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First Times
“Geen kreetjes en geen lachjes”

- Alles wat je moet weten over je eerste keer 
seks, gevraagd aan onze goliarde-experts

“VTK was niet altijd een zuipkring”
- Een kijkje in de geschiedenis van de tofste 

studentenkring van Gent

“Interne was vorig jaar knapper”
- Een synopsis van Bach Launch

“OMG, she’s human!”
- Een exclusief interview met 
professor De Schepper
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“Heeft iemand mijn trui gezien?”
- Een noodkreet van Amélie (lustrumcomité)
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COLOFON

‘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.

Redactie  Senne De Leeuw Kathelijne Coussement
  Leen van Kerckhoven Céline Duchaine

Communicatie Senne De Leeuw Céline Duchaine

Redactieadres Jozef Plateaustraat 22,
  9000 Gent

  tel/fax: 09/264 37 26
  e-mail: communicatie@vtk.ugent.be
  website: www.vtk.ugent.be

Advertenties VTK Career and Development
  Jozef Plateaustraat 22,
  9000 Gent

  email: interne@vtk.ugent.be
   career@vtk.ugent.be

Druk  Druk NV Drukkerij Verbeke
  Lijnmolenstraat 34-36,
  9040 Gent

Oplage   800
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Praeses Praat

Redactie Ratelt

Praesidiumvoorstelling

Confessions

Terug in de tijd

Spelletjes

Hennies Survivalgids

“... Wat ertoe doet is wat we gaan doen. Wat we gaan 
doen is het probleem negeren.”
~Hennie De Schepper
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Bachwatch

Sport Spreekt

Interview prof. De Schepper

The Tattoo Guide

Horoscoop

De Goliarde-experts

Confessions
“Dit gebouw (Plateau) dateert uit 
1870. Zoals u al gezien had, dateert 
het laatste potje verf uit diezelfde tijd” 
~Patrick De Baets tijdens het 
verwelkomen van de eerstejaars burgies
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Hellowkes

De vogeltjes 
fluiten, de zon 

schijnt terug op ons 
gezicht door de ramen van 

auditorium A en we moeten 
allemaal weer veel te vroeg uit ons 

bed rollen (alleja, sommigen onder ons 
doen dat toch). De zomervakantie is weer 

voorbijgevlogen dit jaar. Of het nu drie maanden 
vakantie waren, of een vakantie met tussendoor 

de oh-zo-geweldige zomerblok, ik hoop dat jullie er 
allemaal van hebben genoten, maar ook dat jullie 

met veel plezier terugkeren naar onze vertrouwde 
omgeving. Ik word alleszins nog steeds gelukkig 

wanneer ik de vertrouwde gangen van ons geliefde 
Plateaugebouw terugzie, al ligt er wel wat meer stof 

tegenwoordig.

Voor de kersverse lading eerstejaars is zonet een nieuw 
hoofdstuk uit hun leven gestart. Ze hebben alvast hun 

eerste proevertje gehad, zowel in studies als daarbuiten, 
van de geweldige tijd die ze hier tegemoet gaan. Ik hoop 

velen van hen zich te kunnen zien ontpoppen tot prachtige 
(VTK-)studenten. Wat ik tot nu toe er al van gezien heb 

op BaLa en de voorbije week, lijkt mij dat dik in orde te 
komen. De rest van ons zet hun hoofdstuk verder: de tweede 

bachelor begint zich verder toe te spitsen op hun interesses, 
terwijl de derde bachelor al nadenkt over hun masterkeuze. De 

masterjaren zelf kunnen dan weer beginnen dromen van hun 
carrières en werklevens die er aan zitten te komen.

Vanuit VTK staan we wederom klaar om er een spetterend 
academiejaar van te maken. We hebben ons honderdste 

levensjaar al stevig afgetrapt de voorbije week 
in Delta, maar wees er maar zeker van dat we de rest 

van dit jaar niet onopgemerkt zullen laten 
voorbijgaan. Cultuur zal ook dit jaar weer 

onze geest verrijken, ons hart en onze 
spieren zullen overuren kunnen draaien 

dankzij de wekelijkse portie beweging 
die we voorgeschoteld krijgen van onze 
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Praeses Praat
sporties 

en het 
feestteam 

zal zich met 
veel plezier 

bezighouden onze 
lever, maag en keel uit te 

testen tot het uiterste. Bovenop de 
talloze spectaculaire activiteiten die 

opnieuw gepland staan dit jaar zal het 
Lustrumteam ervoor zorgen dat het komende 

academiejaar een jaar wordt om niet snel 
te vergeten. (Progamertip: hou 06/03/2023-

10/03/2023 volledig vrij). Ik kijk er alvast naar uit 
jullie tegen te komen op een van onze activiteiten!

Toedels

Tim Vanhooren
Praeses ‘22-’23
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Beste Burgerlijke en 
Archelijke schatteboutjes,

Een nieuw jaar, en wat voor één. 
100 jaar VTK, dat is iets om gevierd 

te worden. Dit is, verbazingwekkend, de eerste 
keer dat VTK 100 jaar wordt, dus staat dit ‘t 

Civielke volledig in het thema van eerste keren. Je 
eerste keer seks, je eerste keer een kater, je eerste 

keer een tattoo laten zetten? We hebben alle tips and 
tricks uit de kast gehaald om jullie hierbij te helpen.

Binnenin staat jullie ook een exclusief interview met 
professor De Schepper te wachten; een charmante en 

aangename vrouw, zelfs naast het bord! 

Geniet van onze praesidiumvoorstelling, maar neem niet 
alle antwoorden even serieus, het kan goed zijn dat ze 

al wat beschonken waren tijdens het schrijven van deze 
antwoorden. Alhoewel, waar het hart van vol is, loopt de zatte 

mond van over...

Vergeet ook zeker niet eens te kijken bij IAESTE, BEST of FRiS. 
Want ja, er bestaat nog leven buiten VTK, en zij kunnen dat leven 

enkel maar aangenamer maken. 

Verder zullen we hier onze praeses nog eens goed voor schut 
zetten. Toen we het tekstje voor de Praeses Praat (pagina hiervoor) 

kregen, bleken er een heleboel taalfoutjes in te zitten. Onder andere: 
“ik wordt”. Shame, shame, shame. Wij kijken al reikhalzend uit naar de 

Ad Pistum die daarop volgt.  Trouwens @praeses, de deadline voor de 
volgende Praeses Praat ligt op 20 oktober. Merci!

Anyway, als er nog taalfoutjes te vinden zijn in dit ‘t Civielke, laat 
het ons dan zeker niet weten. Het was toch niet onze schuld 

en hoogstwaarschijnlijk de schuld van Interne of 
Temmer. Als je er nu echt genoeg van hebt om 

al die taalfouten maar te blijven ontdekken, kom 
dan gewoon eens meeschrijven op onze Creatieve 

Avond voor ‘t Civielke 2 op 12 oktober. 
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Redactie Ratelt
Goed, nu even 

het serieuze stukje,.

Voor de eerstejaars, 
geniet van de vrijheid, maar 

wel in mate. Die eerste drie weken zijn 
zuur, maar je gaat er de vruchten van 

plukken als je je nu even kan concentreren op die 
bangelijke BaWi.  Succes!

Aan al de rest,  vergeet niet dat de studententijd 
vluchtig is, en dat dit de mooiste jaren van je leven zijn. 

Geniet ten volle, want voor je het weet kan het zomaar 
gedaan zijn. 

Kusjes, knuffels en aaitjes,

De Redactie

Senne De Leeuw
Céline Duchaine

Leen van Kerckhoven
Kathelijne Coussement



CONFESSIONS

“Ik plas soms tegen mijn eigen frigo hihi”

“Als goed student en gelovige ben ik een groot 
voorstander van de dubbele mitzwa op zaterdag. Of 
ik *** bij dit laatste al had willen betrekken? Ik zeg 
niet ja, niet neen, integendeel.”

“Geen haar op mijn kop die er ooit aan gedacht heeft om 
mij te laten dopen bij VTK (of bij enige andere vereniging of 
geloofsgemeenschap)! Dat heeft me er nooit van weerhouden om in 
te schrijven en zo nu en dan ne keer een doopformulierke te trollen. 
Groet, ***”

“Na een stevige nacht Gentse feesten met een te stevige pre, heb 
ik (bij het schrijven van deze confession) al een maand een licht 
verlies van gevoel in mijn pink.
De eerste dagen na de nacht voelde het constant alsof mijn 
onderarm en 2 vingers sliepen.
Vree wijs.”

“Mijn vriend, ***, heeft 
poepseks gehad met *** in de 
kelders van de plateau tijdens 
matech.”

“Na een avondje in de Delta had ik natuurlijk weer een chick gemuild. Na 
allebei goed gedronken te hebben vroeg ze of we naar mijn kot gingen… 
Helaas hadden zowel zij en ik geen kot en dus vroeg ik of ze wou blijven 
slapen in mijn auto. Ze stond blijkbaar nogal geil want ze accepteerde 
mijn aabod. Al rap dampten de ruiten volledig aan en na een minuut of vijf 
opent een politieagent uit het niets de achterdeur van mn auto! Blijkbaar 
mag je geen seks hebben langs de kant van de Sint-Pietersnieuwstraat… 
Die agent was nu toch wel de nonkel van dat meisje zeker?? Geen boete 
gekregen, enkel een awkward gesprek en waarschijnlijk ook awkward 
familiefeest. Groetjes, ***”

“Toppunt van uitstelgedrag: 
workshop uitstelgedrag boeken 
bij studentenpsychologen om 
deze dan uit te stellen”

Heb jij nog leuke confessions die je ANONIEM wil delen met de beste faculteit van Gent? 
Mail ze dan naar redactie@vtk.ugent.be of vul de Google Form in op onze Facebookpagina.
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praesidiumvoorstelling

Post: Praeses
Richting: Sustainable Material Engineering
Beschrijf je post in drie woorden
Doorschuiven naar Vice
Op een schaal van 1 tot feest, hoe snel 
barf je na het trekken van 3 adjes?
1, ik haal makkelijk zeven
favoriete VTK-activiteit?
Creatieve avond

Naam: Tim Vanhooren

Naam: Chloë Verstraete
Post: Vice-Praeses
Richting: Bouwkunde
Wie was jouw eerste keer?
De vice van vorig jaar
Beschrijf je post in drie woorden: 
Slaaf van Tim? 
favoriete VTK-activiteit?
Bierbowling

2022-20232022-2023
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Naam: Robbe Cole
Post: Penning
Richting: Biomedical engineering
Wie was jouw eerste keer?
De examens
Hoe overleefde je je eerste heartbreak?
Als je geen hart hebt kan het niet gebroken 
worden
Wie was je eerste celebrity-crush?
Kaatje van Ketnet

Naam: Ine Vanysacker
Post: Penning
Richting: Sustainable materials science
Beschrijf je post in drie woorden
Plateau voor sport
Wat is het eerste dat je later wilde wor-
den als kind?
Circusartiest
Wat is je uiterste leeftijdslimiet voor een 
bedpartner?
18 tot Bartje

Naam: Pieter Mouwen
Post: Penning-Extern
Richting: CeeWee
Wie was jouw eerste keer?
Hennie, dat eerste herexamen vergeet ik nooit
Welke post zal als eerste verdwijnen?
Sport, minder sporten meer boitten in Delta!!
Als je een nieuwe zou mogen invoeren, welke 
zou dit dan zijn?
Fysieke straffen op stelen van bekers uit Delta
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Naam: Tibo De Cock
Post: Career & Development
Richting: Biomedical engineering
Waar was jouw eerste keer?
In de kerk
Wie was je eerste celebrity-crush?
De stofzuiger van de teletubbies
Wat was je meest beschamende eerste 
date ooit?
Wait, you guys are getting dates?

