussen de faculteiten. Zoals elke keer strijden 
we weer voor de eindwinst met onze eeuwige rivaal: HILOK. Het is altijd grappig 
als je mensen die sport studeren verslaat in sporten, en het is nog grappiger als wij, 
nerds, sporters verslaan in sporten.

Vorig jaar werden we nipt tweede, dit jaar gaan we voluit voor de winst! Wil jij deel 
uitmaken van onze sportteams? Schrijf je dan in op onze site: vtk.ugent.be/sport 
-> inschrijven -> deze vragenlijst. 
Wil je graag mee zuipen/supporteren? Dan ben zekers meer dan welkom! We kun-
nen elke fan gebruiken om onze ploegen naar het hoogste schavotje te schreeu-
wen! 

Aarzel niet om ons een berichtje te sturen via onze facebook pagina ‘VTK sport’ 
indien je vragen hebt! 

Groetjes, de sporties,
Thijs, Bavo en Skaan

SPORT SPREEKT: SPORT SPREEKT:  I F T I F T
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I n t e r v i e w  m e t . . .

Hennie

Wat heeft u gestudeerd?
Ik heb wiskunde gestudeerd aan de Facul-
teit Wetenschappen in Gent. Zeker geen in-
genieur, dat zou niet gelukt zijn denk ik. Ik 
heb wel getwijfeld, maar niet met ingenieur. 
Ik wou eigenlijk heel graag conservatorium 
doen, ik speelde namelijk piano. Ondertus-
sen ben ik geschakeld naar percussie. Tij-
dens het studeren nam ik toch nog muziek 
erbij, uitgaan was niet mijn ding. Ik zat dan 
ook niet op kot, wat de reden is dat ik nog 
altijd niet goed kan koken.  

Welk vak vindt u het leukst om te geven? 
Meetkunde en Lineaire Algebra vind ik een 
mooi vak, het hangt zo mooi aan elkaar. 
In het begin heb je in WiBa de rotatie- en 
spiegelingsmatrices en dan helemaal op het 
einde van MeLa daar nog eens op kunnen 
terugkomen, vind ik fantastisch. Het valt 
zo mooi in zijn plooi. Het bouwt op en in de 
laatste lessen komt alles plots goed. WiBa 
doe ik ook heel graag: ze komen binnen en 
zijn nog heel vers, je kan en moet er nog 
vanalles meedoen, en ze nog heel veel le-
ren. Het is wel een beetje een uitputtingsvak 
door de dubbele shiften. Wanneer ik thuis-
kom, moet ik een heel dom programma op 
tv kijken waar er nog weinig hersenactiviteit 
aan te pas moet komen. 

Wat is uw favoriete quote?
Ik heb eigenlijk enkel een quote van mezelf: 
de wet van behoud van miserie. Er zijn al-
tijd twee manieren om een oefening op te 
lossen. De eerste is de ‘rechtdoor’ manier, 
die duurt lang, maar zal altijd uitkomen. De 
andere manier gaat sneller, maar vergt meer 
inzicht. Er is dus altijd wel iets moeilijks aan, 
vandaar het behoud van miserie.

Aan wie geef je het liefst les, burgies of ar-
chies?
Tot een paar jaar terug gaf ik liever les 
aan burgies, omdat ik mij daar meer op 
mijn gemak voelde. Ik vond archies een 
heel ander type, moeilijker om te vatten. 
Hun reacties zijn echter wel spontaner.  
Tegenwoordig geef ik aan allebei zeker even 
graag les.

Hoe is je passie voor wiskunde ontstaan?
Die is begonnen door mijn goede leerkrach-
ten. Iets zuiver en abstract dat puur op je 
eigen logica in orde komt, trekt mij aan.  
In het middelbaar heb ik Latijn-Wiskunde 
gedaan. Latijn deed ik ook zeer graag omdat 
het ook iets abstracts is wat je moet analy-
seren en logisch deduceren. Het is niet echt 
een taal, eerder een analyse.  
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Een ander voordeel was dat ik dan geen in-
formatica moest doen, computers waren 
mijn ding helemaal niet. Die fobie is gelukkig 
al wat verbeterd. Al heb ik af en toe wel nog 
hulp nodig. Met Ufora? Ja, Ufora, goh, dat 
komt hopelijk wel nog. 

Heb je een fun fact over jezelf? 
Ik ben eens gevallen op het podium in au-
ditorium A. Ik denk dat veel studenten het 
grappig vonden, maar niemand lachte. Je 
zou een speld hebben kunnen horen vallen 
in het auditorium. Ik ben dan maar gewoon 
terug rechtgestaan en deed verder met de 
les. Ik had me wel pijn gedaan, maar dat kon 
ik natuurlijk niet laten zien, dus heb ik maar 
stoïcijns terug aangevangen. Er liggen altijd 
veel platgetrapte krijtjes en krijtsop ach-
ter het bureau. De poetsvrouwen hebben 
mij niet zo graag. Vanaf nu let ik beter op. 
 
Wat is het grappigste dat je al hebt meege-
maakt als prof?
Ik heb al vaak meegemaakt dat een kuis-
vrouw in het deurgat met een gevon-
den sleutelbos staat te zwaaien, om-
dat praktisch elke verloren bos van mij 
is. Dat is wel eerder genant dan grappig. 
Daarnaast heb ik al veel rare dingen meege-
maakt met studenten, maar die zal ik hier nu 
niet vernoemen.

