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c o l o f o n
‘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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kon ik net zoals 
mijn voorgangers 

het excuus 
gebruiken dat ik 

teveel in Delta zit om 
dit voorwoordje op tijd 
in te dienen. Dit jaar heb 

ik jammer genoeg geen 
deftig excuus, maar 

toch slaag ik er in om 
deze eeuwenoude traditie 

verder te zetten Gelukkig 
doen ze er nog altijd langer 

over om een regering te 
vormen.

Aan de start van het 
academiejaar vroeg je je 

misschien af of er uberhaupt 
iets te doen ging zijn naast uren 

genieten van de nieuwe UGent 
streaming dienst. We organiseren 
op dit moment dan wel geen 
cantussen of vooruitfuiven, ons 
38 koppig praesidium heeft 
niet stilgezeten en organiseert 
tal van activiteiten. Zo konden 
we bij sport terecht om onze 
corona conditie terug op te 
bouwen met try-outs of een 
kajaktocht, spaarde feest 
ons geld, maar niet onze 
lever tijdens de goliardes, 
hebben we maar liefst 3 
dagen kunnen genieten 
van OERWOUD open 
air en werd er opnieuw 
een winnaar gekroond 
tijdens het jaarlijkse 
pokertoernooi. 

Hier stopt het 
natuurlijk niet 

bij en ook de komende weken 
worden er nog heel wat activiteiten 
jullie kant opgestuurd. Met de quiz, 
ontelbare sportevents, de nieuwe 
VTK-teambuildingactiviteiten en de 
wekelijkse goliardes is er de komende 
weken weer veel te doen. Ook onze 
jaarlijkse topper, de VTK skireis, kan dit 
jaar niet ontbreken en zal opnieuw voor 
onvergetelijke verhalen zorgen tijdens 
de lesvrije week. 

Tot slot wil ik mij nog tot twee groepen 
richten. Eerstejaars, proficiat met het, al 
dan niet succesvol, afronden van BAWI. 
Het zal er niet gemakkelijker op worden, 
maar probeer toch af en toe een VTK 
activiteit mee te pikken, zoals de initiatie 
activiteiten. Het is niet alleen de ideale 
ontspanning na de testjes, maar je leert 
er ook nieuwe mensen kennen van alle 
jaren. 

Laatstejaars, voor jullie zit deze 
fantastische tijd er jammer genoeg 
bijna op. Wie had gedacht dat we ooit 
hier gingen eindigen toen we met 
een verdwaasde blik naar die eerste 
lessen Scheikunde of Analyse gingen. 
In een jaar zoals dit zal het ook zeker 
niet gemakkelijk zijn om te kiezen wat 
je hierna wil doen. Gelukkig staat ons 
Career & Development team opnieuw 
klaar om jullie hierbij te helpen. Probeer 
dus zeker tussen het thesissen en de 
existentiële crisissen over je leeftijd 
door eens langs te komen op een van 
de vele events.

Geniet nog van de komende weken!
Groetjes
Xander
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Beste   burgies, archies en 
sympathisanten.
Beste mannen, vrouwen en al les 
er tussen, 

Eindeli jk is het zover: je hebt het 
al lereerste ‘t  Civielke van dit jaar in 
handen!  Vrees dus zeker niet,  ook 
dit jaar zorgen we ervoor dat je je 
niet moet vervelen ti jdens de lessen. 
Speciaal voor jul l ie hebben we een 
weide waaier aan interessante 
artikels, leuke spelletjes en nog veel 
meer! 

We starten deze eerste editie met 
antwoorden op al jul l ie vragen:

Hoe ziet het nieuwe (Corona)jaar 
er uit? Wie maakt deel uit van de 
redactie en het presidium? Hoe zit 
het met de activiteiten van FRiS, 
BEST en IAESTE? Kunnen we dit 
jaar ook sporten bij  VTK? 

Hoe kom ik de doop het best door? 
Hoe word ik - in mijn studententi jd 
- (al) r i jk? Hoe heb ik me gedragen 
ti jdens de coronacrisis? Hoe overleef 
ik leven op kot? Of misschien pendel 
je? Hoe overleef ik de lessen? 

Net zoals vorig jaar interviewen we 
ook elke editie een prof van onze 
faculteit .  Deze keer was dat onze 
favoriete prof Hennie De Schepper! 
Het werd een diepgaand interview 
over haar ervaring en visie op 
Corona, haar hobbies, alternatieve 
carrièreplannen en haar - toch wel - 
shockerende muzieksmaak. 

Zo, dat was het einde van ons 
ratelmomentje. Afsluiten doen 

we echter niet 
zonder jul l ie veel 
plezier te wensen 
bij  het lezen van 
dit ‘T Civieleke! 

(Coronaveil ige) 
Kusjes en knuffels, 

Jull ie redactie

Anouk, Clara, Oliver
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V o o r u i t b l i k  o p  e e n 
c o r ona jaa r

Maat regelen aan de faculteit ingenieurswetenschappen

Ik ben er 100% zeker van dat je het zat bent om het over corona te hebben, ik snap het. Toch 
stel ik voor dit artikeltje heel aandachtig te lezen, want weet je wat nog erger is dan nog 
maar eens over corona te lezen? Op 10.000 verschillende websites moeten gaan zoeken 

hoe al die verdekselde maatregelen en puntjes ook weer zitten. So sit back and relax, terwijl 
ik ze hier allemaal mooi en overzichtelijk voor jullie opsom!

De hamvraag: wat als er iemand in je jaar 
besmet raakt?
Als je zelf positief getest wordt op COVID-19, dan 
stuur je eerst en vooral een e-mail met
je naam, GSM-nummer, studentennummer en 
opleiding naar contacttracing@UGent.be. Op die 
manier zijn we snel op de hoogte en kunnen we 
de nodige maatregelen nemen.
Eens iemand zich op die manier heeft 
aangemeld, wordt via eigen contact tracing 
van UGent in kaart gebracht welke nauwe 
contacten die persoon heeft gehad binnen de 
UGent-gemeenschap. Anticipeer alvast op een 
dergelijke situatie, en hou expliciet elke dag een 
overzicht bij van eventuele nauwe contacten 
met medestudenten in het kader van lessen, 
practica, labo’s en projecten. Deze lijsten hou je 
twee weken bij in je mailbox of gsm.
De professoren houden zelf lijsten bij van 
groepsindeling en een nauwkeurige beschrijving 

van de activiteiten die hebben plaatsgehad, 
zodat de contact tracers kunnen inschatten of 
het over hoog- of laag-risico-contacten gaat.

Gaan we nog terug naar code geel, en wat 
gebeurt er dan?
Code oranje is momenteel afgekondigd voor 
de eerste vier lesweken. Het zou kunnen dat er 
nadien teruggekeerd wordt naar code geel, maar 
dit lijkt eerder onwaarschijnlijk op dit moment als 
je de evolutie van de pandemie bekijkt.
Het grote verschil tussen code geel en code 
oranje zit bij de hoorcolleges. In code geel mogen 
hoorcolleges doorgaan in een 1 op 2 bezetting 
in de auditoria, in code oranje is dat maar 1 op 
5. Keren we op een bepaald moment terug van 
oranje naar geel, dan zal je dus, vooral in de lagere 
jaren, meer hoorcolleges on campus kunnen 
volgen, volgens een sneller rotatiesysteem.