Naam: Sebastiaan Kruithof
Post: Deltapenning
Richting: IEOR
Beschrijf je post in drie woorden
Facturen, Deltabonnen, Bier
Hoeveel bekers heb je al uit Delta gesto-
len?
0!!! Men doet dat niet!!
favoriete VTK-activiteit?
Delta

Naam: Caro Sallet
Post: Career & Development
Richting: Werktuigkunde
Wie van het praesidium heb je als eerste 
binnen gedaan?
Sharon! Of was het nu Ine?
Wie was je eerste celebrity-crush?
Tim Vanhooren
Wat is je beste openingszin?
Ik ben mijn sleutels kwijt…
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Naam: Gwendolyn Heyninck
Post: Career & Development
Richting: Computerwetenschappen
Welke skill had je pas laat onder de knie?
‘t verschil weten tussen hoesten en niezen (2 jaar geleden 
ontdekt da da ni hetzelfde is...)
Hoe verliep je eerste keer drinken?
Da glas ‘water’ van mijn mama viel wel ineens heel 
slecht... (Mss moeten ze vodka eens een kleurke geven)
Welke richting zou je als eerste naar een hogeschool 
sturen?
Is er buiten burgie een andere echte universitaire richting? 

Naam: Lauranne Roelants
Post: Career & Development
Richting: Bouwkunde
Hoe overleefde je je eerste heartbreak?
Taylor Swift hielp me door dik en dun
Wat is het eerste dat je later wilde wor-
den als kind?
Doornroosje
Hoeveel bekers heb je al uit Delta gesto-
len?
Ik heb er enkel nog maar geleend zonder te 
vragen

Naam: Gilles Lefranc
Post: ICT
Richting: Computerwetenschappen
Wie was je eerste proffencrush?
Bart Dhoedt, van zijn python zou ik wel kunnen 
genieten!
Beschrijf je post in drie woorden 
Ik studeer computerwetenschappen
Als je een nieuwe wet zou invoeren, welke 
zou dat dan zijn?
De eerste minister doet een 7-sprong na zijn/
haar verkiezing!
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Naam: Thibault Vandeputte
Post: Web
Richting: 3e bach Computerwetenschappen
Hoe verliep je eerste keer drinken?
La Chouffeke toen ik 6 was ik kan u verzekeren vree 
geestig
Wie was je eerste proffencrush?
Marie Françoise hoe kan het ook anders? Cola en 
saffen what a combo
Wat was je eerste diefstal?
gohja telt drie films kijken me 1 filmticket? security 
in de kinepolis in Gent trekt alleszins op niks

Naam: Dries Verhoeve
Post: Web
Richting: Computer wetenschappen
Hoe overleefde je je eerste heartbreak?
Programmeren
Wie van het praesidium heb je als eerste 
binnen gedaan?
Nog geen één :-( (hopen op Stefan)
Welke richting zou je als eerste naar een 
hogeschool sturen?
Industrieel ingenieur (van waar ze komen)

Naam: Ward Verhoeve
Post: Interne
Richting: Bouwkunde
Bescrhijf je post in 3 woorden
Jochen muilt eerstejaars, haha neen niet int 
civielke zetten. Doe: Bala is top!
Als je een nieuwe wet zou invoeren, wel-
ke zou dat dan zijn? 
Ieder regeringslid moet 1 maand in armoe-
de leven
Hoe verliep de eerste cantus?
Bala cantus is altijd van ’t beste
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Naam: Arthur Anckaert
Post: Feest
Richting: Materials science engineering
Beschrijf je post in drie woorden
Plezier, bier, vertier
Wie was je eerste proffencrush?
Toch wel Kim Verbeken toen hij “Processing, 
structure, properties, performance” toepaste op 
de 12urenloop
Hoe verliep je eerste keer zat?
 Met mijn hoofd tegen de muur gelopen. Letter-
lijk.

Naam: Jochen Decaestecker
Post: Interne
Richting: Werktuigkunde elektrotechniek (me-
chanische energietechniek)
Wat was je meest beschamende eerste date 
ooit? 
Ik ben op me bek gegaan met mijn fiets 
Als je een nieuwe wet zou invoeren, welke 
zou dat dan zijn? 
Verplicht om 21u op de goliarde zijn 
Wat is je beste openingszin? 
Doe je me binnen? Of zijn we naar buiten?

Naam: Laurens Barbier
Post: Feest
Richting: Bouwkunde
Wie van het praesidium is het meest kinky en 
hoe weet je dat?
Tibo, cus been there done that
Wat is het eerste dat je later wilde worden als 
kind?
Topvoetballer, maar blijkbaar moet je daar talent 
voor hebben
Hoeveel bekers heb je al uit Delta gestolen?
Genoeg om uit Delta verbannen te worden
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Naam: Nathan Vandekerckhove
Post: Cursus
Richting: Burg. Ing. Biomedische 
Welke skill had je pas laat onder de knie 
in vergelijking met anderen?
Python oops
Wie wordt als eerste zwanger?
amaryllis, roderik zalige papa
Wat is je beste openingszin?
mooie leren broek, wil je ook leren pijpen

Naam: Stefan Roland
Post: Temmer
Richting: Werktuigkunde
Waar was jouw eerste keer?
In een Dixi op massacantus x
Wie was je eerste proffencrush?
De perfecte precisie waarmee hennie haar bord afveegt, haar ge-
waagde integraalkrullen en ten slotte de manier waarop ze zo sexy de 
rij-echelon methode toepast. Dat doet allemaal mijn hart een slagje 
sneller slaan
Wie zou als eerste Hennie versieren?
“Interne is verantwoordelijk voor relaties met de 
faculteit”

Naam: Alexander Rogiers
Post: Cursus
Richting: Biomedische 3de bach
Welke richting zou je als eerste naar een 
hogeschool sturen?
Cw
Welke skill had je pas laat onder de knie 
in vergelijking met anderen?
Achterwaartse koprol
Wie van het praesidium is het meest 
kinky en hoe weet je dat?
Nathan want cursus 
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Naam: Sharon Deceuninck
Post: Sport
Richting: Bouwkunde
Welke skill had je pas laat onder de knie in ver-
gelijking met anderen?
td-regel
Wie was je eerste proffencrush?
Gert de Cooman, maar die heeft al veel mensen 
genaaid
Kan je nog iets vertellen over je eerste Lente-
fuif?
Opgeblazen krokodillen begraven aan de ring

Naam: Amaryllis Verstraete
Post: Sport
Richting: Rechtdoor
Hoe verliep de eerste cantus?
ochtendcantusssss
Beschrijf post in 3 woorden?
Plateau’s in Delta
Wat was je meest beschamendste eerste 
date?
Beiaardcantus

Naam: Jaro Van Landschoot
Post: Sport
Richting: Elektrotechniek
Kent ge tes?
Teshiermede12urenloopwinnen
Wat is het eerste dat je later wilde wor-
den?
VTK Sport
Wat was je meest beschamende eerste 
date ooit
Wisten jullie dat Ine haar tweede naam 
Jacqueline is?
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Naam: Clara Ketele
Post: IAESTE
Richting: Biomedical engineering
Wat was je eerste diefstal?
Leen haar hartje
Wat is het eerste dat je later wilde wor-
den als kind?
Prinses
Hoeveel bekers heb je al uit Delta gesto-
len?
Slechts eentje, sorry Delta

Naam: Simon Ganne
Post: FRiS
Richting: 
Welke skill had je pas laat onder de knie in verge-
lijking met anderen?
google forms van communicatie op tijd invullen
Welke goeie kwaliteiten biedt jij eigenlijk aan bin-
nen VTK?
alleszins niet op tijd google forms invullen
Wat zou je veranderen mocht je de wereld op-
nieuw kunnen creëren? Deadlines later zetten

Naam: Bram Popelier
Post: BEST
Richting: Biomedische 
Hoe overleefde je je eerste heartbreak?
I break hearts my dear
Beschrijf je post in drie woorden
BEST E post
Liefde op het eerste zicht, mythe of 
waarheid?
We zijn nog altijd burgies he, mythe dus
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Naam: Lawrence Wallace
Post: Lustrum
Richting: Master of Science in Electromechani-
cal Engineering: Mechanical Construction
Als je een nieuwe wet zou invoeren, welke 
zou dat dan zijn? 
Julientjes aan 5 euro en shots aan 1 euro! 
Beschrijf je post in drie woorden 
tga lache zijn 
Hoeveel bekers heb je al uit Delta gestolen? 
toch zeker zes, maar tis eerder lenen hé ;)

Naam: Lore Delaet
Post: DLK
Richting: Burgerlijk ingenieur-architect
Op een schaal van 1 tot feest, hoe snel 
barf je na het trekken van 3 adjes?
Ik kan niet deftig adten
Wie was je eerste celebrity-crush?
Winnie-the-Pooh
Wat is de verleden tijd van ‘ik eet’?
Verleden tijd: ‘honger’, tegenwoordige tijd: ‘ik 
eet’, toekomstige tijd: ‘spekkie’

Naam: Kato Boels
Post: Cultuur
Richting: Biomedische
Wie zou er het eerste Hennie verleiden?
Rik, om niet naar de hoge school te moeten
Wat is de verleden tijd van ‘ik eet’?
Geen idee, ik stop nooit
Wat is je uiterste leeftijdslimiet voor een 
bedpartner?
Zolang de fiets nog rijden kan…
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Naam: Seppe Van Laethem
Post: Logistiek
Richting: Bouwkunde
Welke post zal als eerste verdwijnen?
Logistiek gaat verdwijnen...IN EEN ZEE VAN PLEZIER 
EN BIER!
Wie van het praesidium zie je een hele week alleen 
maar pizza eten?
Telkens als ik in delta binnen kwam, zat Gilles daar piz-
za te fretten, dus het is zelfs niet hypothetisch
Als je een nieuwe wet zou invoeren, welke zou dat 
zijn? Ik wil graag 2 wetten, WAAR ZIJN DIE TETTEN!

Naam: Ellen D’havé
Post: Cultuur
Richting: Chemische technologie en materiaalkun-
de
Wat is je uiterste leeftijdslimiet voor een bed-
partner?
Hangt af van hun bankrekening 
Hoeveel bekers heb je al uit Delta gestolen?
Ik weet van niets 
Als je een nieuwe wet zou invoeren, welke zou 
dat dan zijn? 
Lessen in de ochtend verbieden 

Naam: Roderik Meersschaut
Post: Logistiek
Richting: Natuurkunde
Hoe verliep de eerste cantus?
Twas bij de HILOK (geen leugen)
Kan je nog iets vertellen over je eerste 
lentefuif?
Batman was daar ook
Wat was je meest beschamende eerste 
date ooit?
Online speeddate tijdens corona, da voelde 
echt extreem ongemakkelijk



22 

‘t
 C

iv
ie

lk
e 

1

Naam:  RIK Van Driessche
Post: Delta
Richting: CeeWee
Welke skill had je pas laat onder de knie? 
fietsen, ga nog steeds op mijn bek 
Hoe verliep je eerste keer drinken? 
1 pint delen met 4 man en zat zijn, nog 
niets veranderd dus
Als je een nieuwe wet zou invoeren, wel-
ke zou dat dan zijn? 
onder 2 promille geen toegang tot Delta

Naam: Eduard Van De Meersch
Post: Delta
Richting: Biomedische
Wie was je eerste celebrity-crush?
Emma Watson en nog steeds 
Beschrijf je post in drie woorden
Bier, shotjes en BIER
Kan je nog iets vertellen over je eerste 
Lentefuif? 
Blijkbaar was ik daar