Ik zou wel een boek kunnen schrijven over 
wat studenten uitsteken. Iemand die noti-
ties neemt met een typmachine, de typische 
lookgeur, het (bijna niet durven) vragen om 
handtekeningen op krijtjes... 
Ooit kwam een redelijk beschonken student 
eens binnen in de les en riep die ‘HEY HEN-
NIEEEE’.  Een andere keer liep iemand met 
zijn paraplu helemaal open en een broodje 
vast nonchalant door het gangpad terwijl de 
rest al bezig was, zich ervan totaal niet be-
wust. 

Wat is je lievelingseten?
Dat is een moeilijke vraag, ik eet bijna al-
les graag. Doe mij maar echt goed Italiaans 
voedsel, of meer uitheems voedsel zoals 
Thais. Dat heb ik wel liever dan de Frans/Bel-
gische kost. Gaan jullie eens voor mij koken? 

Goed! Op de proffentap anders? En wat is 
je favoriete cocktail?
Met een mojito als aperitiefje kan je me wel 
blij maken, dat gaat er altijd in. 

Drinkt u liever bier of wijn?
Wijn. Ik ben echt geen biermens. En als het 
bier is, drink ik dan nog liever een speciaal 
biertje. Ik voel me rapper beneveld van bier 
dan van wijn, want wijn drink je trager en 
van bier heb ik de neiging dat achterover te 
slaan.

Dilemma: Stel, je zit in een kamer met Von 
Neumann, Dirichlet en Riemann. Met wie 
zou je trouwen, wie zou je minnaar zijn met 
wie je buitenechtelijke differentiaalverge-
lijkingen oplost en wie zou je doden uit ja-
loezie? 
Von Neumann zou ik zeker doden, hij is de 
slimste mens ooit. Dirichlet zou mijn saaie 
echtgenoot kunnen zijn en dan Riemann 
voor de fun, why not. Von Neu-
mann is  echt te slim. Ik hoorde 
een student dat ook zeggen 
op de officiële opening van 
het academiejaar, dus je 
ziet wel dat ik opgelet 
heb he. 

‘T CIVIELKE
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Wraps met gerookte zalm 

6 wraps 
6 plakjes gerookte zalm 
roomkaas met kruiden 
halve komkommer 
50 gr rucola 
peper

Snij de komkommer in dunne schijfjes. Besmeer de wraps met een 
laagje roomkaas met kruiden. Leg hier wat rucola op, daarna kom-
kommer en zalm. Maak het geheel af met een snuifje peper. Rol de 
wrap op. 

WINKELLIJSTJE
-Wraps 
-Gerookte zalm 
-Roomkaas kruiden 
-Komkommer
-Rucola 
-Courgette 
-Melk 
-Tomaatjes 

-Pijnboompitten 
-Vinaigrette 
-Besciamelle sausmix 
-Kaas 
-Olijolie 
-Pasta 
-2 Eieren 
-Spinazie 

100gr rucola of spinazie 
50gr gerookte zalm 
200gr tomaatjes 
1/2 komkommer
pijnboompitten 
vinaigrette 
 

1 x Kopen, 4 x Koken 

Frisse salade met zalm 

Snij de groenten. Voeg ze samen in een kom. Roer de vinaigrette er door.
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200 g pasta 
2 eieren 
1/2 courgette 
1el olijfolie 
roomkaas kruiden 
150 g verse spinazie 
50 g gerookte zalm 

Kook de pasta volgens de aanwijzingen op de verpakking beetgaar. Kook ondertus-
sen de eieren in 8 min. hard. Laat ze onder koud stromend water schrikken, pel ze 
en snijd in parten.
Snijd de courgette in schuine plakken en bestrijk ze met de olie. Verhit de grillpan 
en gril de courgette 4 min. Keer halverwege. Neem uit de pan.
Giet de pasta af en doe terug in de pan. Schep de roomkaas erdoor en zet de pan 
op laag vuur. Voeg beetje bij beetje de spinazie toe en laat al omscheppend slinken. 
Schep de zalmblokjes erdoor.
Schep de pasta in diepe borden en verdeel het ei en de courgette erover.

Pasta met zalm 

 1/2 courgette 
besciamelle sausmix 
250 ml melk 
1 el traditionele olijfolie 
100 gr gerookte zalm 
100 gr kaas 

Verwarm de oven voor op 200 °C. Snijd de courgette met een kaasschaaf in plakken. 
Bereid de bechamelsaus volgens de aanwijzingen op de verpakking met de melk.
Vet de ovenschaal in. Schenk een laagje saus in de ovenschaal en dek af met lasag-
nevellen. Leg de helft van de courgette en zalm op de lasagne en dek af met de saus. 
Herhaal dit en dek af met een laag lasagnevellen. Schenk de rest van de saus er bo-
venop. Bestrooi met de kaas. Laat de lasagne in het midden van de oven in ca. 35 min. 
gaar worden.