8   |   ‘ T  c i v i e l k e



Waar zijn er locaties om online lessen te 
volgen?
Online lessen kunnen synchroon zijn (een 
livestream, zoom- of bongo-sessie volgen) of 
asynchroon (een lesopname, video of kennisclip 
bekijken). Asynchrone online lessen kan je dus op 
om het even welk moment zelf inplannen. Voor 
synchrone online lessen daarentegen, moet je 
misschien tussen twee on campus lessen in een 
plekje zoeken waar je de online les kan volgen.
Eerste mogelijkheid is om een van de 
universiteitsbrede studie- of werkplekken op 
te zoeken, die te vinden zijn op https://www.
ugent.be/student/nl/wegwijs/extra-werk-en-
studieplekken.htm. 
Maar ook de faculteit heeft een aantal 
plaatsen voorzien voor haar studenten. In 
het Plateaugebouw kan je terecht in een van 
de pc-klassen op het gelijkvloers (als ze niet 
worden gebruikt voor een les). We starten met 
een proefperiode en als die meevalt (lees: de 
richtlijnen worden goed opgevolgd door de 
aanwezige studenten) dan zullen ook de twee 
pc-klassen op de eerste verdieping in gebruik 
worden genomen.
In Zwijnaarde zijn er in het gebouw Magnel en 
in iGent vrije plekken ingericht en kunnen ook 
de leszalen worden gebruikt als er geen lessen 
bezig zijn. In iGent zijn er 12 studieplekken 
beschikbaar in de inkomhal onder de grote 
trap, 20 studieplekken naast het auditorium op 
verdieping +1 en 32 in de hal op verdieping +2. 
In het gebouw Magnel is de vroegere eetzaal 
bij de cafetaria waar je broodjes kon krijgen 
beschikbaar als studeerruimte.
Die cafetaria is nu gesloten, maar er is een nieuw 
restaurant geopend in het nieuwe Locusgebouw 
een eindje verderop op de campus.

Wat zijn Study-OOs?
Study-OOs zijn studeerplekken speciaal voor 
Ba1-studenten, die gebruikt worden om hen 

in groepen onderwijs- of studeeractiviteiten te 
laten uitvoeren, hetzij onder begeleiding van een 
assistent, hetzij volledig zelfstandig.
Elke Study-OO komt overeen met een 
studiegroep binnen een bepaalde opleiding en 
die studiegroepen hebben ook allemaal een eigen 
study-coach, dat is een hogerejaarsstudent die 
zich vrijwillig heeft aangemeld om zo’n groep op 
te volgen.
Per studiegroep is er ook een Uforasite 
aangemaakt voor meer informatie, ondermeer 
over de locatie van de Study-OO en de 
momenten waarop die ter beschikking is, maar 
ook om onderling contact tussen de studenten 
van eenzelfde groep (en hun study-coach) te 
stimuleren.
Voor onze faculteit zijn de Study-OOs allemaal 
gelegen op de site van Flanders Expo; er zijn er 
zowel voor de Ba1-studenten burg ir, als burg ir 
arch, als ind ing.

Wat gebeurt er verder nog op Flanders Expo?
In hal 7 van Flanders Expo zijn niet enkel Study-
OOs ingericht, maar ook twee grote zalen waar 
kan worden lesgegeven. Deze zalen beschikken 
niet over een centraal projectiesysteem of grote 
borden, dus zijn niet geschikt voor klassieke 
hoorcolleges, maar wel voor werkcolleges 
of computeroefeningen aan grote groepen. 
In elk van beide zalen kunnen namelijk 200 
studenten tegelijkertijd plaatsnemen in veilige 
omstandigheden. Daarnaast wordt voor 
sommige vakken ook gewerkt met Zoom-sessies 
die vanuit de zaal worden gegeven en meteen 
door de aanwezige studenten worden gevolgd, 
of met video’s en kennisclips, die afwisselend 
met de oefeningen moeten worden bekeken. 
Een beetje anders dan anders dus, maar als het 
internet en Ufora beide wat meezitten, lukt het 
wel om hier een interessante blended mix van 
activiteiten te laten plaatsvinden.
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Hoe betreden we veilig en correct de VTK-
lokalen?
Eerst en vooral is het heel belangrijk om 
overal een mondmasker te dragen, altijd 
1,5m afstand te houden en je handen 
te ontsmetten bij het binnenkomen en 
buitengaan. Wanneer je een lokaal verlaat 
zorg je ervoor dat je de plek waarop je 
hebt gezeten grondig ontsmet met het 
aanwezige desinfecteermiddel. Daarnaast 
hebben we een maximumcapaciteit voor 
alle lokalen:
- In VTK-blauw mogen maximaal 6 mensen        
  zitten, allen op hun eigen zetel/stoel.
- In VTK-pi mogen maximaal 5 personen 
  aanwezig zijn.
- In alle andere lokalen mogen er maximaal 
   2 personen zijn.

Hoe moet VTK in deze periode zijn 
evenementen en activiteiten organiseren?
Alle activiteiten die we willen plannen 
moeten aangevraagd en goedgekeurd 
worden door verschillende instanties. 
Enerzijds door de DSA (Dienst Studenten 
Activiteiten), dit gebeurt via een uniek 
draaiboek en CERM (Covid-19 Event Risk 
Model) die worden opgemaakt voor elk 
event. Anderzijds moet de activiteit worden 
goedgekeurd door de politie, hiervoor moet 
voor elk event een politiemeldingsformulier 
worden ingevuld en ingediend. Openbare 
evenementen moeten daarnaast ook nog 

eens worden goed gekeurd door de stad 
Gent.
Wanneer al deze instanties beslissen dat 
de activiteit veilig is, mogen wij de activiteit 
uitvoeren.

Welke maatregelen worden er concreet 
toegepast op die activiteiten zelf?
Vanzelfsprekend vragen wij aan alle 
aanwezigen om altijd een veilige afstand van 
1,5m te bewaren. Daarbij zorgen we dat er 
overal handgel en ontsmetting aanwezig is 
zodat zowel handen als materiaal frequent 
gedesinfecteerd kunnen worden.
Indien eten en drinken geen noodzaak is, 
vermijden we dit. Ook zorgen we ervoor dat 
alle indoor activiteiten voldoende worden 
geventileerd.
Op elk event is ook een corona 
verantwoordelijke, die controleert of alle 
maaatregelen correct worden nageleefd.

Maat regelen bij VTK
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De maatregelen in Delta zijn enorm belangrijk om 
te volgen. Onze geliefde (t)overpoort wordt heel 
nauw in het oog gehouden en boetes worden 
uitgedeeld aan elk café dat zijn gasten niet onder 
controle kan houden. Doe onze lieve Deltaantjes 
dus een groot plezier en luister altijd naar hen.

Hoe kom ik Delta gepast binnen?
De noodingang is gezien de omstandigheden 
omgetoverd tot de hoofdingang om zo 
opstopping te vermijden. Wanneer je binnenkomt 
is er een plaats voorzien om te wachten tot 
één van de medewerkers je een tafel toewijst. 
Voor je doorloopt naar je tafel, moet je ook nog 
even je handen ontsmetten en je mondmasker 
ophouden tot je neerzit.