Naam: Sam Semey
Post: Delta
Richting: Biomedical Engineering
Kan jij wel drinken?
Ik drink zo goed als het slaagpercentage op de testjes van wens
Welke richting zou je als eerste naar een hogeschool 
sturen?
Is dat nu pol en soc of pol of soc? Bon, ik noem dat allemaal bouw-
kunde
Wat was je meest beschamende eerste date ooit?
zou ik niet weten, maar ooit al eens gebarft op iemand en er dan 
iets mee begonnen? Zeker een aanrader!
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Naam: Céline Duchaine
Post: Communicatie
Richting: biomedische
Wie van het praesidium is het meest kinky en hoe 
weet je dat?
ik, als kind als mijn ouders me een tik gaven op mijn 
poep als ik stout was draaide ik me om en zei ik ‘harder’
Hoe verliep je eerste keer zat?
ik ben tegen mijn pingpongtafel gelopen en viel er dan 
op in slaap
Wie was je eerste celebrity-crush?
Volgens mijn mama kabouter lui

Naam: Jonas Lernout
Post: Delta
Richting: Industrial Engineering and Operations 
Research
Wat is het eerste dat je later wilde worden als 
kind?
Geheim agent
Wat is je beste openingszin?
Ik ben niet gelovig. Maar ik geloof in jou en mij.
Wat zou je veranderen mocht je de wereld opnieuw 
kunnen creëren?
Zeeën en Oceanen van bier

Naam: Senne De Leeuw
Post: Communicatie
Richting: biomedische
Wie zal later als huisvrouw of huisman eindigen?
Roderik moet toch altijd babysitte op die ene van sport?
Leys Kent ge Tes?
Tes tijd voor een communicatievat 
Welke goeie kwaliteiten biedt jij eigenlijk aan binnen 
VTK?
geen blijkbaar, volgens mij heb ik deze dt-fout gemaakt
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Naam: Leen Marien
Post: Konstrukt
Richting: Bouwkunde
Beschrijf je post in 3 woorden
Bob de Bouwer
Wat is je beste openingszin?
Hier ben ik. Wat zijn je andere twee wensen?
Als je een nieuwe wet zou mogen invoeren, 
welke zou dit dan zijn?
Meer vakantie voor unief ipv een week in 
februari

praesidiumvoorstelling

2022-20232022-2023

Wij kijken alvast Wij kijken alvast 
uit naar een fantastisch uit naar een fantastisch 

lustrumjaar!!lustrumjaar!!
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TERUG IN DE TIJD
Als je het nog niet wist: VTK bestaat dit jaar de volle 100 jaar en 
dat moet gevierd worden! Daarom zullen we elk ‘t Civielke van dit 
academiejaar ons verdiepen in de roemrijke geschiedenis van onze 
geliefde studentenvereniging. Op het programma staat deze keer de 
eerste twintig bestaansjaren van VTK, van 1922 tot 1942.

HET PRILLE BEGIN

9 november 1922 leek een doodgewone, waarschijnlijk frisse donderdag 
te zijn. Het bleek echter het begin van een lange geschiedenis van 
één van de grootste kringen van Gent vandaag: VTK. In 1922 was de 
RUG (Rijksuniversiteit Gent, zoals de UGent nog tot 1991 zou heten) 
nog volledig Franstalig, wat tegen de haren van veel Nederlandstalige 
studenten instreek. Eén van deze studenten was de toekomstige 
ingenieur J. Van Hulle. Hij verlangde tegengewicht te bieden aan 
de toenmalige studentenkringen voor ingenieursstudenten, beide 
Franstalig: Société des élèves ingénieurs en les élèves ingénieurs 
catholiques. Zo gezegd, zo gedaan en VTK was geboren. J. Van Hulle zou 
de allereerste praeses zijn en daarmee ook het enige praesidiumlid. Later 
zou het praesidium uitbreiden naar de volle vijf man, een peulenschil in 
vergelijking met vandaag.

In 1923 werd door de Nolfwet de universi-
teit gedeeltelijk vernederlandst. Pierre Nolf 
was van 1922 tot 1925 minister van kunsten 
en wetenschappen en eiste dat de RUG zo-
wel een Nederlandstalige als een Franstalige 
sectie kreeg.  De lessen werden vanaf toen 
zowel in het Nederlands als Frans gegeven, 
wat voorspelbaar en onvermijdelijk genoeg 
tot een gigantisch proffen- en lokalentekort 
leidde. Dit lokalentekort is trouwens een 
van de redenen waarom het Plateaugebouw 
vandaag nog zo vreemd is ingedeeld.
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HET PLATEAUGEBOUW

In de vroegste beginjaren van de Universiteit Gent (opgericht in 1817) 
bevonden alle faculteiten zich in de Voldersstraat, in een oud Jezuïe-
tenklooster. De universiteit nam echter toe qua aantal studenten en 
daarmee barstte het oude gebouw bijna letterlijk uit zijn voegen. De 
oplossing: een nieuw gebouw, ‘het instituut van de wetenschappen’, dat 
toevallig of minder toevallig in een arme arbeiderswijk geplaatst zou 
worden, de Bataviawijk. Daar waren krottenwijken ontstaan waar ar-
beiders zich verzamelden om kosten ten gevolge van een octrooirecht 
te vermijden (dit was een indirecte verbruiksbelasting en uitte zich in 
een belasting op goederen die Gent werden binnengebracht). De bouw 
van een burgerlijk gebouw, met een chique uitstraling, zou in plaats 
van de armoedige wijk komen. Adolphe Pauli werd in 1890 aangesteld 
om een mooi gebouw te ontwerpen. Het originele ontwerp was zeer 
gestructureerd en symmetrisch, wat door omstandigheden dus volle-
dig teniet werd gedaan.
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UGENT VLAAMS

In 1930 werd dubbele systeem van Nolf afgeschaft, behalve aan de facul-
teit ingenieurswetenschappen, aangezien veel ingenieurs een internati-
onale carrière op het oog hadden en er ook veel Franstalige ingenieurs-
studenten waren. In 1935 boog ook deze faculteit als laatste en werd de 
universiteit volledig Nederlandstalig. Deze gebeurtenis kondigde ook het 
einde van het tijdperk van de Franstalige kringen aan, die een stille dood 
stierven. 

Ondanks dat de universiteit zelf ondertussen volledig Nederlandstalig 
was geworden, bleef de AIG (Alumnivereniging van Ingenieurs afge-
studeerd aan de universiteit Gent) Franstalig. Om dit te omzeilen werd 
de VIV opgericht (Vlaamse Ingenieursvereniging) voor de burgerlijk 
ingenieurs en bio-ingenieurs, wat later zou leiden tot de oprichting van 
de KVIV (Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging) in 1954. In 1942 
slaagde de VIV er in om de ‘ir-titel’ voor burgerlijk en bio-ingenieurs te 
beschermen. 

EUREKA!

Leuke wist-je-datjes over VTK en quotes uit ‘Eureka’, de voorloper van ‘t 
Civielke: 

Wist je dat…
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• … VTK niet altijd een zuipkring was? In de beginjaren was VTK 
erg serieus, en organiseerde het vooral informatieve en technische 
lezingen voor haar leden. Hier zal waarschijnlijk wel bier aan te pas 
gekomen zijn, maar dat was zeker niet de hoofdzaak. Niet.. Niet dat 
dat nu wél de hoofdzaak is hoor… 

• …in de editie van Eureka van maart 1949 de toenmalige ondervoor-
zitter van VTK (J.J.Cnops) al pleitte voor een visie op de ingenieurs-
opleiding die vandaag nog altijd gedeeltelijk wordt aangehouden? 
“Een beslist, verantwoordelijk en waardevol leider is men niet door 
meer te kennen dan zijn ondergeschikten, wel meer te kunnen en 
durven presteren, vernuft is enkel een basis.” 

• … ook een toenmalige professor, G. Magnel, een moderne visie had 
op de ingenieursschool? Zo pleitte hij voor een gematigd ingangs-
examen qua moeilijkheid en om de schifting pas na het eerste jaar te 
laten plaatsvinden, “om dan voor goed en zonder aarzelen, degenen 
uit te schakelen die voor onbekwaam geoordeeld werden.” Vakken 
meenemen en een geïndividualiseerd traject was dus niet van die 
tijd, maar toch wilde Magnel de opleiding toegankelijk maken. Hij 
wenste ook dat opgaves van oefeningen eenvoudiger werden, zo-
dat studenten geen ‘trucjes’ uit handboeken uit hun hoofd moesten 
leren, maar eerder zelf de oplossing konden vinden.  

• … de humor in 1949 nog niet zo slecht was? Bij wijze van voor-
beeld:    ‘Dringend gevraagd: sterke en goedgebouwde assistent om 
een professor van zeer gevorderde leeftijd te helpen bij het verheffen 
tot hogemachten en het trekken van wortels. Geen bijzondere kennis 
vereist.’
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INVULVERHAAL
Het vreemde van gebeurtenissen als deze is dat je je nauwelijks kan herin-
neren hoe dat de dag startte, en hoe je in godsnaam van hemel naar hel kan 
gaan in de tijdspanne van enkele uren. Goed, een lichte kater en slechts een 
paar vage herinneringen van … (6) is niet de meest frisse manier om de dag 
te beginnen, maar het vooruitzicht van … (8) een les te zien uiteenzetten waar 
je je pas over een paar maanden zorgen over hoeft te maken, de frisse geur 
van … (7) die door Gent walmt: meer heeft een simpele student niet nodig. En 
dus rolde ik die allesbepalende dag uit bed, begroette … (5) en vertrok naar 
een les die enkel diende om een aanstormend schuldgevoel te verdrijven. In 
de Toverpoort zag ik … (2) wankelend uit de Delta strompelen. In de Plateau 
denderde Hennie voorbij haar negen borden -die natuurlijk al volstonden-, en 
ergens in Zwijnaarde haastten een paar eerstejaars zich naar hun ingenieur-
sproject om wat te prutsen met wat arduino’s en laptops. De wereld leek zich 
van niets bewust en was dat ook niet.

Natuurlijk had ik die ochtend vertrouwd op mijn post-overpoort geheugen 
en bleek auditorium … (4) geen … (3) te bevatten, enkel een op hol geslagen 
CO2-meter uit lang vervlogen tijden. De teleurstelling duurde een ettelijke mil-
liseconde voor ik bij mezelf dacht ‘ik wílde naar de les gaan, dat telt als naar 
de les gaan’ en me omdraaide, terug richting kot. Vol zelfvertrouwen slenter-
de ik de trappen af, maar zelfs voor de meest doorwinterde burgie blijft de 
Plateau soms een mysterie. Hoofd in de wolken en gedachten op oneindig 
belandde ik in een hal, bij een deur die ik nog nooit eerder gezien of opge-
merkt had. Achter een hoek zag ik plots … (1) opduiken, maar nog voor ik kon 
vragen waar ik beland was en hoe ik in godsnaam terug naar het hemelse 
paradijs van mijn bedje kon geraken, verdween … (1) alweer.
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Zonder er erg veel over na te denken volgde ik de schaduw die net achter 
de hoek verdwenen was. Ik weet niet waarom ik niets zei, of waarom ik 
plots mijn best deed om mijn voetstappen te dempen, maar een kwellend 
gevoel in mijn onderbuik dwong me om niet op te vallen. …  (1) had me 
niet opgemerkt en op één of andere manier wilde ik dat zo houden.

Als ik er nu op terugkijk, heb ik mijn neus in zaken gestoken die niet de 
mijne waren, maar ik ben altijd al nieuwsgierig geweest en heb al vaak de 
gevolgen ervan moeten dragen. Niet dat ik enig vermoeden had van wat 
me te wachten stond.

Oplossing
de prof die tot de meest vreemde dingen in staat zou zijn
de grootste zatlap van VTK
het vak van je favoriete prof
een auditorium in de Plateau
je burgiebuddy
je favoriete café in de Overpoort
een onfrisse geur
je favoriete prof

1
2
3
4
5
6
7
8
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Hennies Survivalgids
 Eerste keer overpoort

Eerste keer in de aula

Eerste keer cursus studeren

Elke faculteit is een doolhof op zich. Honder-
den studenten en professoren lopen door de 
gangen, er hangen overal bordjes en affiches. 
Maar als je eventjes heel goed kijkt, vind je 
meestal bij de hoofdingang of aan de trappen 
een handig overzicht van waar alle lokalen zich 
bevinden. De aula’s zijn groter dan een normaal 
klaslokaal dus moeilijk te verwarmen. Vergeet 
je dikke trui dus zeker niet in de winter. 