Zalmcourgettelasagne 
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Darwin Awards

In november 2009 kreeg 
de politie van Luik een oproep binnen van 

een man die aangevallen was geweest op de snelweg. 
Toen de politie arriveerde bleek alle hulp te laat te komen wan-

neer ze de man dood aantroffen naast zijn brandende auto. De man 
had steekwonden in zijn nek, maar er was geen enkel spoor te vinden van ande-

re betrokkenen, en ook de ooggetuigen hadden niets gezien (ironisch). Toen de politie 
zijn vrienden en familie ondervroeg vanwege de verdachte omstandigheden, bleek dat 
de man in enorme schulden verkeerde. Uit het onderzoek werd geconcludeerd dat hij 
er niets beter op had gevonden dan zijn zelf de overval in scène te zetten om nadien 

het belastingsgeld te innen en zijn schuld af te betalen. Hij vroeg aan een vriend om 
hem op de snelweg achter te laten met een jerrycan en een mes. Vervol-

gens stak hij zijn auto in brand en stak hij zichzelf in de nek, waarbij hij 
vanwege zijn beperkte kennis van de menselijke anatomie zijn 

halsslagader raakte en doodbloedde. 

We kunnen allemaal wel eens lomp zijn of domme beslissingen 
maken, maar gelukkig hebben deze (nog) nooit geleid tot onze 

vroegtijdige dood. Moest dit echter toch gebeuren, kan het een 
troost bieden dat je mogelijks beloond wordt voor je domme daden 

met een Darwin Award. De Darwin Awards zijn prijzen die op het inter-
net uitgereikt worden aan mensen die hun eigen dood veroorzaakt heb-

ben. Ze dienen als ironische bedanking voor het feit dat deze individuen zich 
uit de genenpool verwijderd hebben door te overlijden ten gevolge van hun eigen idiote 

acties en op deze manier bijgedragen hebben tot de verdere evolutie van het menselijk ras. 
Om deze reden zijn ze dan ook vernoemd naar Charles Darwin. Wij sommen voor jullie de 
meest memorabele Darwin Award winnaars op. Voel je vrij om deze voorbeelden te zien als 
waarschuwing of juist als inspiratiebron. Hou dan wel in het achterhoofd dat er vijf voor-
waarden vooropgesteld zijn voor het ontvangen van een award: niet in staat tot voortplant-
ing, verbazingwekkend dom oordeel, reden voor eigen ondergang, toerekeningsvatbaar 
en waargebeurd. Dat gezegd zijnde, wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen. 

1
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John Allen Chau 
beschreef zichzelf als een ontdek-

kingsreiziger en verspreider van het woord van 
God. Hij nam deze taak zo serieus dat hij tijdens zijn ron-

dreis door India vijf vissers omkocht om hem naar het afgelegen 
eiland te brengen waar de meest geïsoleerde stam op aarde woont, de 

Sentinelezen. Zij verkregen deze geïsoleerde status doordat ze erom bekend staan 
iedereen te vermoorden die ook maar een voet op het eiland zet. God’s wil was echter 
zo sterk dat dit John niet tegenhield Zijn woord te verspreiden en de inheemse stam te 

bekeren. Toen hij aan land kwam werd hij zoals verwacht meteen bekogeld met pijlen van 
de Sentinelezen. Hij probeerde zich nog te beschermen met zijn bijbel en dit werkte wel 
degelijk: het dikke boek absorbeerde de impact van de eerste pijl. Een duidelijker teken 
van God dat het dringend tijd was om terug te keren ging hij niet meer krijgen, maar 
John interpreteerde dit verkeerd en ging moedig door. De volgende pijlenstroom 

overleefde hij niet en niemand is er ooit in geslaagd zijn li-
chaam op te bergen. We kunnen alleen maar hopen dat 
God hem verwelkomd heeft in de hemel en dat de preek 

die Hij hem toebedeelde enigszins meeviel. 

Eén van de bekend-
ste (en hoogst opgeleide) Darwin Award 

winners is advocaat en voormalig ingenieur Garry 
Hoy. Tijdens een receptie op de 24ste verdieping van de 

TD Bank Tower in Toronto wou Garry indruk maken op een 
lading nieuwe rechtenstudenten. Hij had gehoord dat het grote 

glazen raam in de receptiezaal gemaakt was van onbreekbaar glas 
en demonstreerde dit door er keihard tegenaan te lopen. Hij kreeg 

inderdaad gelijk: het glas brak niet. Wat wel brak, was het frame dat 
het glas in de muur hield, waardoor hij met raam en al naar bened-

en donderde. Hij overleefde de val niet, maar de party trick liet 
ongetwijfeld een blijvende indruk na op alle aanwezigen. 3

2

‘t civielke
  53



Advertorial

Beste toekomstige ingenieurs,
Een tijdje geleden stond ik ook in jullie schoenen, vol 
nieuwsgierigheid over wat ‘het werkleven’ te bieden 
heeft. En wees gerust, na nu reeds een maand te 
werken kan ik overtuigd bevestigen dat dit heel wat 
is! Maar ik geef toe, de keuzes die je hoeft te maken 
zijn niet altijd simpel, zeker omdat je als ingenieur 
het ‘geluk’ hebt dat je uit een heel breed gamma 
aan jobs kan kiezen. Om jullie hierbij te helpen deel 
ik graag mijn ervaring.

Aangezien ik de ingesteldheid heb 
om eerst eens ‘te proeven’ van een 
bedrijf voor ik teken voor een job, heb ik 
sinds derde bach enkele stages gedaan. 
Dit niet enkel om jobinhoud (engineer-
ing vs consulting) te vergelijken maar ook 
om de cultuur van een bedrijf aan te voel-
en. Op basis van deze stages had ik direct 
een voorkeur voor ExxonMobil wat er ook 
toe leidde dat ik een jaar later tekende. 