Hoe moet ik iets bestellen?
Het is van enorm belang dat je zeker niet 
komt bestellen aan de toog! De lieftallige 
Deltamedewerkers komen je uitzonderlijk 
bedienen, geniet daar dus ook van en blijf 
neerzitten. We willen onnodig rondwandelen 
zoveel mogelijk vermijden.

Wat als ik buiten moet wachten of naar de wc 
moet?
Naar de wc gaan is uiteraard toegestaan, maar 
zorg ervoor dat je hiervoor een mondmasker 
opdoet (helpt ook tegen de geur) en dat je er 
zeker niet blijft hangen. 
Verdergaand op dat hangen is het ook niet 
de bedoeling om, als er geen tafels vrij zijn, 

op te hopen voor de deur. Ook dit is de 
verantwoordlijkheid van Delta. Ga dus naar je kot 
of probeer bij een ander café. Op de Delta site 
staat ook aangegeven wanneer er wel en niet 
tafels vrij zijn! Ook vragen we dat rokers altijd 
genoeg afstand houden om dezelfde reden.

Is alles wel proper?
Vrees niet! Wanneer er een tafel vertrekt wordt 
deze onmiddellijk volledig gedesinfecteerd 
voordat er een nieuwe groep komt zitten. Ook 
dragen de Deltamedewerkers gedurende de 
gehele avond een mondmasker en worden alle 
plateau’s na gebruik ontsmet. 

Tot hoe laat is Delta open?
De deuren gaan op slot om 1u, dat betekent 
echter niet dat je om 0.59 u nog snel een 
anderhalve meter kan bestellen! De last call voor 
bestellingen is om middernacht, dit is dus de 
laatste keer dat je iets kan bestellen. Daarna heb 
je nog een halfuur om je drank te benuttigen en 
je avond te beginnen afronden.

Maat regelen in Delta
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RedactieVOORSTELLINGRedactieVOORSTELLING

Hey liefste lezer,

Het komende academiejaar ‘20-‘21 belooft een jaar te worden dat we niet 
snel gaan vergeten, niet alleen door dat ene vervelende virus daar, maar 
vooral door ’t Civielke met haar gloednieuwe topredactie! Dankzij al het 
creatieve burgie-archie-talent (we verwachten je op de Creatieve Avond!) 
zorgen we telkens weer voor 72 pagina’s leesplezier en tijdverdrijf tijdens 
die efficiënte break-out-rooms-werkcolleges. 

Elke editie voelt De Redactie een burgie- of archie-professor aan de tand 
(wist je dat professor De Schepper eigenlijk iets anders dan wiskunde 
wou gaan studeren?), gaat Oliver op onderzoek uit om het leven je wat 
makkelijker te maken (deze editie: hoe beweeg je jezelf voort op een trein 
en kom je binnen?), kan je je uitleven op de spelletjespagina en word je op 
de hoogte gesteld door BEST, IAESTE, FRiS en nog veel meer. 

Dik 72 pagina’s de moeite dus! Maar om elke editie weer een prachtig ’t 
Civielke te kunnen uitgeven, hebben we JOU nodig! Schrijvers, lay-out-
ontwerpers en creatieve breinen zijn niet te missen op de Creatieve Avond 
dus kom zeker eens vrijblijvend een Coronaproof kijkje nemen. En er valt 
vaak ook iets te eten, dus geen excuses en zeker komen.

Nog steeds niet overtuigd? Lees dan snel deze editie uit en dan zien we je 
zeker en vast op de eerst volgende Creatieve Avond!

Veel leesplezier!
Kusjes, 
Anouk, Clara en Oliver
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Naam:   Elisabeth Hoffman
Post:   Vice
Richting: IEOR
Kiss, Marry, Kill met het praesidium:
Sam, Thomas, Thijs (permutatie toegestaan)
Ergste bericht dat je al naar een verkeerde 
persoon hebt gestuurd:
ik wil je vice zijn naar Xander
Beschrijf je post in 3 woorden
pestmeldpunt, gepest worden, pestmeldpunt

Naam:   Kaat
Post:   Geldbeheerder
Richting: IEOR
Ik heb een oogje op:
Die ene penning van 2 jaar geleden
Do’s en Dont’s voor 1e Bach:
Do: Wiba, Don’t: BaWi
Wildste fantasie:
Wijntjes gaan drinken met de communicantjes
Ergste nachtmerrie:
De kater nadat ik wijntjes ben gaan drinken

PRAESIDIUMVOORSTELLINGPRAESIDIUMVOORSTELLING
Naam:   Xander Vankwikelberge
Post:   Praaaeeeeses
Richting: Richting Retegheeem
Beschrijf je post in 3 woorden: 
Vraag aan Betty
Wat doe je als iemand op je niest?
Nu we toch beide besmet zijn: seks?
Als ik zat ben, transformeer ik in:
Sexmachiiiiineee
Favoriete complottheorie:
ik ben niet meer single
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Naam:           Stef Wouters
Post:           Deltapenning
Richting:      Bouwkunde
Ik indetifi ceer me als:
(bar)man
Wat heeft de quarantaine jou bijgebracht?
Slaap
Wildste fantasie:
Gewoon kunnen boitten
Ergste nachtmerrie:
Een wereldwijde pandemie

Naam:           Arent Van Overmeire
Post:           Penning(-Extern)
Richting:      Electromechanical Engineering
VTK-award die je graag wil winnen:
Die van Burgiebabe
Wat wil je zeker nog doen dit academiejaar?
leren vliegen
Ergste bericht dat je al naar een verkeerde 
persoon hebt gestuurd:
per ongeluk op ‘wave’ klikken bij iemand die je 
al jaren niet gesproken hebt
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Naam:           Brecht Delannoye
Post:           Penning(-Extern)
Richting:      Control engineering and automation
Ik heb een oogje op:
Zeg ik niet ;)
VTK-award die je graag wil winnen dit jaar:
Burgie-hunk ;) 
Feitje over jezelf die we niet zien aankomen:
Mijn tweede en derde voornaam zijn Wilfried 
en Germain
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Naam:             Thijs Dedeken
Post:             VTK Feest
Richting:        Master of Science in Civil Engineering
Ik identifi ceer me als:
Plezierbrenger
Meest succesvolle openingszin:
‘Hey, kom je mij eens rimmen?’
Favoriete complottheorie:
Alles wat uit het prachtige AMERICAH komt
Go-to kotmaaltijd:
WAP

Naam:             Sam Vandierendonckbonk
Post:             Schachtentemmer
Richting:       Ja ik ben de enige linkse hier!!!! 
Meest succesvolle openingszin:
Dus gij zijt van de vppk e?
Favoriete complottheorie:
Antwerpen is zoals de Bermuda driehoek, ik 
weet niet waar die coke verdwijnt
Favoriete staatsstructuur:
Open relatie