Dé plek tijdens je studentijd. Je mag 
daar vanalles verwachten. Nieuwe 
liefdes,onenightstands, vriendschap-
pen, plezier, zatte verhalen, … Te veel 
om op te noemen. Drink genoeg, maar 
probeer je limieten te vinden. Indien je 
limiet naar oneindig neemt, ga je wel-
licht l’hopital moeten gebruiken.

Laat je niet afschrikken door de hoeveel-
heid of door het moeilijk taalgebruik van 
de cursus. Probeer voor je eigen de beste 
strategie te vinden om efficiënt te werk te 
gaan. Leer vooral wat er in de les aan bod 
komt. Maak dus goede notities in de les.
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 Eerste keer socializen
Praat! Dit is heel eng voor de verlegen 
mensen onder ons (burgies), maar het is 
serieus één van de beste tips voor nieuwe 
vrienden maken. Je zult verrast zijn hoe-
veel mensen in zijn voor een praatje. TIP: 
niet tijdens de lessen, want dan moet je 
opletten. 

 Eerste keer een herexamen
Leer uit je fouten: Waar kan het zijn misgegaan in 
de eerste zittijd? Had je de cursus verkeerd gestu-
deerd of was je er te laat aan begonnen? Zorg dat 
je goed uitgerust aan het examen kan beginnen. 
Blijf kalm en lees eerst alle vragen grondig. Het 
kan helpen om iets in de plannen na je herexa-
mens, zoals een kort reisje of een leuke activiteit, 
zodat je iets hebt om naar uit te kijken.

 Eerste keer op Ufora 
Het is heel normaal dat je de eerste weken verdwaalt 
op Ufora. Alles lijkt heel ongestructureerd en chao-
tisch. Naarmate je er meer mee gaat werken, zie je er 
meer structuur in. Tip: download de Pulse app daar 
ontvang je meldingen van elk bericht.

 Eerste keer met een kater naar de les
Te lang uitgeweest en een serieuze kater de 
volgende dag. Het studentenleven... Drink genoeg 
water en neem een paracetamolleke. In principe 
moet je in de aula niets zeggen en kan je perfect 
met een kater aanwezig zijn. Als je de volgende 
keer maar met een fris hoofd erbij zit, dan overleef 
je het wel. 
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Bachwatch
RECAP

"Beste 3daagse van mijn leven!!! Super goed ontvangen en de sfeer 
zat er meteen in. Zeer lekker eten en goede activiteiten om elkaar te 
leren kennen. Praesidium was zeer vriendelijk en zorgde er voor dat 
iedereen betrokken was in de gesprekken en activiteiten. Zeker de €20 
waard! Zou het onmiddellijk opnieuw willen doen en je merkt dat dit 
vrienden voor het leven zijn!!!"

"Bachlaunch was goed georganiseerd en een 
chille manier om al nieuwe mensen te leren 
kennen, ook leden vant VTK, zeker u tijd en 
geld waard want kheb meer gedronken dan 
dat ik betaald heb."

"oh en lekkere barbeque jaja"

"Educatief, leutig en memorabel zijn de drie woorden die het weekend het best 
omschrijven.
De ontmoeting met de proffen was echt al een mooie voorbereiding op het begin van 
ons academiejaar. Daarnaast leerden we op een chille en ontspannen manier al veel 
andere medestudenten kennen EN weten we nu al wat de VTK inhoudt en wanneer we er 
de volgende keer bij moeten zijn. :)
Voor degenen die niet om twaalf uur in zijn bed lagen was het zeker een memorabele 
driedaagse, waar plezier en gezelligheid niet aan ontbraken!
Driedubbele dikke duimen voor de leuke activiteiten en vooral de moeite die het 
praesidium erin heeft gestoken"

"De internes van vorig jaar waren 
knapper"

"Ik herinner mij ni veel meer, maar wa ik mij 
wel nog herinner is da er heel veel gepland 
werd. Ik denk wel da er geen enkel geslaagd 
plan tussen zat"
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Liefste 
sporters!

De eerste weken van het 
nieuw semester zijn ingezet! Na een 
spetterende Sport Kick Off hebben we 
onze teams kunnen vormen voor de 
verschillende competities. En wat een 
teams zijn het geworden! We zijn er 
zeker van dat Hilok ook dit jaar versteld 
zal staan. Wij kijken alvast ook uit om 
na 3 jaar terug te shinen op het IFT, dat 
zal doorgaan op maandag 7 november. 
Dit is een tornooi dat op één dag word 
afgewerkt, spektakel verzekerd dus voor 
de supporters. Zet dus zeker deze datum 
in jullie agenda want ook dit jaar belooft 
het een bikkelharde strijd worden! Indien 
je eventueel zou willen meehelpen mag je 
zeker een berichtje sturen naar een van de 
sporties.

Lopen op maandag/
Speedteamtrainingen 

Elke maandag spreken we om 19u15 af 
aan de Plateau om met onze loopcoaches 
een rondje te lopen doorheen Gent. Aarzel 

zeker 
niet om af 
te komen want er 
worden verschillende routes 
gemaakt (5 km – 8 km – 12 km) 
op verschillende tempo’s zodat iedereen 
zeker meekan. Voor de eerstejaars is dit 
dan ook een ideale manier om Gent wat 
beter te leren kennen. Het is bovendien 
ook perfect om wat bij te praten en even 
weg te glippen van die helse bureau 
vol cursussen! Op donderdag is er de 
speedteamtraining in Gent-Brugge 
om iedereen klaar te stomen voor de 
24urenloop in Leuven (25-26 oktober). 
Hiermee helpen we onze vrienden in 
Leuven naar de overwinning! Ook hier 
worden trainingen op verschillende 
niveaus gemaakt dus iedereen is welkom! 
Je hoeft zeker niet de beste loper te zijn 
om mee te doen, hoe meer zielen hoe 
meer vreugde.
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Zwemtrainingen 

Binnenkort (vanaf 18 oktober) gaan ook de 
zwemtrainingen op dinsdagavond in het 
Gusb weer van start. Hierbij stomen we onze 
zwemmers klaar voor de zwemmarathon op 
23 november. We trainen samen met VLK om 
het beste niveau te proberen halen. Vorig jaar 
maakten we de concurrentie volledig kapot, 
wat we dus ook dit jaar proberen te evenaren. 
Allemaal welkom dus! Ook hier zijn weer alle 
niveaus welkom, zelfs als je liever gewoon 
wat ronddobbert in het zwembad.

VTKoers

Net zoals vorig jaar zal Amaryllis jullie 
opnieuw elke week voorzien van een nieuwe 
fietsrit. Met een hele bende spreken we 
de woensdagmiddag af aan het gebouw 

van de UGent in Zwijnaarde. Check 
op voorhand nog eens de 

activiteit op de 
VTKsite voor 

h e t 

uur en eventuele wijzigingen.

IFK

Ook de wedstrijden voor het IFK zijn gestart. 
Dit is een groot kampioenschap doorheen 
het hele jaar waar we met zo veel mogelijk 
sporten de finale proberen winnen. Kijk zeker 
eens op de site om je favoriete basketbal-, 
volleybal- of voetbalteam aan te komen 
moedigen. Een sporter is namelijk niks 
zonder zijn supporters!

Overige Activiteiten

Naast de vaste activiteiten organiseren we 
ook tal van andere dingen. Zo zijn we onlangs 
gaan spikeballen, maar komt er ook nog een 
bierpong, jongleren, bowlen met bier en een 
jeneverloop. Houd dus zeker de site in de 
gaten, want deze activiteiten zijn vaak snel 
volzet!
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FRiS
In de les iets mis? Contacteer FRiS!

Wat doet FRiS?
Wij zijn de Facultaire Raad van IngenieursStudenten, 
afgekort FRiS, en houden ons bezig met de 
studentenvertegenwoordiging aan onze faculteit. We 
zorgen ervoor dat de stem van de studenten luid 
klinkt binnen de raden en commissies van de faculteit. 
Daarnaast zijn we een laagdrempelig aanspreekpunt 
voor studenten als er problemen zijn in de les of met 
een opleiding. Is dit het geval, contacteer ons dan 
gerust, we zullen samen naar een oplossing zoeken! 

Zit je niet direct met een probleem, maar heb je juist 
een geniaal idee om de faculteit te verbeteren? Ook 
dan kan je bij ons terecht. Voor het geven van je 
mening over allerhande standpunten en ideeën, ben je 
altijd welkom op onze befaamde AV’s.  Alle studenten 
van onze faculteit zijn hier welkom, eerst om mee na 
te denken en de discussiëren en erna om samen een 
rondje te gaan drinken in de Vooruit of de Zone. Wees 
zeker niet bang om eens langs te komen, ook al is het 
je eerste keer. (want hoe minder stress, hoe beter de 
eerste keer ;) )

Vergaderen is natuurlijk niet het enige dat we doen. 
Zo organiseren we dit jaar ook nog een aantal 
andere activiteiten. De eerste is het lunchinfomoment, 
waar je op een informele manier kennis kan maken 
met FRiS, een aantal bestuursleden en geëngageerde 
medestudenten. Daarnaast organiseren wij ook het meest 
knotsgekke, toffe, sfeervolle evenement van het jaar: de 
proffentap in de Delta! Waar proffen en assistenten van 
de faculteit achter de toog en draaitafel gaan staan 
om jullie een onvergetelijke avond te bezorgen. Hou 
dus zeker onze Facebook- en Instagrampagina in de 
gaten voor updates en informatie over alles wat we 
doen.
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Maak kennis met het bestuur!
Voor velen onder ons is dit jaar één grote eerste 
keer als bestuurslid binnen FRiS. Maak hieronder 
kennis met ons, inclusief lachende gezichtjes :p

Aäron van Beneden is de secretaris: 
hij zorgt dat elke vergadering mooi 
genotuleerd wordt, zodat, ook nadat 
wij al lang in de vergetelheid zijn 
weggezakt, iedereen kan weten wat er 
op die dag besproken is.

Simon Ganne is de penningmeester, 
en ook onze link met VTK. Naast onze 
centjes beheren, is hij ook deel van het 
VTK praesidium, en zorgt hij ervoor dat 
de doorstroom tussen VTK en FRiS goed 
zit.

Darío Conejo Rupp is de PR-
verantwoordelijke: hij is het meesterbrein 
achter de groen-witte social media 
feed! Darío probeert ervoor te zorgen 
dat elke FEA-student ons kent.

Frances van Wesemael is de 
campusverantwoordelijke archie: archies 
kunnen voor alle problemen bij Frances 
terecht. Spreek haar aan in de gangen, 
via sociale media of via archie.fris@
ugent.be!
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Laura Devoldere is de 
campusverantwoordelijke Indie-Kortrijk. 
Voor zij die het al vergeten waren: ja, wij 
hebben twee opleidingen in Kortrijk. Mis 
je West-Vlaanderen te veel als je hier 
in Gent zit? Kom dan zeker eens mee 
naar onze AV in Kortrijk, op maandag 
14 oktober.

Laura Sondakh en Quinten van de Korput 
zijn campusverantwoordelijken burgie. 
Dezelfde naam (toch voor de helft), 
dezelfde taak. Voor alle verzuchtingen 
over de Plateau, Ardoyen,.... kunnen jullie 
bij hen terecht!

Cobe van der Steen en Klaas Vanpoucke 
zijn campusverantwoordelijken Indie-
Gent. Zoals jullie zien is functies delen 
dit jaar populair: ook op campus 
Schoonmeersen (en alle 1000 andere 
campussen waar indies zitten) staan 
Cobe en Klaas dag en nacht voor jullie 
klaar.