Ik ben dan in september gestart als proces 
ingenieur op de Antwerp Polymers Plant 
wat inhoudt dat ik naast dagelijkse opvol-
ging van enkele productielijnen ook wat 
projecten op mij neem ter optimalisatie 
van het productie proces. Het mooiste aan 
deze job is dat je een technische inhoud kan 
combineren met een groot sociaal aspect. 

Jij werkt technische vraagstukken uit, 
vaak in samenspraak met operations, 
maar zorgt er ook voor dat deze effectief 
gecommuniceerd worden naar alle partijen. 

Wat ook heel uniek is aan ExxonMobil, is 
dat je in een heel jonge groep terecht komt, 
maar je ook nooit ver moet zoeken voor een 
ervaren mening. Een van de redenen waar-
om dit zo is, is door het job-rotatie systeem. 

ExxonMobil werft je aan for life en in-
vesteert enorm in je persoonlijke ontwikke-
ling. Zo krijg je gemiddeld ook om de 3 jaar 
een nieuwe job die het beste in je naar boven 
moet halen en je nieuwe uitdagingen biedt.   

Lijkt dit wat jij zoekt? Dan raad ik je als 
niet-laatstejaar aan om te appliceren voor 
een stage. Ben je een laatstejaar? Kom 
dan zeker naar de sector day en jobfair. 
Daarnaast vindt er binnenkort ook een 
leuk company dinner plaats in Gent! Zo 
kan je het hele team beter leren kennen!

Heb je nog vragen, stuur gerust een 
mailtje naar charlotte.devuyst@exx-
onmobil.com! Maar alleszins heel 
veel succes gewenst met jullie keuze! 
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FRiS, wat is me dat?
De Facultaire Raad van Ingenieursstudenten, maar met een naam alleen weet je verder nog 
niet veel meer. Wat we doen is makkelijk samen te vatten in één zin, namelijk het verdedigen 
van de studentenstandpunten binnen de raden en commissies van de faculteit. Organiseren 
wij niet voornamelijk vergaderingen?  Misschien. Spammen we jullie FB pagina’s met reclame 
voor onze enquêtes en onderwijsevaluaties? Misschien. Maar we doen natuurlijk veel meer 
dan enkel dat. Via FRiS kan je onder andere zetelen in alle commissies binnen de faculteit. Je 
denkt misschien: wat heb ik daar te zoeken? Wel, je kan meestemmen bij de aanstelling van 
nieuwe proffen, hoeveel geld iedere vakgroep krijgt en voor welke doeleinden, maar je kan 
ook zelf bezorgdheden uiten over jouw opleiding en meebeslissen over de examenroosters 
binnen jouw specifieke opleidingscommissie. Daarnaast hebben we sinds vorig jaar ook een 
duurzaamheidswerkgroep waarin we zoeken naar manieren om onze campus duurzamer te 
maken. Hieruit vloeide vorig jaar een duurzaamheidsenquête waarmee we de Groene Ruyter 
wonnen en komend jaar over heel de universiteit zal verspreid worden. Dit allemaal zodat jij 
je enkel maar moet focussen op jouw studies en welk café in de Overpoort je vanavond zal 
binnenstappen (Delta natuurlijk!). Meer info over wat we exact allemaal uitspoken, kan je ook 
vinden op onze website https://fris.ugent.be. 

Wie zijn we
Een nieuw jaar, dus ook een nieuw bestuur. Hieronder volgt een opsomming van de verschil-
lende functies binnen FRiS en wie we zijn. Aarzel niet om ons aan te spreken in de gang als je 
ons tegenkomt. Je kan ook altijd een mailtje sturen naar fris@ugent.be of fris@vtk.ugent.be 
als je met vragen zit.

 FRiS

Pieter-Jan Boeykens
Voorzitter

Master of Science in Sustainable Materials 
Engineering
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Selene Spruytte
Penning/ VTK-FRiS

European Master of Science in Photonics

Mattias Niels
Secretaris

Bachelor of Science in de ingenieursweten-
schappen: toegepaste natuurkunde

Marybeth Defrance 
PR-Extern

Bachelor of Science in de ingenieursweten-
schappen: computerwetenschappen

Alexander Vande Ghinste
Campusverantwoordelijke Plateau – Burgie

Bachelor of Science in de ingenieursweten-
schappen: werktuigkunde-elektrotechniek

Louise Toye
Campusverantwoordelijke Plateau – Archie

Bachelor of Science in de ingenieursweten-
schappen: architectuur
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Zelf Stuver worden?
Ook jij kunt studentenvertegenwoordiger worden en in een, of meerdere, van de raden en-
commissies die onze faculteit rijk is, zetelen. Naast de faculteitsbrede raden en commissies 
zijn er ook voor elke opleiding opleidingscommissies die alles wat jouw specifieke opleiding 
aangaat bespreken. Op die manier krijgen studenten inspraak in de manier waarop hun op-
leiding georganiseerd wordt en kunnen ze samen met de proffen problemen van studenten 
oplossen waar de proffen aanvankelijk niet aan gedacht hadden. Een opleidingscommissie is 
de ideale manier om te starten als StuVer.
Interesse? Kom dan gerust eens langs bij onze welkomsreceptie op donderdag 17 oktober of 
wees welkom op de eerste vergadering op maandag 21 oktober. 