Naam:             Van Lierde Thomas
Post:             Feest
Richting:        Electrical Power Engineering
Feitje over jezelf die we niet zien aankomen:
Ik ben vegetariër
Deze tekst moet op m’n graf staan:
Mijn naam en sterfdatum zeker
Xander is single???
Ja logisch
Beste date tip:
Poets je tanden
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Naam:   Axel
Post:   Web
Richting: Cw van den aldi
Meest succesvolle openingszin:
De lengte zit ergens anders no worries
Beschrijf je post in 3 woorden
Maxim help is
Ik heb een oogje op:
Xander (hij is single)
Deze tekst moet op m’n graf staan:
https://bit.ly/32KCDCf

Naam:   Flor Kochuyt
Post:   Web
Richting: Computerwetenschappen
Do’s en Dont’s voor 1e Bach:
Do: Hennie haar vakken, Don’t: Hennie, of is 
het juist omgekeerd?
Welk Winx Club personage ben jij?
Tecna
Xander is single???
*Xander’s single is fantastisch
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Naam:   Maxim De Clercq
Post:   ICT
Richting: Computerwetenschappen
Ik identifi ceer me als:
Een rode panda.
Burgerlijke staat:
Getrouwd met mijn koptelefoon.
Go-to kotmaaltijd:
Wacht jullie koken op kot?
VTK-award die je graag wil winnen:
Beste Knuffelpanda.
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Naam:   Maxime
Post:   Interne
Richting: Werktuigkunde
Favoriete staatsstructuur:
Dictatuur met verlicht despotisme
VTK-award die je graag wil winnen dit jaar:
Lekkerste kontje
Wat is het vreemdste object in je kamer?
Het pakketje van Upperdare van Eline
Ik ga reïncarneren als:
Hennie

Naam:   Jarne De Waele
Post:   Career & Development
Richting: IEOR
Ik identifi ceer me als:
Een modelstudent, maar dan anders
VTK-award die je graag wil winnen:
IK MOEST AL LANG MEEST SPORTIEVE 
ATLEET GEWEEST ZIJN
Deze tekst moet op m’n graf staan:
“Kijk eens onder het bloempotje”

Naam:   Chloë Verstraete
Post:   Interne
Richting: Bouwkunde
Favoriete maple commando:
?help 
Ergste bericht dat je al naar een 
verkeerde persoon hebt gestuurd:
‘Ik pak u mee naar huis’ naar mijn nonkel
Als jij praeses was, zou je dan altijd je 
voorwoordjes op tijd insturen?
Witte wijn met grenadine

‘ t  C i v i e l k e   |   1 7 



Naam:   Lauranne Roelants
Post:   Career and Development
Richting: Bouwkunde
Favo maple commando:
solve()
Dit mag alleen mijn postgenoot zeggen:
HeT EuRO TeKEn KaN Ook AcHTeR HeT 
CiJfER StAaN
Deze tekst moet op m’n graf staan:
Noch bloemen, noch kransen. Alleen maar 
zuipen en dansen. 

Naam:   Eline
Post:   Career
Richting: IEOR
Mijn guilty pleasure is:
Blue thrills met betty
Kiss, Marry, Kill met het praesidium:
Astrid, Astrid, niet Astrid
Beschrijf je post in 3 woorden
Heel veel geld
Wat wil je zeker nog doen dit academiejaar?
Xander
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Naam:   Iris
Post:   C&D
Richting: IEOR
Favo staatsstructuur:
Bouwkunde
Dit mag alleen mijn postgenoot zeggen:
Iris je haalt niet genoeg geld binnen
Wat wil je zeker nog doen dit academiejaar?
Fran
VTK-award die je graag wil winnen dit jaar:
Burgiebabe
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Naam:           Jan Severyns
Post:           Cursus
Richting:      IEOR
Feitje over jezelf dat niemand ziet aankomen:
Mijn navel is abnormaal diep
Favoriete complottheorie:
Communicatie verkoopt onze gegevens door 
aan Rusland en China
Dit mag alleen mijn postgenoot zeggen:
Ik ben Jans postgenoot

Naam:           Nele Vande Velde
Post:           Cultuur
Richting:      Materiaalkunde
Beschrijf je post in 3 woorden:
Ik zoek showmedewerkers
Mijn laatste woorden zouden zijn:
Wacht, ik ben iets vergeten!
Meest succesvolle openingszin:
Gij moogt wel in mijn bubbel
Als ik zat ben, transformeer ik in:
Een iets te vlotte babbelaar

Naam:           Tibo De Cock
Post:           Cursus
Richting:      Biomedische ingenieurstechnieken
Feitje over jezelf dat niemand ziet aankomen:
Mijn navel is helemaal niet diep
Kiss, Marry, Kill met het praesidium:
Fran, Axel, Niels
Ergste nachtmerrie:
Foute versie van DiWi printen :(
Go-to kotmaaltijd:
De knorr pasta die je gratis kan halen aan VTK Pi
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Naam:   David Devoogdt
Post:   BEST
Richting: Toegepaste natuurkunde
Als ik zat ben, transformeer ik in:
Onhandige West-Vlaming
Favoriete complottheorie:
Er bestaat nog een aarde aan de andere 
kant van de zon waar pintjes gratis zijn
Favo staatsstructuur:
Minstens 10 ineffi ciënte bestuursniveau’s + 
heel veel koepels

Naam:   Astrid Willocx
Post:   IAESTE
Richting: Bouwkunde
Beschrijf je post in 3 woorden
Beestige internationale stages
Als ik zat ben, transformeer ik in:
Overenthousiaste stripper
Hiermee kun je me verleiden:
Soepele heupen
Wat heeft de quarantaine jou bijgebracht?
Veel pandapunten
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Naam:   Marie Haezebrouck
Post:   Cultuur
Richting: Bouwkunde
Ik identifi ceer me als:
De zatste van cultuur
Als jij praeses was, zou je dan altijd je 
voorwoordjes op tijd insturen?
Ik dacht nochtans dat mannen altijd te 
vroeg komen?
Ik heb een oogje op:
Ik ben verliefd op Leonardo
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Naam:   Flor Paul E Sanders.
Post:   FRiS.
Richting: Zuidwest, ongeveer. 
Welk Winx Club personage ben jij?
Bloom, volgens Buzzfeed.
Deze tekst moet op m’n graf staan:
Ik wilde gecremeerd worden.
Ik heb een oogje op:
Bitcoin.
Beschrijf je post in 3 woorden
FRiS, FRiSser, FRiSst.

Naam:   Gwendolyn (niet GwHENNIE)
Post:   Communicatie
Richting: cw
Mijn laatste woorden zouden zijn: 
Onnozelaar
Welk liedje zou je zingen in de karaoke?
Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polka Dot 
Bikini, Brian Hyland
Beschrijf je post in 3 woorden:
Je creatief voordoen 

Naam:   Lisabeth Huysentruyt
Post:   dlk
Richting: Archieee
Burgerlijke staat:
mijn bubbel zit vol
Wat is het vreemdste object in je kamer?
Varkentje met tutu rokje
Met dit recept impress ik m’n date:
Verbrande ravioli
Welk Winx Club personage ben jij?
Kiko het konijntje
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Naam:   Niels
Post:   Logistiek
Richting: IEOR
Burgerlijke staat:
Pantoffeldiertje 
Wat heeft de quarantaine jou bijgebracht?
Een gezonde lever
VTK-award die je graag wil winnen:
Ergste horrorvak
Favo maple commando:
Wat is maple? 