Wannes Sys is onze 
beleidsverantwoordelijke Ardoyen. Van 
nieuwe vijvers tot de bereikbaarheid 
van de campus: Wannes houdt zich 
dit jaar bezig met het opvolgen van 
ons grootste dossier: de verhuis naar 
Ardoyen, samen met twee andere 
faculteiten.

Wil jij na dit te lezen ook stuver worden of op een andere 
manier aan een betere faculteit werken? Kom dan zeker 
naar onze algemene vergaderingen, spreek ons aan of 
stuur gerust een berichtje. 

Belangrijke data
• lunchinfomoment @Plateau: 17 oktober 
• FRiS AV2 @Schoonmeersen: 24 oktober
• FRiS AV3 @Kortrijk: 14 november
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Interview met professor Hennie De Schepper

Naam: Hennie De Schepper
Vakken: Basiswiskunde, 
Wiskundige Analsye I, 
Meetkunde en Lineaire 
Algebra, Calculus, 
Meetkunde
Quote: 
Redactie: “Is er een 
kant die we niet mogen 
fotograferen? (We doelden 
op ‘heb je een een voorkeur 
van links of rechts?) 
Hennie: “De achterkant!”
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doen omdat ik dacht dat ik mijn 
nek ging breken. De juf vertelde 
me toen dat ik dan een nul zou 
halen. Dat was dan maar zo. Ik heb 
ook een onvrijwillige buis gehaald 
voor radslag. Maar dat ga ik niet 
beschrijven, daar mag je zelf iets bij 
invullen ;).”

Wat was je eerste grote flater 
tijdens een les? 
“Ik heb me verschrikkelijk veel 
misrekend in het begin, dat was 
vervelend maar goed. Oh, ik heb ooit 
wel echt eens iets fouts gezegd. 
[Begint een halve wiskundeles te 
doceren waarbij het NIET duidelijk 
is dat wat ze zei niet waar is] Toen 
dacht ik ‘Schepper, dat klopt hier 
niet. Die gasten gaan straks hier 
afkomen en zeggen dat dat niet 
klopt.’ 

Welke skill had je pas heel laat onder 
de knie?

“Appels schillen, ik kan dat niet 
goed. Ik nam daarom sinaasappels 
mee naar school, ik ging toch niet 
op school zitten knoeien! Dus ik 
nam nooit appels mee naar school, 
gewoon omdat ik die niet kon schillen. 
Zo vermijdt een mens van uitgelachen 
te worden *lacht*.”

Heb je ooit een buis gehaald, en zo ja, 
wat was je eerste buis?

“Turnen, vreselijk! We moesten zo’n 
afschuwelijk ding doen, dat heette 
neksteunlendenslag. En dan moest 
je een halve koprol in de lucht doen, 
dan met je nek op de plint steunen 
en dan helemaal daarover slaan. Ik 
heb gewoon geweigerd om dat te 



Er is toen effectief wel een student 
naar me toe gekomen om me erop 
te wijzen dat dat niet klopte. Ik 
heb mezelf toen verbeterd in een 
aankondiging op Minerva (het oude 
Ufora).”

“Het gebeurt ook af en toe dat de 
studenten wat beginnen te fluisteren, 
en dat ik niet weet waarom. 
Ondertussen kan ik het wel wat 
inschatten, vaak is het regen of 
sneeuw, maar soms ook verrassend.”

Wie zorgde ervoor dat je voor het 
eerst overwoog om wiskunde te 
gaan studeren?

“Dat was professor Richard 
Delanghe, hij is de vader van een 
meisje dat in mijn klas zat in het 
middelbaar. Op dat moment was hij 
voor mij gewoon de vader van een 
meisje in mijn klas, en ik hielp haar 
soms met wiskunde-oefeningen, 
denkend dat hij dat niet doorhad, net 
zoals kinderen dat altijd doen. Hij 
had dat natuurlijk wel door, ouders 
doen gewoon alsof dat ze niet weten 
wat hun kinderen uitspoken. Dus hij 
wist dat ik zijn dochter regelmatig 
hielp met wiskunde-oefeningen, en 
zo dacht hij dat wiskunde wel iets 
voor mij was. Ik dacht dat eerlijk 
gezegd niet. Pas op, ik deed wel 
graag wiskunde, maar ik was niet 
zeker om aan de universiteit te gaan 
studeren. Ik was de eerste in mijn 
familie om aan een universiteit te 
gaan studeren, dus dat was heel… 
ver. Dat was een heel grote stap. Een 
regentaat (bachelor) leek me meer 

iets voor mij. Hij heeft toen naar mijn 
thuis gebeld om te vragen dat ik het 
toch zou proberen. Hij vermoedde 
dat mijn ouders me tegenhielden 
om voor een universitaire studie te 
kiezen, wat niet het geval was. Ik had 
zelf die angst en terughoudendheid. 
Maar hij dacht dat die studie me 
wel zou lukken. Eigenlijk heb ik dat 
toen gewoon gedaan om hem een 
plezier te doen. *lacht* En dat is 
wel goed afgelopen. Hij was ook de 
copromotor van mijn doctoraat, dus 
eigenlijk heeft hij mijn hele loopbaan 
gevolgd. Ik spreek hem zelfs nu nog 
af en toe.”

Wat je eerste woordje als baby, en 
als je nu zou moeten kiezen, wat 
zouden je laatste woorden op je 
sterfbed zijn?

“Net zoals alle baby’s: ‘mama’ en 
‘papa’, maar mijn moeder wist me te 
vertellen dat mijn eerste woordjes 
ook ‘hond’, ‘koe’ en ‘poes’ waren. Wij 
woonden in Gent, maar hadden een 
buitenhuisje buiten Gent, vlakbij een 
boerderij. Als kind ging ik altijd naar 
die boerderij, of ik werd er naartoe 
gebracht in de buggy. Mijn ouders 
waren ook van het principe dat als 
een kind ‘waf waf’ kan zeggen, dat 
een ook ‘hond’ kan zeggen, dus ik 
mocht niet van die brabbelwoordjes 
zeggen.” 

“Mijn laatste woorden, daar heb ik 
even over moeten nadenken, dat is 
een lastige vraag. Ik denk dat het 
simpelweg zou zijn: ‘Ik heb mijn best 
gedaan.’ Ik vind het wel belangrijk dat 

46 

‘t
 C

iv
ie

lk
e 

1



mensen dat weten.”

Als je een boek opnieuw voor de 
eerste keer kon lezen, welk zou het 
zijn?

“Dat is een boek dat ik gelezen heb 
toen ik daar eigenlijk te jong voor 
was: Max Havelaar. Ik was daar toen 
nog niet intellectueel voldoende 
ontplooid voor, ik was pas twaalf. 
Ik was te jong om dat helemaal te 
vatten. Dat zou ik graag nog eens 
met een onbevangen blik lezen.”

En qua films?

“Oei, dat is niet om over naar huis 
te schrijven. *lacht* Het is maar een 
simpele film, maar ik ben erg fan 
van Mary Poppins. Ik vind het toch 
wel mooi, er zit veel in. Ik vond de 
nieuwe ook goed, in tegenstelling tot 
veel andere mensen die de originele 
op handen dragen. Natuurlijk gaat 
er niets boven Julie Andrews, maar 
er zaten ook heel veel wonderlijke 
momenten en mooie liedjes in.”

Kan je door zo’n films het kind in 
jezelf levend houden?

“Goh. Ik ben nu soms meer kind dan 
vroeger. Ik was toen ik jong was heel 
serieus en stijfjes. Ik hou dat ook niet 
tegen, zelfs al ‘hoort’ dat niet altijd. 
Als er iets is dat ik geleerd heb, is dat 
je daar lak aan moet hebben, aan wat 
‘hoort’ en niet ‘hoort’. Doe gewoon 
waar je zin in hebt, hoe je je goed 
voelt, wat goed is voor jou,... Vroeger 
had ik daar meer moeite mee, ik was 

niet zo’n uitbundig kind.”

Nu wel!

*lacht* “Ja! Nu ben ik een uitbundig 
kind!”

Wat zou je nooit of te nimmer doen? 
Zoals uit een vliegtuig springen, 
rector worden,...

“Rector worden! Dat zou ik echt 
nooit doen. Nee nee, dat is echt 
té. Gelukkig dat onze rector het 
allemaal graag doet, maar als ik nu 
al kijk naar wat ik moet doen als 
onderwijsdirecteur, welke schoteltjes 
ik allemaal in de lucht moet houden… 
Het doet me plezier om dat te 
doen, daar niet van, maar het is wel 
verdorie veel. Ik denk niet dat je je 
kan inbeelden wat die allemaal doet. 
Mee instaan voor het goed reilen en 
zeilen van de faculteit, dat vind ik 
al een grote verantwoordelijkheid. 
Ook qua aanzien, dat zal het wel 
makkelijker maken om een aantal 
beslissingen te nemen, maar voor 
het aanzien moet je het niet doen. Je 
moet trouwens ook in overleg gaan 
met iedereen, dat aanzien vrijwaart 
je niet daarvan. Daar is de UGent te 
democratisch voor. Zeg maar dat je 
zelf de voorzet gegeven hebt voor die 
vraag he!”
“En privé: zo parachutespringen, nee 
bedankt. Ik zit al niet zo graag in een 
vliegtuig, laat staan eruit springen. 
Vroeger wilde ik zelfs niet in een 
vliegtuig stappen, maar goed, dat 
moet dan ook wel. Mijn eerste vlucht 
was als assistent naar Barcelona, 
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naar een congres. Het hielp wel dat ik 
daar niet alleen op zat, maar toch, ik 
had er erg tegenop gezien. 
 Bijvoorbeeld de vlucht naar onze 
campus in Zuid-Korea, dat was me het 
vluchtje wel. Nu nog altijd, als ik moet 
vliegen, denk ik al twee weken op 
voorhand ‘oh nee’.”

Wat zou je nooit meer opnieuw doen?

*denkt lang na* “Om in dezelfde sfeer 
te blijven: een luchtballon. Dat was 
geen slechte ervaring, maar ik zou het 
ook niet opnieuw doen. Het was oké 
geweest.”

Vorig jaar werd je 50 en stond er in 
‘t Civielke dat je graag een loopband 
of en vleugelpiano zou willen. Is een 
van die twee wensen in vervulling 
gegaan?

*lacht* “Ja eigenlijk wel. Van een 
collega die ik al zeer lang ken, heb 
ik effectief een loopband gekregen. 
Maar geen echte! Zo’n zweetbandje, 
met de boodschap erbij: ‘Misschien 
niet de loopband die je verwacht had, 
maar wel al een goede eerste aanzet.’ 
Ja wiskundigen en ingenieurs en 
humor he. *lacht* Ik heb dat nog niet 
gebruikt, oeps.”

“Van mijn familie heb ik in de plaats 
boeken gekregen, en parfum (ja dat 
geeft men vrouwen he), en een tajine. 
Dat laatste was eigenlijk heel fijn, 
omdat ik dat heel graag eet. Ik hoef 
het gelukkig wel niet zelf te koken, ik 
ben daar niet zo goed in en heb er ook 
weinig tijd voor. Gelukkig neemt mijn 

partner dat deel voor zijn rekening. Ik 
ben echt heel blij als ik thuis kom en 
hij daarvoor zorgt. Werk voor hem en 
een cadeau voor mij ;).”

Je bent vorig jaar herverkozen tot 
onderwijsdirecteur, waar wens je 
tijdens je volgende mandaat meer 
aandacht aan te besteden?