Universiteitsbrede Stuver verkiezingen
Om de 2 jaar zijn er verkiezingen van de kandidaten voor de verschillende faculteitsraden en 
voor de universiteitsbrede Raad van Bestuur en Sociale raad. Hiervoor dienen alle kandidaten 
campagne te voeren hetzij op facultair vlak voor de faculteitsraad of op universitair vlak voor 
de Raad van Bestuur en Sociale Raad waarvoor ze dan kunnen verkozen worden. Wil je meer 
weten over de verkiezingen, wat de verschillende raden inhouden of hoe je je zelf kandidaat 
kan stellen, contacteer ons dan gerust op fris@ugent.be of fris@vtk.ugent.be

Anne-Marie Leys
Campusverantwoordelijke Schoonmeersen

Master of Science in de industriële weten-
schappen: elektromechanica - elektrotechniek 
automatisering

Emma Verscheuren
Campusverantwoordelijke Kortrijk

Master of Science in de industriële weten-
schappen: industrieel ontwerpen
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B e s c h r i j ve n 
hoe een Course je va-

kantie meerdere niveaus om-
hoog tilt, is niet moeilijk. Vraag dat maar 
aan eender welke persoon die deze zo-
mer, of eerder, ergens in Europa zeven tot 
tien dagen tussen allerlei internationale 
mensen vertoefde. Je kan ook steeds 
de website www.best.eu.org of onze 
Facebook-pagina BEST Ghent raadple-
gen, als je (nog) niemand zou kennen.

Maar wat vaak niet wordt vermeld in deze verhalen, is wat er na zo’n Course komt. Laat dat 
net zijn wat ik hier zal doen. 

Op 23 juli 2017 (het lijkt veel minder lang geleden dan het effectief is) eindigde mijn eerste 
Summer Course in Belgrado na tien fantastische dagen. Hoewel ik ervaring had met afscheid 
nemen van mensen zonder te weten of je ze snel (of ooit) zal terug zien door eerder lid te zijn 
van een andere internationale organisatie, had ik niet verwacht dat het na amper 10 dagen 
zo moeilijk zou zijn. Zelfs tijdens ons afscheidsfeest, vloeiden er meerdere traantjes. En niet 
alleen bij mij. Als grap gaf Afonso uit Portugal me een paspoort foto van zichzelf ‘om hem 
altijd bij mij te hebben’. Dat is exact wat ik deed. 

Het duurde nog geen maand voor de eerste mogelijkheid tot een reünie zich aanbood. Afon-
so was enkele uren onverwacht in Brussel om een vlucht naar huis te regelen. Halsoverkop 
nam ik, in het midden van mijn herexamens, een trein richting Brussel en spendeerde de hele 
namiddag met hem en een Leuvense deelnemer, Jeroen, door de straten van onze hoofdstad. 
Uiteraard kon een Belgisch biertje en een goed pak friet niet ontbreken aan Afonso’s eerste 
kennismaking met ons land.
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Twee maand later ontmoette ik Gabriël, een Frans lid van BEST, opnieuw op een Regional 
Meeting ergens ten zuiden van Parijs. 

Het grootste voordeel van een netwerk hebben over heel Europa, is dat reizen een stuk 
goedkoper wordt als je naar een land trekt waar je mensen kent. In de lesvrije week van 
2018 ging ik samen met Senne, een andere BESTie uit Gent, naar Lissabon. Hij verbleef 
bij een gemeenschappelijke vriendin, en ik bij Afonso. Overdag werden we door andere 
BESTies uit Lissabon en Almada door de stad geleid, en ’s avonds lieten ze ons het nacht-
leven van de prachtige hoofdstad kennen. 

In het anderhalf jaar sindsdien heb ik meerdere mensen uit de Summer Course van 2017 
teruggezien. Van de Kroatische co-organizer in Napels tot de PR-verantwoordelijke van 
de organisatie in Sint-Truiden. Tijdens mijn functie als VP HR in BEST Ghent heb ik 
meerdere keren geskyped met Milica, een Servische vriendin die ik leerde kennen tijdens 
de Course en die op hetzelfde moment dezelfde functie als ik had in het bestuur van 
BEST Belgrade.

Ook al hebben we elkaar sinds de zomer van 2017 niet meer gezien, we horen om de paar 
weken van elkaar met kleine updates.
Wat gebeurde er nog met de foto van Afonso? Die bleef veilig in mijn portefeuille tot die 
jammer genoeg deze zomer gestolen werd. Na het horen van het spijtige nieuws, stuurde 
hij me onmiddellijk een nieuwe foto op. Afonso is opnieuw steeds bij mij.

Deze opsomming van reünies met mensen is slechts een klein deel van de mensen die ik 
leerde kennen tijdens de verschillende externe en interne activiteiten.