Naam:   Fran(gipane)
Post:   Communicatie
Richting: IEOR
Mijn laatste woorden zouden zijn:
Altijd shotjes in veelvoud van drie!
Hoe overleef je een kater?
Innige relatie met de wc
Dit mag alleen mijn postgenoot zeggen:
Kvind die banner niet zo mooi 
Kiss, Marry, Kill met het praesidium:
Tibo, Iris, Fran
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Naam:   Anouk
Post:   Communicatie
Richting:  Biomedische (de gewone)
Ik identifi ceer me als:
A mess
Wildste fantasie:
Xander zijn voorwoord dat op tijd binnen is
Favo maple commando:
Help
Iets dat je niet wilt delen met de lezer?
Mijn Bocca pasta
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Naam:   Pieter
Post:   Deltaaaaaa
Richting: Computerwetenschappen
Meest succesvolle openingszin:
Als ik met Flor muil, muilt gij dan met mij?
Beste date tip:
Na 8 Cornets gaat alles vlotter
Wat is het vreemdste object in je kamer?
Poster van een lingeriemodel (Barbara)
Wildste fantasie:
4 Cornets aan 3 euro

Naam:   Sebastiaan Kruithof
Post:   Delta
Richting: Toegepaste natuurkunde
Feitje over jezelf dat niemand ziet aankomen:
Ik heb ondertussen geen plakker meer op mijn 
voorhoofd
Do’s en Dont’s voor 1e Bach:
niet naar Delta komen & wel komen
Beschrijf je post in 3 woorden:
Kak opkuisen nogeenwoord

Naam:            Arthur Anckaert
Post:            Logistiek
Richting:       Sustainable Materials Engineering
Ergste nachtmerrie:
Voor eeuwig Manckaert zijn
Favo maple commando:
Unprotect(D)
Ergste bericht dat je al naar een verkeerde 
persoon hebt gestuurd:
Foto’s van Stan Van Samang
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Naam:   Sharon Deceuninck
Post:   Sport
Richting: Burg. Ing. Bouwkunde
Ik identifi ceer me als:
Een Duracell konijn
Beschrijf je post in 3 woorden
Professioneel sporten met alcohol als loon
Welk liedje zou je zingen in de karaoke?
Kip met appelmoes - De smurfen
Xander is single???
Begrijpelijk xp
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Naam:         Tim       
Post:         Delta
Richting:    Sustainable Materials Engineering
Ik heb een oogje op: 
Die blonde (niets tegen mn kalfje zeggen plz)
Wat heeft de quarantaine jou bijgebracht?
Drie extra herexamens en een slechtere 
alcoholtolerantie (sip)
Favo staatsstructuur:
Alles behalve het Belgisch systeem

Naam:         Doran Lagaert 
Post:         Delta
Richting:    Master Bedrijfseconomie
Burgerlijke staat:
Alleenstaande moeder
Meest succesvolle openingszin:
“Hebde gij de Delta stock ooit al gezien”?
Wat is het vreemdste object in je kamer?
Rode lingerie van kotvoorganger
Welk liedje zou je zingen in karaoke? 
Symfonie nr. 7 - Beethoven
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Naam:   Ine Vanysacker
Post:   Sport
Richting: Chemische technologie en  
  materiaalkunde
Mijn laatste woorden zouden zijn:
LO is een keuzevak
Dit d d d drink ik als ik van ‘t padje wil gaan:
T t t tequila!
Met dit recept impress ik m’n date:
Mijn heerlijke omelet

Naam:   Caro
Post:   Sport
Richting: Werktuigkunde
Meest succesvolle openingszin:
Oei, ik ben mijn sleutels kwijt (werkt altijd!)
Deze tekst moet op m’n graf staan:
xoxo Gossip Girl
Feitje over jezelf die we niet zien aankomen:
Mijn vis heet cheesecake
Wat wil je zeker nog doen dit academiejaar?
Het IFK winnen!!
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<wFRISFRIS
Facultaire raad van ingenieursstudentenFacultaire raad van ingenieursstudenten

Wat is FRiS?

In het kort: FRiS, de facultaire raad van ingenieursstudenten, houdt zich bezig met 
studentenvertegenwoordiging. We verdedigen de studentenstandpunten binnen 
de raden en commissies van de faculteit en dienen als eerste aanspreekpunt bij 
klachten of voor ideeën om de faculteit leefbaarder te maken. 

Studentenvertegenwoordiging, wat houdt dat nu in? Wel, als 
studentenvertegenwoordiger zetel je in een raad of commissie waar je mee kan 
beslissen over bijvoorbeeld de aanstelling van nieuwe proffen, hoe de budgetten 
verdeeld worden binnen de faculteit of hoe we best met de coronasituatie 
omgaan. Om zoveel mogelijk studenten bij deze onderwerpen te betrekken 
organiseren we ook maandelijks een algemene vergadering (AV) waar iedereen, 
studentenvertegenwoordiger of niet, welkom is.

Naast vergaderingen organiseren we uiteraard ook nog andere activiteiten, zo 
hebben we enkele workshops op de planning staan en onze jaarlijkse onvergetelijke 
proffentap, waar jullie je proffen eens op een meer relaxe manier kunnen leren 
kennen, met een gratis pintje of ander drankje natuurlijk!

Zelf stuver worden!

Is jouw interesse aangewakkerd om zelf mee te werken aan een betere faculteit 
of wil je gewoon de leuke mensen van het bestuur eens leren kennen? Kom dan 
zeker eens naar een van onze algemene vergaderingen (aangekondigd op onze 
Facebook-pagina www.facebook.com/FEA.FRIS) of spreek ons hierover aan. Dan 
helpen we jou verder naar een plaats als studentenvertegenwoordiger in een van 
de raden of commissies die jou aanspreekt.
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Wie zijn we? 

Zonder gemotiveerde medewerkers, geen FRiS. Graag stel ik jullie dan 
ook het bestuur voor dat dit jaar alles in goede banen zal leiden. Zo weten 
jullie al wie we zijn en hoeven jullie ook geen schrik meer te hebben om 
ons aan te spreken als je ons tegenkomt, per e-mail (fris@ugent.be) of via 
Facebook (www.facebook.com/FEA.FRIS).