“Eigenlijk voor veel zaken, ik had 
eigenlijk al veel plannen tijdens mijn 
eerste mandaat, maar toen kwam 
corona en was het plots allemaal 
crisismanagement en zorgen dat er 
nog iets overbleef. Ik denk dat het 
op zich goed loopt in onze faculteit, 
maar ik denk wel dat er nog een 
keer gekeken kan worden naar, om 
het met een modewoord te zeggen, 
het futureproof karakter van onze 
faculteit. Ik was daar eigenlijk al 
mee bezig. We hebben heel goede 
opleidingen wat de diepgang en de 
wetenschappelijke onderbouwdheid 
betreft, maar ik denk dat er nog meer 
aandacht mag zijn voor de brede, 
generieke competenties van de 
studenten. Ook het welzijn van zowel 
de studenten als de medewerkers 
vind ik een belangrijk aandachtspunt. 
We hebben dat tijdens de pandemie 
gezien en op ingezet, maar eigenlijk 
zou dat altijd het geval moeten zijn. 
Iedereen staat onder druk om steeds 
meer en beter te presteren, maar ik 
vind dat je ook af en toe aan jezelf 
mag denken, en dat de organisatie, 
of je nu medewerker of student bent, 
daar ook oog voor moet hebben. 
Aandacht voor elkaar.”
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“Op privévlak zou ik aan mijn ge-
zondheid moeten werken, en aan 
mijn fysieke conditie. Het is er ge-
woon nog niet van gekomen. Die 
loopband, dat was niet voor niets 
dat ik dat graag wilde/wil. Mijn job 
is heel veeleisend, je kan makkelijk 
constant werken als je dat zou wil-
len. Ik zou meer moeten ontspannen 
en dat ook op een gezonde manier 
doen. Niet als ontspanning een keer 
op restaurant gaan, of eentje gaan 
drinken, maar eerder een fysieke 
activiteit.” 

Waar haal je energie uit? 

“Ik ben percussionist in een harmo-
nie, en daar haal ik heel veel voldoe-
ning uit. Ik doe dat ondertussen al 
20, 22… Nee 25 jaar zal het zijn!”

Op welke eigenschap van jezelf ben 
je heel trots?

*denkt lang na* “Ik denk dat ik wel 
empathisch kan zijn, en ik heb er ook 
wel last van als het me niet lukt om 
iemand correct aan te voelen. Dat is 
nu een beetje het relativeren van het 
trots zijn, maar ik ben wel blij dat ik 
dat kan zijn omdat dat wel iets kan 
betekenen voor mensen op moeilijke 
momenten.”

Ten slotte, welke ‘nieuwe ervaring’ 
wens je de eerstejaars toe?

“Ik zou hen willen toewensen dat 
ze het gevoel krijgen dat ze aan het 
openbloeien zijn. Dat wens ik ze 
allemaal toe. Het gevoel van minder 
krampachtig erin te staan, dat het 
niet is van wat er allemaal ‘moet’, 
dat je ‘moet’ slagen enzovoort, maar 
in plaats daarvan kijken naar wat er 
allemaal mogelijk is op jullie leeftijd.”

Erg bedankt voor het interview!

“Graag gedaan hoor, ik vraag me 
altijd af of studenten dat echt zo 
interessant vinden om al die dingen 
te weten van mij. *lacht* Maar mis-
schien maakt het de mens achter de 
prof net iets duidelijker. Ik heb daar 
nog een grappige anekdote over: het 
was een mooie lentedag en de stu-
denten waren al aan het wringen om-
dat het een lange dag geweest was. 
Ik ben dan een kwartiertje vroeger 
gestopt, iets wat ik normaal gezien 
nooit doe, met de boodschap dat we 
allemaal maar een terrasje moesten 
doen. En dan hoorde ik een student 
op de tweede rij zeggen: ‘Oh my God, 
she’s human!’”  *lacht*



Welke prof ben jij?
1. Wat doe je als Tim het bord afkuist? 

a
b
c
d

Zoals gevraagd de volgende oefening  proberen maken
Gewoon staren aangezien je een kater hebt
Fouten zoeken op het bord om slim over te komen
Babbelen met je buur over hoe weinig je ervan snapt

2. Wat is je lievelingsdrankje?
a
b
c
d

Water
Koffie
Bier
Cola

3. Tot hoelaat ga je meestal uit?
a
b
c
d

Tot 8u30, dan kan ik direct de les meevolgen
Tot ik in slaap val
Tot ik zat genoeg ben 
Ik ga niet uit

4. Hoeveel lessen skip je per week? 
a
b
c
d

Ik mis enkel lessen wanneer ik ziek ben
Ik doe alles op mijn eigen aangezien ik slaap in de les
Meestal de lessen in de voormiddag wegens zware kater
Ik mis geen enkele les

5. Hoe maak jij notities? 
a
b
c
d

Alles netjes op de ipad met de juiste kleurtjes
Ik schrijf niets op, alles staat al in de cursus
Ik schrijf zo plat als een vijg zodat niemand mijn notities vraagt
Onleesbare notities op een gescheurd cursusblad
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3. Tot hoelaat ga je meestal uit?
Tot 8u30, dan kan ik direct de les meevolgen
Tot ik in slaap val
Tot ik zat genoeg ben 
Ik ga niet uit

5. Hoe maak jij notities? 

6. Hoeveel herexamens heb je gehad?
a
b
c
d

Eentje, een 9/20
1-3 herexamens
4-6 herexamens
nul komma nul herexamens

7. Welke cocktail past het beste bij je?
a
b
c
d

Pina Colada 
Aperol Spritz
Pornstar Martini
Baco

8. Ik ga op reis en ik neem mee...
a
b
c
d

mijn ipad 
een boek 
mijn vrouw 
sigaretten 

9. Hoe zou jij lesgeven?
a
b
c
d

teveel rondlopen en buiten adem zijn 
zodanig traag praten dat gewoon niemand naar uw les komt
de slides afratelen in de hoop dat uw studenten in slaap vallen  
rondlopen van de ene cola naar de andere

10. Hoe zou jij voor interactie zorgen in de les?
a
b
c
d

Mensen aanduiden die hun vinger in de lucht steken.
Iemand naar voor roepen voor een leuk experiment. 
Hoe minder interactie, hoe beter. 
Als iemand hulp nodig heeft, geef ik graag persoonlijk advies. 
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Resultaten
      Hennie De Schepper

Een vrolijke prof met veel een groot hart voor haar leerlingen. 
Je zal altijd streven naar perfectie. Orde en netheid is alsook 
heel erg belangrijk voor je. Het is zelfs normaal om buiten 
adem de aula te verlaten door iedereen persoonlijk te helpen. 

a
Ik heb het meeste letter...

b        Christoph Leys

Een zeer koele prof die graag zijn tijd neemt om les te geven. 
Je jaagt je niet graag en je blijft in alle situaties erg kalm. Je 
bent dan ook erg lui om veel oefeningen aan bord te brengen 
en laat het liever over aan de leerlingen zelf.

        Marie Francoise

Een prof die al heel veel ervaring heeft in het lesgeven. Per-
soonlijk advies, pen en papier, aanwezigheid in de les, voorbe-
reiden van oefeningen,... is een must voor een goeie student.
Wondere wereld ter techniekenn is niet voor uw voorbestemd. 

        Gert De Cooman

Een prof die mee is met de tijd van de studenten. Durft wel al 
eens een pintje te veel te drinken. Je steekt eigenlijk weinig 
vernieuwends in een les en vindt het onnodig meer te vertel-
len dan wat er op de slides staat. 

d

c

52 

‘t
 C

iv
ie

lk
e 

1



THE TATTOO GUIDETHE TATTOO GUIDE
Voor alles een eerste keer, dat is ook zo voor domme fouten. Vaak 

kunnen die domme fouten weinig kwaad en hou je er hoogstens chlamy-
dia aan over. Maar de impact zou wel eens groter kunnen zijn wanneer 
de dingen permanent worden, zelfs al lijken ze schitterende ideeën op het 
moment zelf. 
Dat klinkt nu allemaal vreselijk puberaal en daardoor denk je vanzelfspre-
kend dat het jou niet zal overkomen, maar een afspraak is snel gemaakt 
en een tattoo is snel gezet (oké, nee, dat is niet waar, MAAR JE SNAPT HET 
PUNT).

FINE LINE TATTOO
Oké, je hebt besloten dat je een tattoo wil, maar je hebt nog wat koud-
watervrees. De keuze voor een fine line tattoo is dan snel gemaakt. Deze 
tattoos hebben vaak veel detail, maar ‘schreeuwen’ toch niet zo. Door de 
dunne lijntjes (vandaar de naam) komen deze tattoos heel subtiel en ele-
gant over, en zijn ze vaak populair bij vrouwen. Vaak wordt er enkel met 
zwart, wit en grijze tinten voor de schaduwen gewerkt. Daarmee komt ook 
onmiddellijk het grootste probleem met dit soort tattoos naar boven: qua 
duurzaamheid moet je erg goed opletten. Na een bepaalde tijd begint je 
lichaam met het ‘vreemde object’ af te stoten, de inkt in dit geval. Indien je 
tattoo goed gezet is, zal dit de kwaliteit van je tattoo zeker niet beïnvloe-
den, maar je mag niet verwachten dat de ultrascherpe lijntjes even precies 
zullen blijven. Ze lopen als het ware een heel klein beetje uit. 

Als de lijntjes van de tattoo ver ge-
noeg uit elkaar staan, zal dat geen 
probleem geven, maar als je heel 
veel fijne lijntjes naast elkaar hebt, 
bestaat de kans dat het minder en 
minder duidelijk wordt wat de tattoo 
wil voorstellen, en meer op een grote 
vlek begint te lijken. Je kan dit risico 
zelf wel een stuk verminderen door 
exact te doen wat je tattoo artiest je 
aanraadt om je kunstwerk goed te 
laten genezen en telkens zonnecrème 
te smeren als je met je tattoo in de 
zon komt. 
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Let ook goed op met de plaatsing van een fine line tattoo. Handen, pol-
sen, enkels en voeten krijgen veel wrijving en beweging te verduren en zijn 
daarom minder geschikt voor dit soort tattoos. Je kan altijd laten bijwerken, 
maar dat hangt volledig van de situatie af.

STICK AND POKE
Stick and poke tattoos zijn zeer populaire tattoos onder studenten, aange-
zien ze (indien niet door een professional gezet) vaak ook even brak zijn als 
de studenten. Bij stick and poke wordt er geen gebruik gemaakt van een 
tattoo machine, maar enkel met een naald en inkt gewerkt. Dit maakt het 
zeer aanlokkelijk om zelf te proberen. Als je één ding onthoudt van dit arti-
kel, laat het alsjeblieft dit zijn: ALS JE DAN TOCH ZO DOM BENT, GEBRUIK 
DAN ALSTUBLIEFT WEL STERIEL MATERIAAL. Een preek over de gevaren 
van niet-steriele naalden is niet nodig, maar een domme tattoo van pickle 
Rick is het risico echt niet waard.

Hoewel stick and poke tattoos het 
imago hebben van er uiteindelijk 
slecht uit te zien, zijn er evenwel pro-
fessionele tattoo artiesten die met 
goed materiaal deze stijl hun eigen 
hebben gemaakt en erin slagen om 
zeer simpele designs er goed te laten 
uitzien.

CLASSIC AMERICAN
Een classic American tattoo is een tattoo met 
zeer dikke, zwarte outlines, heldere kleuren 
en weinig schaduw. De tattoo is bedoeld om 
er 2D uit te zien en is een van de best gene-
zende tattoostijlen. Ondanks dat vele designs 
er simpel uitzien, is dit technisch een moeilijke 
stijl omdat elke lijn perfect vloeiend moet zijn. 
Indien dit niet zo is, ziet alles er snel ‘goedkoop’ 
uit. Classic American tattoos zijn vrij tijdloos, 
maar je moet het wel aandurven om er eentje 
te plaatsen, aangezien ze heel erg in het oog 
springen. 
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HOE VERLOOPT EEN TATTOO AFSPRAAK?
[Dit is volledig uit eigen ervaring bij Noir in Gent!]