Als je geïnteresseerd bent je soft skills 
te verbeteren, of een netwerk over het 
hele continent uit te bouwen, waar 
wacht je dan nog op? Ontdek een Eu-
ropa zonder grenzen! Kom eens langs 
op een evenement van ons.
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IAESTE

Gegroet burgies, een nieuw academiejaar is aangebroken, hopelijk hebben jullie een legen-
darische zomer achter de rug en zijn de ongelukkigen met herexamens ondertussen gelukkig 
met de resultaten hiervan. Ook dit jaar zal IAESTE weer vele studenten van een onvergetelijke 
buitenlandse stage voorzien komende zomer. Maar first things first, IAESTE, wat is dat voor 
een overgecompliceerd acroniem dat als ‘ice tea’ klinkt in het Engels?

IAESTE?
The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience (IAES-
TE) is een organisatie die wereldwijd, over meer dan 80 landen, actief is en jaarlijks vele stu-
denten uit ingenieurs-, informatica- en wetenschapsrichtingen de kans geeft om waardevolle 
werkervaring in het buitenland op te doen. Een IAESTE-stage staat niet alleen mooi op je CV, 
maar geeft je ook de kans om je volledig onder te dompelen in een andere cultuur en dus een 
pak levenservaring op te doen.

Stages?
Hoe kan jij je droomstage vinden? De meeste stages komen online begin februari, dan kan 
je op ons online platform een account aanmaken en appliceren. Hoe dit allemaal exact in z’n 
werk gaat zal ruim op tijd gecommuniceerd worden. In volgende edities van ‘t Civielke zullen 
enkele stageverslagen van Belgische studenten uitgelicht worden, om jullie helemaal warm te 
maken om net als deze studenten een onvergetelijk avontuur te beleven tijdens de volgende 
zomer.
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Summer Reception
Om vele Belgische studenten naar het buitenland te kunnen sturen op stage, ruilen wij ver-
zamelde stages in België uit met buitenlandse IAESTE comités. Om die reden komen er ook 
evenveel buitenlandse studenten naar België op stage, die we met open armen ontvangen. 
Het ontvangstprogramma om de buitenlandse stagiairs te entertainen wordt ‘Summer Re-
ception’ genoemd. Met het oog op de wijze uitspraak “een beeld zegt meer dan duizend woor-
den”, volgen hier een aantal kiekjes genomen op een van de vele national evenings (avonden 
waarop een stagiair zijn thuisland voorstelt) of andere activiteiten.

Volg ons!
Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten en deadlines?
• Like onze Facebookpagina ‘IAESTE Ghent’ en ‘IAESTE Belgium’
• Schrijf je in op onze mailinglijst door een mailtje te sturen naar iaeste@vtk.ugent.be
• Alle praktische informatie is steeds terug te vinden op de website www.iaeste.be
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De eerste weken van het semester zijn gepasseerd en je voelt de druk 
al langzaam oplopen. Langs de ene kant wil je wel naar elke les gaan, 
maar die vroege lessen maken je moe. Al die avonden in Delta en op 
kotfeestjes helpen natuurlijk ook niet. Je voelt echter de sociale druk 
van je vrienden om op elke activiteit aanwezig te zijn. Neem af en 
toe wat tijd voor jezelf en kruip een paar keer wat vroeger in je nest.

De Waterman heeft deze maand iemand op het oog. Die ene knap-
pe student(e) ontsnapt niet meer aan je blik. Jouw liefdesle-
ven staat al een tijd op een laag pitje. Niemand lijkt je op te mer-
ken tijdens de les of op andere activiteiten. Til hier zeker niet 
te zwaar aan, je houdt je waarschijnlijk een beetje op de achter-
grond. Probeer je meer open te stellen naar anderen toe en al 
snel zullen meerdere mensen inzien hoe geweldig jij wel niet bent.

Vissen dromen vaak weg in de lessen. Je trekt je niet veel aan 
van je medestudenten en denkt dat je het altijd bij het juiste eind 
hebt. Zet die attitude aan de kant en luister voor 1 keer naar an-
dermans advies. Als je dit niet snel doet, gaan die groepswerken dit 
semester vaker uitdraaien op ruzies dan op productieve momen-
ten. Tijdens discussies mag je op je strepen staan, maar doe af en 
toe wat water bij de wijn. Zo blijft het voor iedereen aangenaam.

S t e e n b o k

W a t e r m a n

V i s s e n

H o r o s c o o p
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Die studentenjob in de zomer heeft wel wat opgebracht. Probeer het 
alleen niet allemaal in de eerste weken uit te geven. Zeg niet tegen elke 
activiteit ja of je bent direct blut en dan zal er van het galabal en andere 
activiteiten niet veel meer in huis komen. Spreek af met vrienden om sa-
men te koken of ga naar een studentenrestaurant. Zo bespaar je al snel 
wat centjes die je kan uitgeven aan de dingen die je echt belangrijk vindt.

De laatste tijd voel je je niet meer zo lekker in je vel. Je loopt maar wat 
achter je vrienden aan en bent verzonken in je eigen gedachten. Probeer 
op zoek te gaan naar de oorzaak van je sombere gedachten. Zet je ge-
dachten op een rijtje en deel je problemen op in kleinere stukjes. Pak ze 
één voor één aan en al snel ga jij je beter voelen. Als jij gelukkig bent gaat 
iedereen dat in jouw omgeving aanvoelen en zit de sfeer direct weer goed.