Alexander Vande Ghinste
Voorzitter

MSc. in de 
ingenieurswetenschappen:  

Werktuigkunde-
elektrotechniek

Floris Meeusen
Campusverantwoordelijke 

Kortrijk

BSc. in de industriële 
wetenschappen: Industrieel 

ontwerpen

Margot Bultynck
Campusverantwoordelijke 

Plateau-Archie

Bachelor of Science in de 
ingenieurswetenschappen: 

Architectuur

Sven Lippens
Campusverantwoordelijke 

Plateau-Burgie

Master of Science in de 
ingenieurswetenschappen: 

Werktuigkunde-
elektrotechniek
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Servaas Lips
Campusverantwoordelijke 

Schoonmeersen

Bachelor of Science in de 
industriële wetenschappen: 

Chemie

Jarno Deknudt
PR-verantwoordelijke

Master of Science in de 
industriële wetenschappen: 

industrieel ontwerpen

Flor Sanders
penning/ VTK-FRiS

Master of Science in de 
ingenieurswetenschappen: 

Elektrotechniek - CIT

Mattias Niels
Secretaris

Bachelor of Science in de 
ingenieurswetenschappen: 

Biomedische 
ingenieurstechnieken

Belangrijke data:
FRiS AV 1: 28/09
FRiS AV 2: 19/10

Email: fris@ugent.be
Facebook: https://www.facebook.com/FEA.FRIS
Website: fris.ugent.be
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BESTBEST
Ontdek je toekomst!Ontdek je toekomst!
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Gegroet burgies, 

Een nieuw academiejaar is aangebroken, hopelijk hebben jullie een niet al te ontgoochelende zomer 
achter de rug en zijn de ongelukkigen met herexamens ondertussen gelukkig met de resultaten 
hiervan. Natuurlijk zijn jullie allemaal klaar voor een nieuw academiejaar (dat tegenwoordig 
overigens gemaskerd bal genoemd kan worden) vol plezier en avontuur. Zo hopen wij dat IAESTE 
komende zomer weer vele studenten van een onvergetelijke en avontuurlijke buitenlandse stage 
zal voorzien. Maar fi rst things fi rst, 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 het veroveren van een stage exact in z’n werk gaat zal ruim op tijd gecommuniceerd 
worden. Hou jullie enthousiasme dus nog even in bedwang, alle informatie komt zeker op het 
goeie moment tot bij jullie. 
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Word lid van IAESTE Gent!

Heb jij het gevoel dat je tijdens je  studententijd te veel tijd op Netfl ix  doorbrengt, blijf je dromen 
van alle National Geographic scènes, 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 ganse wereld. Zo kan je als actief 
IAESTE-lid bijvoorbeeld buitenlandse conferenties bijwonen, georganiseerd door IAESTE comités 
wereldwijd. Daarnaast wordt er jaarlijks een twinning georganiseerd: op vierdaags bezoek gaan 
bij een ander IAESTE-comité ergens in de wereld. 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 verder kijken dan je neus lang is en voel je jou geroepen om deel uit te maken 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’

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

      Schrijf je in op onze mailinglijst door een mailtje te sturen naar iaeste@vtk.ugent.be 

      Volg ons op Instagram: ‘iaestelcghent’

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

Het is weer zover! VTK gaat opnieuw de 
strijd aan om zich tot de sportiefste faculteit 
te kunnen kronen. Dit met slechts één doel: 
WINNEN!!

9 november ging normaal het Interfacultair 
toernooi door, kortweg het IFT. Een dag vol 
sportwedstrijden van het hoogste niveau! 
Dit jaar zal het er echter een beetje anders aan toe gaan. De wedstrijden zullen nog 
plaatsvinden maar niet allemaal meer op dezelfde dag.

Afgelopen jaar werden we nipt tweede na Hilok, 
onze grote rivaal. Dit jaar zullen we strijden voor 
de eerste plaats! Zeg nu zelf, wij de strevertjes 
zullen de mensen die sport studeren verslaan 
in sport ;)

Daarvoor hebben we jullie hulp nodig! Ben je 
geïnteresseerd om mee te doen 

aan een van onze sporten: lopen, veldvoetbal, volleybal, basketbal, 
zwemmen en tafeltennis. Schrijf je dan snel in via de QR-code of stuur 
een berichtje via de facebookpagina van VTK sport. Natuurlijk mag je 
ook altijd één van de drie sporties of zelfs alle drie de sporties sturen.

Groetjes de sporties
Sharon, Caro en Ine

SPORT SPREEKT
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VTK’S GUIDE TO 
THE DOOP

De studentendoop… Krijg je al zwetende handjes en een bonkend hart in je keel? Geen 
nood, vandaag leg ik uit waar de doop om draait en hoe je er het best mee omgaat!  
De keuze om de doop al dan niet mee te doen is erg persoonlijk, ik wil je dan ook niet 
proberen overhalen. Wat ik met dit artikeltje wil bereiken is een realistisch beeld van 
de VTK-doop schetsen voor jullie zodat je een keuze kan maken op basis van correcte 

informatie en niet op horrorverhalen van een vriend van de collega van je tante.

De VTK-doop duurt in het totaal 2 weken. Op de eerste dag vindt de voordoop en 
schachtenverkoop plaats, dan hebben we de gebruiksweek (het weekend heb je vrij) en 
afsluiten doe je met de ontgroening.
Over de voordoop en de ontgroening kan ik niet al te veel zeggen aangezien er toch een 
bepaalde verrassingsfactor moet blijven. Waar ik je wel wat over kan vertellen is hoe de 
gebruiksweek in elkaar zit! Op de schachtenverkoop word je gekocht door een groepje 
commilitones (VTK-leden die al gedoopt zijn), dit zijn je meesters en meesteressen voor 
de rest van de doopperiode. Zij zullen je doorheen de periode opdrachten geven die je als 
schacht moet uitvoeren. Dit is uiteraard nooit iets onredelijk, het gaat om eens een kot gaan 
kuisen of een broodje gaan halen. 
Uiteraard gaat de doop niet zomaar ongecontroleerd door, er zijn verschillende niveaus van 
autoriteit. Boven de meesters en meesteressen staat het doopcomité, zij plannen de doop 
en zorgen ervoor dat de doopperiode goed verloopt. Je kan altijd bij hen terecht als het je 
toch even te zwaar wordt, als je vragen of klachten hebt en ze zullen ook zelf vragen of alles 
nog goed met je gaat. Boven het doopcomité staat dan weer het FK (FaculteitenKonvent), 
een overkoepelende vereniging voor alle studentenkringen. Zij staan dan weer onder de 
universiteit zelf. Er zijn dus strikte regels omtrent de doop waaraan elke kring zich moet 
houden.
Nu dat je weet hoe alles zal verlopen, zijn hier een aantal tips en tricks!

HOE ZiT DE DOOp pRAKTiSCH iN ELKAAR...
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De eerste spreekt denk ik voor zich, maar doe niet je mooiste kleren aan! Zeker niet naar 
de voordoop en de ontgroening. Ga voordien even langs de Zeeman en koop kleren die je 
erna weer kan weggooien, het zal veel goedkoper uitdraaien dan je mooie kleren te moeten 
wegdoen.

Tip 1:

Tijdens de gebruiksweek doe je best altijd iets comfortabel aan, je meesters en meesteressen 
kunnen je altijd vragen om nog even iets ergens te gaan halen. Wees dus voorbereid op veel 
over en weer gaan.

Tip 2:

Regel een fiets!!! Ik weet eerlijk gezegd niet hoe ik mijn gebruiksweek had kunnen doorkomen 
zonder fiets. Niet dat het niet mogelijk is natuurlijk, maar als je de optie hebt om de fiets te 
nemen, doe dat dan. Er zal je veel kostbare slaaptijd sparen.

Tip 3:

Dat brengt me meteen tot één van de als niet de belangrijkste tip: SLAAP! Slaap zoveel je kan 
wanneer je kan. Het zullen zware dagen zijn, met vroege ochtenden en late nachten. Je zal 
veel onderweg zijn en weinig tijd voor jezelf hebben. Je verbruikt meer energie dan je denkt, 
dus probeer zo veel je kan te slapen.