Vooraleer je een tattoo artiest contacteert, is het best om al zeker enig idee 
te hebben van de stijl en het onderwerp dat je wil. Je kan kiezen tussen flash 
of custom. Bij flash kies je een ontwerp dat de tattoo artiest op voorhand al 
getekend heeft, bij een custom design neem je een eigen idee en werkt de 
tattoo artiest de concrete tekening uit. Eenmaal dat je een idee hebt van 
het onderwerp, de grootte, plaatsing en de stijl, stuur je best een mailtje met 
alle informatie naar de tattoo studio. Bij populaire studio’s reken je best een 
wachttijd in van een aantal weken. Dit betekent niet dat tattoo studio’s 
waar je redelijk snel kan langskomen niet kwaliteitsvol kunnen zijn! Bij som-
mige artiesten kan je op voorhand eens langskomen om het ontwerp verder 
te bespreken, zodat zij hun ontwerp en uitwerking eventueel nog kunnen 
aanpassen vooraleer er effectief getatoeëerd wordt. 

Op de dag van de tattoo-afspraak zelf eet je liefst een flinke maaltijd en 
zorg je ervoor dat alle verdovende middelen uit je bloed zijn. Veel tattoo 
artiesten plaatsen ook geen tattoos als je een verdovende crème hebt aan-
gebracht, dus blijf daar vanaf! De pijn zal heus wel meevallen. Eenmaal het 
jouw beurt is, laat de artiest het design zien. Ben je ermee akkoord, dan 
zal het ontwerp uitgeprint worden en wordt er een stencil aangebracht. Dit 
geeft je al een idee van de grootte van je tattoo, hoe het eruit zal zien, en 
dit is ook de richtlijn voor de artiest om te tatoeëren. Wees niet bang om 
nog iets aan te passen en een nieuwe stencil te plaatsen! Het staat waar-
schijnlijk voor eeuwig op je lichaam, dus wees zeker van je stuk. Een zekere 
tijd later staat er een kunstwerk op je lichaam en zal je tattoo artiest je 
vertellen hoe je best voor je kersverse pronkstuk zorgt. Volg dit advies goed 
op, het zal een grote rol spelen in hoe mooi je tattoo er uiteindelijk uitziet. 
Denk hierbij aan insmeren met zonnecrème, de eerste weken niet zwem-
men of sauna, niet pulken aan de velletjes die loskomen na een paar dagen 
(helemaal normaal),... 

Ten slotte nog één advies: GO FOR IT! Je bent nu jong ;) 
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Andere mogelijke stijlen en inspiratie...

Blackwork Japans

Geometrisch Anatomisch
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Beste lezer, heb je zin om nieuwe (internationale) vrienden te maken? 
Om regelmatig aan topevenementen deel te nemen, of zelf deze 
evenementen te organiseren? Heb je zin om met regelmaat van de 
klok helemaal los te gaan? Dan is BEST Ghent ‘the place to be’!!

BEST staat voor Board of European Students of Technology, en is een 
Europese studentenorganisatie voor ingenieursstudenten. Er bestaan 
88 lokale BEST groepen, gekoppeld aan universiteiten over heel 
Europa.

Ook dit jaar zullen we weer tal van toffe en interessante activiteiten 
organiseren zoals EBEC, SDG trainings en de BEST Soft Skill tracks. 

Om het jaar goed te starten organiseren we enkele ‘get to know us’ 
events. Hier zie je een kort overzicht:
04/10 - 07/10: Open office days
Kom gerust eens langs voor een babbeltje en een drankje in onze 
office in de namiddag. Deze bevindt zich links van de VTK lokalen in 
de Plateau.
Woensdag 5 oktober: BEST for dummies
Onze leden stellen BEST op een interactieve manier voor op gewoon 
een gezellige avond op de archie zolder van de Plateau!
Woensdag 19 oktober: BEST Fair
Aan verschillende standjes dagen we jullie uit met spelletjes en 
challenges terwijl je  verschillende aspecten van BEST beter leert 
kennen. Place to be is de lounge in Delta!

Tot snel op één van onze activiteiten! Volg ons op sociale media om 
op de hoogte te zijn van de komende evenementen!

Instagram @bestghent
Facebook BEST Ghent
Email         ghent-board@best-eu.org 
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Tijd voor een 
shotje

Degene die als 
eerste van de 
groep een lief 
gehad heeft 

ad fundum

Wie zou het eerst 
gearresteerd 
worden.

meeste stem-
men = 3 slok

Kies iemand om te 
spiegelen

Deel uit
3 slokken

Degene die als 
eerste van de 

groep seks gehad 
heeft 

ad fundum

Degene die als 
eerste van de 

groep een black-
out gehad heeft

ad fundum

Degene die als 
eerste van de 

groep rijbewijs 
gehaald heeft

ad fundum

Degene die als 
eerste van de 

groep seks gehad 
heeft 

ad fundum

Drink zelf
3 slokken

Drink zelf
3 slokken

Drink zelf
2 slokken

question 
queen

spin the bottle

thumb 
king

bodyshots

2 truths, 
1 lie

group selfie

Wie zou het eerst 
dakloos worden.

meeste stem-
men = 3 slok

Wie zou het eerst 
zat zijn op het 
werk?

meeste stem-
men = 3 slok

Wie zou het eerst 
trouwen voor 
geld.

meeste stem-
men = 3 slok-
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DrankspelDrankspel
Hoe spelen? Hoe spelen? 
Kies eigen pionnen (lees: shotglaasjes) uit om het borspel te starten. Iedereen start op Kies eigen pionnen (lees: shotglaasjes) uit om het borspel te starten. Iedereen start op 
het vakje ‘start’. Het bordspel gaat van links naar rechts. Wanneer iemand  voorbij het het vakje ‘start’. Het bordspel gaat van links naar rechts. Wanneer iemand  voorbij het 
vakje einde gaat, dan moet deze een ad fundum doen en opnieuw bij start beginnen. vakje einde gaat, dan moet deze een ad fundum doen en opnieuw bij start beginnen. 
Als iemand perfect op einde staat dan mag deze een ad fundum uitdelen. Extra regel Als iemand perfect op einde staat dan mag deze een ad fundum uitdelen. Extra regel 
bij geel: indien iemand de actie nog nooit gedaan heeft drinkt die een ad fundum mee.bij geel: indien iemand de actie nog nooit gedaan heeft drinkt die een ad fundum mee.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele blackouts, ongevallen of zwangerschappen.

Kies iemand om te 
spiegelen

Kies iemand om te 
spiegelen

Deel uit
2 slokken

Degene die als 
eerste van de 
groep overkop 

geweest is

ad fundum

Degene die als 
eerste van de 

groep zal afstu-
deren 

ad fundum

Degene die als 
eerste van de 

groep zat wordt

ad fundum

Deel uit
4 slokken

Drink zelf
3 slokken

Tijd voor een 
shotje

question 
queen

Wie zou het eerst 
een wereldoorlog 
veroorzaken?

meeste stem-
men = 3 slok

Wie zou het eerst 
een sekte leiden?

meeste stem-
men = 3 slok

Wie zou als eer-
ste iets van de 
grond eten?

meeste stem-
men = 3 slok
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Maagd 
(23 aug - 22 sept)

Weegschaal
(23 sept - 22 okt)

Schorpioen
(23 okt - 21 nov)

Boogschutter 
(22 nov - 21 dec)

Steenbok
(22 dec - 19 jan)

Waterman
(20 jan - 18 febr)

Horoscoop

Je doet je best, maar 
recente veranderingen in 
je levensstijl zijn niet he-
lemaal de moeiteloze up-
grade die je je had voor-
gesteld – en ze blijken 
ook duur in onderhoud. 
Je beste leven leiden, is 
het leven leiden waarin je 
je prettig voelt. 
eerste keer v/d maand: S

Je zou in de verleiding 
kunnen komen een   
affaire van eerder in het 
jaar opnieuw te begin-
nen, maar jullie zijn 
allebei verdergegaan. 
Wat je nu misschien wil, 
is een luchtige en niet 
veeleisende relatie zonder 
verwachtingen.
eerste keer v/d maand: T

Dit is een van die tijden 
waarin bijna alles wat je 
doet een goed resultaat 
heeft, het ene succes leidt 
rechtstreeks naar het 
andere. Als dit jaar tot nu 
toe niet aan de verwach-
tingen heeft voldaan, 
zullen de komende weken 
dat goedmaken, en meer. 
eerste keer v/d maand: L

Het is duidelijk dat jullie 
goed samenwerken en 
dat er veel persoonlijke 
chemie tussen jullie is; 
dus is het tijd om deze 
kantoorromantiek naar 
de wijdere wereld te 
verplaatsen? Verrassend 
genoeg lijkt het antwoord 
nee te zijn.eerste keer v/d 
maand: R

 Net als je dicht bij het 
bereiken van je ambities 
komt, sta je voor serieuze 
ethische vragen. Keur je 
de positie goed van de 
mensen met wie je werkt? 
Je hebt antwoorden nodig 
voordat je hoger kunt 
klimmen.
eerste keer v/d maand: F

De snelste manier om tot 
een compromis te ko-
men is dat beide partijen 
concessies doenen als een 
eerlijke Waterman is dit 
wat je meestal doet. Maar 
bij deze gelegenheid weet 
je dat je eigen positie de 
juiste is, en daar moet je 
niet van afwijken.
eerste keer v/d maand: P

Horoscoop
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Horoscoop

Vissen
(19 febr - 20 maa)

Ram
(21 maa - 19 apr)

Stier
(20 apr - 20 mei)

Tweelingen 
(21 mei - 20 jun)

Kreeft
(21 jun - 22 jul)

Leeuw
(23 jul - 22 aug)

Horoscoop

Je persoonlijke leven  ziet 
er erg goed uit; toch kun-
nen vrienden en familie 
proberen de stroom van 
gebeurtenissen te versnel-
len en je naar een bepaald 
resultaat te sturen. Ge-
lukkig ben je je hiervan 
bewust en kun je er weer-
stand aan bieden
eerste keer v/d maand: D  

Soms is het een goed idee 
om een belangrijke beslis-
sing even opzij te zetten. 
Dat is niet hetzelfde als 
het negeren of vergeten, 
het is gewoon een manier 
om jezelf wat tijd te geven 
om na te denken en enig 
perspectief op het pro-
bleem te krijgen.
eerste keer v/d maand: K

De verleiding is groot om 
jezelf weer te settelen in 
de positie waarin je je eer-
der bevond, maar je moet 
proberen die te weerstaan. 
Elk voordeel dat je hebt 
behaald – hoe klein ook 
– is de moeite waard om 
vast te houden, dus blijf 
vooruitkijken.
eerste keer v/d maand: A

 Je eerste poging laat je 
precies zien waarmee je 
bezig bent –maar je rea-
liseert je ook hoe belang-
rijk het voor jou is om 
hierin te slagen. Je moet 
je tactieken heroverwe-
gen, wat meer onderzoek 
en voorbereiding doen 
en het opnieuw proberen.
eerste keer v/d maand: B

Je staat voor een relatiedi-
lemma. Wat je wil doen is 
egoïstisch en dat weet je. 
Maar is dat niet altijd hoe 
de dingen gaan in lief-
desaffaires? Denk goed na 
over waar je persoonlijke 
regels en grenzen liggen 
en blijf daarbinnen.
eerste keer v/d maand: E

De baan die je wil ligt 
voor het oprapen, zo lijkt 
het tenminste – maar je 
bent verrast als een van je 
beste vrienden en iemand 
met wie je al heel lang 
hebt gewerkt, je allebei 
vertellen dat je dat niet 
moet doen.
eerste keer v/d maand: H



Lijkt het jou wat om alles wat je op de schoolbanken hebt geleerd in de 
praktijk toe te passen, en dat in het buitenland? Lees dan verder!