De Tweelingen onder ons hebben na de eerste kotweken en kot-
feestjes al een hele vuilsnisbelt verzameld. Stop met je hele week 
vol te plannen en trek een avondje uit om alle rommel op te rui-
men. De schimmel begint langzaam te groeien op dat ene pizzas-
tukje en de afwas gaat zichzelf niet proper maken. Alle rommel in 
je kamer zorgt ook voor chaos in je hoofd. Je loopt de laatste tijd 
continu opgejaagd rond. Wanneer alles weer netjes ligt zal je weer 
helderder kunnen nadenken en betere beslissingen kunnen maken.

R a m

S t i e r

T w e e l i n g

H o r o s c o o p
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De lesnota’s van de Kreeft trekken momenteel op niets. Bij sommige 
lessen heb je slechts enkele woorden genoteerd. Je bent vaak afgeleid 
en zit de hele tijd op je gsm. Hiermee stoor je echter ook je mede-
studenten. Die ene meme kan je ook nog na de les tonen. Maar ei-
genlijk komt het vaker voor dat je terugdenkt aan die ene ruzie thuis, 
net voor je vertrok naar Gent. Stuur mama of papa spontaan een lief 
berichtje en vrijdagavond zal de sfeer direct meer ontspannen zijn.

Jij en je lief hebben even een dipje. Tijdens de vakantie ging alles 
nochtans goed. Jullie lopen beiden lastig sinds het nieuwe semester 
is begonnen en hebben niet veel begrip voor elkaars mening. Plan 
nog eens een romantisch avondje in, leg jullie gsm’s ver weg en heb 
enkel aandacht voor elkaar. Probeer te luisteren naar wat de ander 
echt dwars zit en vertel wat er aan je knaagt. Hierna valt jullie stress 
weg en kunnen jullie met een gerust hart onder de lakens kruipen.

Maagden zijn het semester met goede voornemens begonnen en komen 
deze grotendeels ook na. Terwijl jij achter je bureau de les van morgen 
aan het voorbereiden bent, zitten je vrienden gezellig op kot samen te 
koken. Jouw stress houdt je soms tegen. De proffen vragen teveel en 
je snapt niet waarom de rest van jouw jaar nog niet begonnen is aan 
die ene opdracht. Probeer toch genoeg ontspanning in te plannen zo-
dat je niet enkel aan school hoeft de denken. De stress zal snel dalen.

k r e e f t

l e e u w

m a a g d
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Sta de volgende dagen wat minder lang voor de spiegel. Al dat 
piekeren over je outfit of kapsel heeft niet veel zin, aangezien nie-
mand jouw inspanningen opmerkt. Dit betekent niet dat je in een 
jogging naar school moet komen, maar hou die chique hemdjes of 
kleedjes voor belangrijkere gebeurtenissen dan de les van Hen-
nie. Een extra voordeel is dat je later kan opstaan, langer kan sla-
pen en je hierdoor minder wallen hebt die je moet wegwerken.

Jouw relaties staan na de lange zomer onder druk. Dit kan 
met vrienden zijn of je lief. Durf wat ruimte te vragen om al-
les te verwerken. Laat je problemen echter niet te lang aansle-
pen, want dan gaan de spanningen hoog oplopen. Een ruzie is on-
vermijdelijk, maar probeer hierna de ander te vergeven en het 
deftig uit te praten. Je gaat je direct terug beter voelen en voor je 
het weet zitten jullie weer samen vast in een eindeloze slappe lach.

De Boogschutter heeft er een mooie zomer opzitten met leu-
ke vakantiefoto’s en goeie herinneringen. Nu is het echter moeilijk 
om terug in het strakke lessenrooster te vallen. De concentratie 
is ver te zoeken, want tijdens de lessen zit je al te denken aan de 
plannen voor de volgende avonden. Probeer je prioriteiten scherp 
te stellen, zodat je zeker niet in de problemen komt tijdens de les-
sen omdat je de vorige drie hoofdstukken compleet hebt gemist.

w e e g s c h a a l

s c h o r p i o e n

b o o g s c h u t t e r
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Wist 
Je ...

Hallo lieve ploppertjes allemaal

Al voor het derde jaar op rij sta ik hier opnieuw paraat om u, mijn trouwste 

lezers, te verblijden met een oneindige wijsheid over levensbelangrijke feiten. 

Zoals het elke persoon betaamt met zoveel ervaring, past ook hier een klein 

speechje:
Aan allen die deze wist-je-datjes gelezen hebben: proficiat!

Aan allen die deze wist-je-datjes niet gelezen hebben: zonde!

Laten we dus proosten op de kennis die de wist-je-datjes opnieuw zullen gene-

reren voor een volledig jaar. Prosit!

1.  … Istanbul een van de meest unieke steden ter wereld is? 
Zoals we wellicht allemaal nog weten uit de lessen aardrijkskunde, ligt 
Turkije zowel in Azië als in Europa. Beide continenten worden geschei-
den door een smalle zeestraat, de Bosporus (u welbekend uit de lessen 
Latijn of Grieks). Gelegen aan deze zeestraat ligt Istanbul, wat maakt 
dat deze stad zich uitstrekt over twee continenten! Istanbul is dan ook 
de enige stad ter wereld die dit ‘privilege’ heeft en het dus vrij uniek 
maakt. Oh ja, voor de sportievelingen aanwezig: een toertje lopen van 
Europa tot Azië bedraagt zo’n 800 meter. Speedteamtrainingen op ver-
plaatsing; iemand?