Tip 4:

Besef dat niemand wil dat je stopt met de doop. Het doel van de doop is om zoveel mogelijk 
VTK-leden commilito te maken, we hopen elk jaar op zoveel mogelijk schachten en we zien 
het als een groot verlies wanneer één van de schachten beslist om ermee te stoppen. Als 
je dus klachten hebt, ga ermee naar het doopcomité en zij zullen zoeken naar een goede 
oplossing.

Tip 5:

D O O P
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En zo komen we aan bij de laatste tip: heb er plezier in. Ik kijk werkelijk met heel veel vreugde 
terug op mijn doopperiode. Je leert zoveel nieuwe mensen kennen waar je anders misschien 
nooit mee had gepraat. Je leert studenten kennen van alle jaren en richtingen, daarbij is ook 
het praesidium van de partij. Je creëert samen met je medeschachten een groepsgevoel dat 
niet te evenaren valt. Ja, er zijn minder leuke delen aan de doop, dat zal niemand ontkennen, 
je moet je uiteraard nog altijd bewijzen als waardig commilito! Mijn beste advies hiervoor is 
om het allemaal niet al te zwaar op te vangen en er het beste uit te halen. Wat is er tenslotte 
beter dan vuil worden met je vrienden?

Tip 6:

Bij deze heb je de afsluiting van dit artikeltje bereikt. Ik hoop dat ik jullie gerust heb kunnen 
stellen en jullie goed heb kunnen informeren over de doop. VTK neemt de doop enorm 
serieus en wilt niets liever dan zoveel mogelijk nieuwe leden toe te laten tot de binnenste 

kring van de vereniging. 

Als je toch nog vragen of twijfels hebt, stuur dan een mailtje of berichtje naar Sam 
Vandierendonck, onze schachtentemmer dit jaar. Ga ook zeker eens langs op één van de 
doopactiviteiten! Normaal hebben we deze niet aangezien de doop zou doorgaan in het eerste 
semester, maar dit jaar heb je de uitzonderlijke kans om het doopcomité en je eventuele 
medeschachten op voorhand te leren kennen zonder dat je enige commitment moet maken!

Bij deze neem ik afscheid en zeg ik hopelijk tot bij de doop!

D O O P I S

D O p E
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Elke editie geven we het antwoord op een probleem waarvan we zeker 
zijn dat je ze later nog eens nodig zal hebben. Deze keer: hoe beweeg je 
jezelf voort op een trein en kom je binnen? Handig voor degene onder ons 
die de trein wel eens durven missen, of niet willen betalen. Loop naar de 
dichtstbijzijnde brug en spring op de trein. Nu nog enkel binnen geraken… 

HOW TO: HOE BEWEEG JE HOW TO: HOE BEWEEG JE 
JEZELF VOORT OP EEN TREIN JEZELF VOORT OP EEN TREIN 

EN KOM JE BINNEN?EN KOM JE BINNEN?
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Tip 1: probeer niet rechtop te staan; dat lukt toch niet. 

Blijf naar voren hangen, tegen de wind in. Als de trein harder gaat 
dan 50km/u, is het helemaal moeilijk je evenwicht te bewaren 
en niet weggewaaid te worden, dus dan kan je best op handen 
en voeten kruipen. 

Tip 2: Ga plat op je buik liggen als de trein een bocht nadert

Misschien zit er langs de rand van de trein een reling om water 
weg te geleiden, als dat zo is, hou je daar dan aan vast. 

Tip 3: Ga snel plat op je buik liggen als de trein een tunnel nadert

Er zal wel nog ongeveer een halve meter ruimte zijn tussen 
de bovenkant van de trein en het dak van de tunnel, maar niet 
genoeg ruimte om te staan. Ga er dus niet van uit dat je in de 
tunnel kan lopen of kruipen om verder te geraken, dat zal je niet 
lukken.

Tip 4: Laat je lichaam meebewegen op het ritme van de trein - 
heen en weer en naar voor

Loop niet in een rechte lijn, waggel met je benen breed van de 
ene kant naar de andere. 

Tip 5: Zoek de ladder aan het einde van de wagon - het liefst 
tussen 2 wagons in - en klim naar beneden. 

Doe dit best wanneer de kaartjesknipper al gepasseerd is, 
anders betaal je toch. 
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H O R O S C O O P
Steenbok

Waterman

Vissen

Tijdens de lockdown ben je eindelijk aan de slag gegaan met 
jouw nieuwjaarsvoornemens. De kilo’s zijn eraf gevlogen nu 
je wegens verveling toch maar bent beginnen sporten. Laat 
je niet doen door de alcoholcalorietjes en blijf je best doen 
het komende jaar!

Jouw bubbelbuddy: K

Je punten zijn er ferm op vooruitgegaan afgelopen 
semester. Zo sta je weer vol ambitie in het leven om er 
weer een goeie lap op te geven dit schooljaar. Blijf in jezelf 
geloven en geef zeker niet op, ook al lijkt het soms eens 
zwaar. Diamonds are made under pressure. 

Jouw bubbelbuddy: S

Het rustige lockdownleventje is jou alleszins gegund 
geweest. Misschien zit je nu wel een beetje té veel op 
gemak. Durf soms eens je gat opheffen en nieuwe dingen 
te gaan doen, ook al is het nu wat moeilijker. Stilstaan is 
achteruitgaan. 

Jouw bubbelbuddy: M
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H O R O S C O O P
Ram

Stier

Tweeling

Volop weer erin vliegen met de feestjes is jouw motto. Je 
hebt je vrienden al veel te lang niet meer gezien. Logisch! 
We verlangen allemaal naar niets meer dan dat. Denk wel 
niet enkel aan jezelf, maar ook aan de gevolgen dat dit voor 
iedereen kan hebben. 

Jouw bubbelbuddy: H

Een love interest is ontstaan, maar het lange gemis heeft 
de situatie wat onduidelijk doen worden. Laat het niet uit de 
hand lopen en laat zeker je hoofd niet overlopen. Burgie zijn 
is al lastig genoeg zonder al dat gedoe. Communication is 
key. 

Jouw bubbelbuddy: L

Een verandering in je leven heeft je wat verward gemaakt. 
De dagen gaan in een roes voorbij en je hebt nog niet echt 
kunnen genieten van het begin van het nieuwe academiejaar. 
Probeer het toch wat van je af te zetten en af en toe je hart 
te luchten. 

Jouw bubbelbuddy: O
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H O R O S C O O P
THE SEQUEL

Kreeft

Leeuw

Maagd

Vorig jaar was jouw doel om te genieten van het leven en 
welgetelde doelwitten uit de Overpoort te bekomen. Dit 
jaar zal dat iets moeilijker zijn. Denk eens na of dit is wat je 
echt wil, en of er geen betere manier is om zo’n dingen te 
bereiken. 

Jouw bubbelbuddy: A

Door het fervent online shoppen de laatste tijd is jouw 
kleerkast stevig gevuld en je portefeuille iets minder. 
Natuurlijk mag je er goed uitzien en vele harten veroveren. 
Probeer gewoon eens alles eerst te dragen voor je iets 
nieuws koopt.

Jouw bubbelbuddy: P

Je hebt nogal veel aan je hoofd op dit moment. Mensen 
rond je gaan door een moeilijke periode en dat is niet altijd 
even gemakkelijk om mee om te gaan. Probeer er voor hen 
te zijn in de mate van het mogelijke maar doe ook wat je 
kan om voor jezelf te zorgen. 