Gegroet burgies, natuurlijk zijn jullie allemaal klaar voor een nieuw 
academiejaar vol plezier en dansavontuur. Zo hopen wij dat IAESTE 
komende zomer weer vele studenten van een onvergetelijke en 
avontuurlijke buitenlandse stage zal voorzien. 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 (IAESTE) is een organisatie die wereldwijd, over meer dan 80 
landen, actief is en jaarlijks vele studenten 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 soms ook een nieuwe taal, dus een pak levenservaring 
op te doen.

Stages?
Hoe kan jij je droomstage vinden? De meeste stages komen online begin 
februari, meer informatie hierover kan je vinden op https://iaeste.be/
students/annual-procedure/. In november kan je ook terecht op onze 
infoavond om écht alles te weten te komen over hoe zo’n applicatie juist 
in z’n werk gaat. Hou jullie enthousiasme dus nog even in bedwang, alle 
informatie komt zeker op het goeie moment tot bij jullie. 

Summer Reception
Om vele Belgische studenten naar het buitenland te kunnen sturen op 
stage, ruilen wij verzamelde 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. 
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Het ontvangstprogramma om de buitenlandse stagiairs te entertainen 
wordt ‘Summer Reception’ genoemd. Heel leuk om mensen over de hele 
wereld te leren kennen! 

Word lid van IAESTE Gent!
Ben je het type persoon die altijd nieuwe gerechten wil proeven, heb je 
altijd al een passie gehad voor reizen en het leren kennen van nieuwe 
culturen? Maar vooral; wil je graag iets waardevols doen met dat 
overschot aan vrije tijd? Dan is IAESTE de perfecte organisatie om van 
je studententijd iets unieks te maken! 

Je komt bij IAESTE terecht in een hechte groep gemotiveerde studenten, 
waar je jouw persoonlijke skills uitplooit gecombineerd met het ontdekken 
van de HELE wereld. Zo kan je als actief IAESTE-lid bijvoorbeeld 
buitenlandse conferenties bijwonen, georganiseerd door IAESTE comités 
wereldwijd. Op deze en vele andere evenementen leer je ontzettend 
veel waardevolle soft skills bij die doorslaggevend kunnen zijn bij een 
sollicitatie en maak je een hoop internationale vrienden.

Wil jij deel uitmaken van een studentennetwerk dat zich uitstrekt over 
heel onze aardbol? Aarzel dan zeker niet en stuur ons een berichtje op 
facebook of een mailtje. We kunnen alvast niet wachten om je te leren 
kennen!

Volg ons! 
Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten en deadlines?

Like onze Facebookpagina ‘IAESTE Ghent’ en ‘IAESTE Belgium’
 

Volg ons op Instagram: ‘iaestelcghent’

Alle praktische informatie is steeds terug te vinden op de website: 
www.iaeste.be
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Goliarde
Experts

Het was weer goed boitten in Delta, zoals altijd eigenlijk. De cava 
was er in overvloed en het vuurwerk sprankelde nóg mooier dan al 
die schone oogjes van die eerstejaartjes. Het lustrumteam en het 
feestteam hebben van die eerste goliarde een spetterend feest 
gemaakt, eentje om niet/wel te vergeten. Nu, het feit dat het tof 
was, dat wist u natuurlijk al, maar heeft u zich ooit afgevraagd welke 
wijsheden er verschuilen in al die feestbeesten? “Wanneer de wijn is 
in de man, is de wijsheid in de kan”, hoort men vaak zeggen. Wel, ik 
ben maandagavond in die kan gekropen (een beetje te diep, maar ja, 
alles voor de wetenschap), om grondig alle wijsheid eruit te halen. 
Het topic? Seks.
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Experts
seks

seks

seks

ADVIEZEN VOOR EEN EERSTE KEER

€"Ge moet hem in het juiste gaatje steken!"€

"Zorg da ge ni te zat zijt als ge et doet"

"Zorg da ge retemeurde zijt als ge et doet"

"Neem haar bij de keel"

"Zorg da het geen 
onenightstand is, alhoewel, 
nee, jawel doe maar wel, wel 
een onenightstand"

"Niet doen"

"Zorg da je zowel ervoor 
als erna genoeg naar toilet 
gaat"
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Wat is de gekste plek waar je het al hebt gedaan?

"In de pashokskes van de Center Parcs,
twas zelfs extra spicy omda ge naast ons 
een gezin me kinderen 
hoorde"

"In de stock van Delta"

"In de pashokskes van de C&A in Rijsel"

"In de WC's vant restaurant tijdens een 
diner met zijn ouders"

"In haar poep"

"Cinema, bos, bibliotheek..."

"Ik ben ontmaagd in een 
tent!"

"Narnia"

"De vergaderlokalen van het Technicum"

"VTK Blauw"

Op vlak van kinky zijn , geeft de gemiddelde 
Goliarde-expert, op een schaal van 1 tot 10, zichzelf 
een score van 14,19

"In de trein"
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"In de stock van Delta"

"Narnia"

"VTK Blauw"

"In de trein"

Seks in bed, overrated?
"Ik val er meestal toch uit"

ja:   36%
nee:  64%

Met of zonder speeltjes?

met:   53%
zonder:  47%

Disclaimer: de quotes zijn grotendeels geparafraseerd, 
dit komt door het feit dat er ineens een gratis vat stond, 
de cavaflessen goedkoop waren en dat mijn handschrift 
dramatisch verslechterde naarmate de avond vorderde.
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SLEUTELGATEN
“Seg! Als ge nu niet zwijgt, zet ik de sjat uit 
he!”
~professor Reyniers tijdens een onrustige 
online les

“ We gaan dan over van het tijdsdomein naar 
het frequentiedomein. Tijd bestaat niet meer. 
Er is geen begin en geen einde. Net zoals het 
huwelijk. ”
~professor Vande Ginste

"Als er ongelijkheid is, komt er onrust, en gaan 
mensen staken, of komt er een revolutie voor 
mijn part"
~professor De Bosschere

“ Schrödinger’s cat is een gedachte-experi-
ment he, ze hebben niet echt aan de lopende 
band katten vermoord.”
~professor Vanduyfhuys 

“Ge moet leren werken met de bijlages he!!”
~professor Reyniers

“Als je die redenering van mij in de lucht niet helemaal kon 
volgen... Is dat spijtig natuurlijk...
~professor De Schepper

Heb jij nog genante, grappige of ronduit vreemde uitspraken? 
Mail ze dan naar: sleutelgaten@vtk.ugent.be!
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*doet tijdens de online les iets fout op haar iPad*
“Oe! Ah! Help!” *lacht* “Als je nu eenmaal onhandig gebo-
ren bent, dan is het voor het leven he.”
~professor De Schepper

*over een algebraïsche manier van redeneren tijdens een les Analyse 
II*
“Ja, dat klopt, maar stel nu dat ik geen lineaire algebra ken...” *grin-
nikt* “Ik bedoel, ik ken natuurlijk wel lineaire algebra.”
~Srdan Lazendic

“Een bos bestaat doorgaans uit een aantal bomen.”
~professor Pickavet

“Jullie hoeven geen bewijzen te kennen...”*aula zucht opge-
lucht* “Je moet ze enkel kunnen afleiden.”
~te veel proffen
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CAREER & DEVELOPMENT
Orientation Day
Het is niet altijd makkelijk om te weten wat 
je later wilt gaan doen. Om hierbij te helpen, 
wordt er op de Orientation Day een bedrijf van 
elke sector uitgenodigd die jullie vragen zullen 
beantwoorden. Zo kom je per sector meer te 
weten over je loon, werkuren, mogelijkheden om 
in het buitenland te werken en nog veel meer.

Sector Days
Binnen elke sector zijn er natuurlijk nog tal van 
mogelijkheden. Om deze verder te ontdekken, 
kan je terecht op onze Sector Days. Hier zullen 
ongeveer tien bedrijven uit je sector zijn, die je 
tijdens een leuke activiteit beter kan leren kennen. 
Wat is er nu toffer dan cocktails drinken met je 
toekomstige baas? 

Job- en Internshipfair
Er zijn natuurlijk heel veel bedrijven en om deze 
allemaal te leren kennen, organiseren wij de Job- 
en Internshipfair. Dit zijn onze grote evenementen 
waar jullie uit tal van bedrijven kunnen kiezen om 
je ideale job of stage te vinden. Daarbovenop 
worden jullie overladen met leuke gadgets. 

UBG 
Het is altijd leuk om te tonen dat burgies nu 
eenmaal heel slim zijn. Dit kunnen we dan 
ook massaal gaan bewijzen tijdens de UGent 
Business Game. Dit is een economisch gerichte 
wedstrijd waarbij er naast eer ook nog eens 
prijzen te winnen zijn. 

Discovery Days
Aangezien er duidelijk niets leuker is dan op 
jullie GSM zitten, zorgen wij er ook voor dat 
jullie dit gewoon kunnen blijven doen. Tijdens 
de Discovery Days zal gedurende een week de 
Instagram van VTK overgenomen worden door 
bedrijven. Zo zien jullie hoe een dag in een bedrijf 
eraan toegaat zonder uit jullie bed te moeten 
komen.

03/10: Orientation Day
20/10: SD Consultancy &
             Supply chain
25/10: SD Chemistry & 
             ElectromechanicsO

kt
ob

er

15/11: SD IT & Electronics
17/11: SD Construction &
             Dredging
24/11: UBG
28/11: Internshipfair

N
ov

em
be

r

12 - 16/12: Discovery Days 1

De
ce

m
be

r

28/02: Jobfair

Fe
br

ua
ri

19/04: Finance Night

A
pr

il

22-28/05: Discovery Days 2

M
ei

Finance Night
Gaan werken is natuurlijk allemaal goed en wel, 
maar hier stopt het natuurlijk niet. Volwassen 
worden betekent ook voor je eigen financiën 
instaan. Hoe vergelijk je loonaanbiedingen, hoe 
vul je belastingaangiftes in? Kom het samen met 
ons te weten tijdens de Finance Night. 



Proficiat, je hebt de laatste pagina van dit ‘t Civielke 1 
bereikt!  En wat voor één was het. Een prachtige samenwerking 

van verscheidene posten en individuen. 

Een welgemeende dankuwel aan onze praeses Tim Vanhooren 
voor weer een prachtige Praeses Praat. Ook een grote 
bedanking aan prof. De Schepper, voor alweer een warm en 

hartelijk interview.

Bedankt aan FRiS, BEST, Sport en IAESTE om zo last-minute te 
kunnen leveren, we moeten jullie nog shotjes!

Een grote bedanking aan alle goliarde-experts is ook op 
zijn plaats, we hebben jullie de nodige stress gegeven, maar 
uiteindelijk blijkt het toch anoniem te zijn. Merci om al jullie 
zatte geheimpjes te verklappen, ze blijven voor eeuwig achter 

slot en grendel, en wie weet, tot de volgende keer?

Ziezo! Nu we al onze tips and tricks hebben gedeeld, rest er 
ons nog één laatste gouden tip: Geniet ten volle van deze tijd. 

Zoveel kansen en vrijheden heb je waarschijnlijk nooit meer.
 You’re only young once!

Vele kusjes en knuffels!

De redactie: Kathelijne Coussement,
Céline Duchaine, Leen van Kerckhoven, Senne De Leeuw

DANKWOORD



MA:  CORNET 1+1 €4MA:  CORNET 1+1 €4
DI:  GIN TONiC €4DI:  GIN TONiC €4
WO:  bACARDi COlA €4WO:  bACARDi COlA €4
DO:  vODkA REDbull €5DO:  vODkA REDbull €5

PINT €1,5PINT €1,5
ShOT vAN DE WEEk €1,5ShOT vAN DE WEEk €1,5

OPEN MA - DO vAN 21u TOT 05uOPEN MA - DO vAN 21u TOT 05u

STAlhOf 17, 9000 GENTSTAlhOf 17, 9000 GENT

delta_gentdelta_gent

delta Δdelta Δ

Follow us on social media!Follow us on social media!