DAT
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2. … je lichaam grotendeels uit water bestaat?

Dit is misschien een wist-je-datje dat we allen weten, maar ik vermoed dat wei-

nigen echter de exacte cijfers weten… No worries, werkgroep Pers to the rescue! 

Het gemiddelde volwassen lichaam bestaat 50 tot 65 % uit water, met een 

Gaussiaans gemiddelde rond 57 tot 60 %. Bij pasgeborenen echter ligt dit per-

centage veel hoger, namelijk 75 tot 78 %, waarna het afneemt tot 65 % bij het 

eerste levensjaar. Lichaamsbouw speelt hier ook een noemenswaardige rol, aan-

gezien vetweefsel veel minder water bevat in vergelijking met spierweefsel. Of 

deze cijfers nog accuraat zijn bij de gemiddelde student na de VTK Openingsfuif, 

laat ik in het midden…

3. … wombats kubusjes kaka leggen?
Een vriend van me, genaamd Edward, wist me dit op een won-derbaarlijke wijze te vertellen; dus verdiende dit een plaats in de wist-je-datjes. Uit principiële overwegingen heb ik hierover dan ook geen extra informatie opgezocht. 
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4. … walvissen geen zweetklieren hebben? 

Walvissen zijn zoogdieren die geen zweetklieren hebben, maar aangezien 

ze in het water leven, hebben ze deze niet echt nodig. Aan alle pestkoppen 

dus die het soms nodig vinden om mij een zwetende walvis te noemen 

wanneer ik volledig naar Zwijnaarde moet fietsen: helaas, maar u bent 

wetenschappelijk foutief (en wellicht zelf een walvis).

5. … de Mona Lisa een verschrikkelijk dure vrouw is?
Dit wereldbefaamde schilderij, dat tevens verscheidene ver-
meldingen in  het Guinness World Records-boek heeft, heeft 
ook die van de hoogste verzekerde waarde voor een schilderij 
in de geschiedenis der mensheid. Deze mysterieuze jongeda-
me, permanent te bewonderden in het Louvre te Parijs, had op 
14 december 1962 een geschatte verzekerde waarde van 100 
miljoen Amerikaanse dollar. Rekening houdende met de infla-
tie (sorry jongens voor de economische term), komt dit heden 
ten dage neer op zo’n 780 miljoen Amerikaanse dollar! Zoveel 
geld krijgen om eens mysterieus te lachen, ik zie het nog niet 
veel burgies doen (en ook geen industriëlers)(of VEKkers)(of 
winnaressen van de VTK Babe Awards).

6. … een lavalamp niet uit lava bestaat?Een lavalamp bestaat echter uit blubbers gekleurde was in een soort van glazen 
fles gevuld met een doorzichtige vloeistof. Een (gloei)lamp onder de fles ver-
warmt de was waardoor de was stijgt en daalt als gevolg van een verandering in 
densiteit. Hoe deze decoratieve lamp dan aan zijn naam komt? Simpel! De ver-
schijning van de was lijkt immers heel hard op pähoehoe lava, vandaar de naam…

   70
‘t civielke



DANKWOORD
Pagina 71. 

Dit betekent dat jij, allerliefste lezer, jammer genoeg tot het einde bent
gekomen van het eerste ‘t Civielke van dit academiejaar. 
Er is veel tijd in gekropen dus we hopen dat je ervan genoten hebt.
Uiteraard kunnen we dit prachtige nummer niet alleen maken. Voor het schrijven van 
artikels kregen we hulp van onze geweldige medewerkers. Bij deze, bedankt!

Eerst en vooral: dankuwel Hannes, om jouw voorwoord zo mooi op tijd en totaal niet 
te laat in te dienen. Ook bedankt aan het voltallige praesidium om hun vragenlijsten zo 
mooi in te vullen.

Duizend keer merci, Maarten, om ons te verblijden met de prachtige nieuwe rubriek ‘De 
draad kwijt?!’ en er zo voor te zorgen dat we die nooit meer kwijt zijn.

Heel erg bedankt, Fabian en Arnout, om ons meer bij te leren over jullie Erasmuser-
varing en ons zo allemaal enthousiast te maken om zelf onze valies te pakken en te 
vertrekken. 

Merci Lynn! Nu zullen de lezers nog harder uitkijken naar het volgende ‘t Civielke om 
geen enkel deel van jouw vervolgverhaal te missen. 

Dankuwel, professor De Schepper, om wat van uw kostbare tijd aan ons te schenken en 
ons zo wat meer inzicht in uw gedachten te bieden.

Een dikke merci aan Laure om het kunstige kantje van ons allemaal naar boven te bren-
gen met haar poëzie! 

Thanks Lisabeth! Door jou weten we weer wat ons deze maand te wachten zal staan, en 
hoe we ons leven kunnen verbeteren.

En ten slotte nog een bedankje voor Laurens, die ons toch elke editie wat wijzer maakt 
via zijn uitgebreide wistjedatjes-kennis.

Naast al deze bedankingen willen we ook nog iedereen die op de Creatieve Avond zijn 
ideetjes heeft zitten spuien in de bloemetjes zetten.

Persoonlijk wil ik ook nog eens mijn geweldig redactieteam, Lauren en Paloma, oneindig 
bedanken!

Groetjes, kusjes en knuffels
Fran en de redactie: Lauren en Paloma