Jouw bubbelbuddy: F
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H O R O S C O O P
Weegschaal

Schorpioen

Boogschutter

Je voelt je nog niet echt gemotiveerd om meteen in het 
schooljaar te vliegen. Liever spendeer je je tijd met shiftjes 
draaien en terrasjes doen dan eens de moeite te doen om 
een (online) lesje te volgen. Corona-check doet veel, maar 
ook niet alles! 

Jouw bubbelbuddy: J

De heropstarting van het schooljaar brengt je toch meer 
stress dan verwacht. Door die kopzorgen voel je je niet zo 
goed in je vel, en dit refl ecteert ook op je persoonlijk leven. 
Laat je zeker niet doen en praat met je vrienden in plaats 
van ze weg te duwen. 

Jouw bubbelbuddy: E

Je vriend(in) en jij zijn in de quarantaine closer dan ooit 
geworden. Maar vergeet ook niet wat tijd te spenderen met 
je vrienden, die jou waarschijnlijk al langere tijd niet hebben 
gezien. Niet je hele levensplanning moet rond je lief draaien, 
hoewel die natuurlijk ook de nodige aandacht verdient! 

Jouw bubbelbuddy: N
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survival guide:

Lessen aan de universiteit. Het klinkt enorm 
bombastisch, een taak waaraan je onmogelijk kunt 
beginnen. 
Geen nood, wij zijn er om je hierbij te helpen!

Werkcolleges
De werkcolleges zijn eigenlijk gewoon colleges waarin er alleen maar oefeningen gemaakt worden.
Deze zijn vaak veel belangrijker dan de hoorcolleges bij vakken zoals analyse en meetkunde. Probeer 
de oefeningen zeker op jezelf, want op het examen wordt vaak geen theorie meer gevraagd. Durf 
zeker altijd je hand opsteken om een vraag te stellen. Het lijkt eng om dat te doen tegenover een heel 
auditorium, maar het is nog veel erger als je twintigduizend vragen hebt de dag voor het examen. De 
belangrijkste werkcolleges zijn zonder twijfel de PC-klassen. Probeer daar altijd aanwezig te zijn, want 
daar worden de oefeningen gegeven die de moeilijkheidsgraad aangeven van het examen. Opletten 
en meedoen is hier de boodschap! Hier komt Maple ook actief aan bod, een programma dat je zeer 
goed voor verschillende vakken zal moeten gebruiken.
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LESSEN AAN DE UNiEF

Hoorcolleges
Tijdens de hoorcolleges is het vooral belangrijk dat je oplet. Neem notities van wat op het bord komt, 
want soms komen die niet online te staan en de bordnotities zijn vaak de gemakkelijke versie van wat 
er in de cursus staat. Voor de archiestudenten: bij de blokvakken zoals geschiedenis en fi losofi e is 
dit zeker aangeraden! Het helpt ook altijd als je goede vrienden maakt die zo vriendelijk zijn om alles 
aan je door te sturen. Vaak zullen er momenten zijn waarbij je helemaal niets snapt van wat er wordt 
gebrabbeld in deze colleges. Ook dit is geen ramp, zorg gewoon dat je notities in orde zijn. Wees ook 
zeker niet bang om uitleg te vragen, de proffen en assistenten zijn er om je uitleg te geven als je eens 
iets niet snapt. Het monitoraat kan ook altijd een oplossing bieden voor moeilijke vraagstukken. Als 
je hoorcolleges hebt van blokvakken, is het aangeraden om je computer mee te doen. Daarmee kun 
je veel sneller typen dan je kunt schrijven. In zulke lessen schrijf je het best ALLES op wat je hoort, 
zonder het effectief te hoeven snappen. Het belangrijkste is daar vooral dat je een cursus hebt die 
volledig is. Het studeren, lezenen analyseren van wat je hebt geschreven kan later komen.

Praktijklessen
Bij dit soort vakken/ lessen is het vooral belangrijk dat je alles indient tegen de deadline. Het klinkt 
vanzelfsprekend, maar het betekent ook dat je geen dingen mag uitstellen. Vroeger lukte dit misschien 
nog, maar nu zal je alleen geconfronteerd worden met een hoop werk, tranen en paniekaanvallen. 
Zeker als je architectuur doet, is het belangrijk dat je elke week actief bezig bent aan je ontwerp. Op 
die momenten is dat belangrijker dan de theorievakken! Ze lijken gemakkelijk en iets waar je snel 
vanaf geraakt, maar onderschat deze vakken zeker niet. Vaak staan ze op redelijk wat studiepunten 
en bij herexamens van praktijkvakken is het zeer moeilijk om te slagen.
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HOW TO SURVIVE
Pendellife
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Ben jij een van de ongelukkigen 
die niet op kot zit, elke dag opstaat 
om 6 uur en drie kwartier te vroeg 
in de aula zit? En ‘s avonds de 
ovenschotel moet heropwarmen in 
de microgolf omdat de les weer is 
uitgelopen? Met deze tips worden 
die dagelijkse treinreizen alleszins 
al iets verdraaglijker!

TIP 1: Sit back, relax en dood de tijd 
met een serie. Friends, Breaking Bad 
en How I Met Your Mother, deze 3 
series zijn al goed voor 49 dagen, 18 
uur en 46 minuten kijkplezier.

TIP 2: Geen zin in de zoveelste 
Friends-aflevering? Download dan 
de Stitcher app, een hele bibliotheek 
aan radio talk shows, podcasts, etc. 

TIP 3: De volledige podcast 
van de Bourgondiërs (inclusief 
middeleeuwse muziek) beluisterd? 
Doe iets nuttig en leer een nieuwe 
taal via Duolingo: keuze tussen 
Zweeds, Italiaans, Turks en nog veel 
meer!

TIP 4: Kan je jezelf al voorstellen 
in vloeiend Italiaans? Besteed je 
tijd dan écht nuttig en bekijk een 
online les die je de vorige dag hebt 
gedownload (en vergeet zeker niet 
op snelheid x1.5 te zetten!)

TIP 5: Voorbeeldige student en geen 
enkele les achter? Download dan 
zeker ook de app Pocket. Hiermee 
kan je alle Twitter-discussies en 
HLN-sites (we don’t judge) opslaan 
vanuit je browser en op een wifi-
loos moment lezen. 

TIP 6: En dan die verkouden 
treinbuur zonder zakdoeken nog... 
Maar ook daar bestaat een oplossing 
voor: schaf een hoofdtelefoon met 
noisecancelling aan en geniet van je 
treinrit!
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HOW TO SURVIVE
Kotlife
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Op kot zitten, het is een avontuur. 
Afwas die drie weken ligt te 
schimmelen in de lavabo, 
kotgenoten die je om 4 uur in 
de ochtend wakker roepen, je 
eten laten verbranden en het 
brandalarm laten afgaan, we 
hebben het allemaal al gezien. 
Maar hoe haal je nu het meeste 
uit het kotleven? Dat vertel ik jullie 
vandaag!

TIP 1: Investeer in oordopjes om 
mee te slapen. Studenten zijn luide 
wezens, of ze nu in je kot rondlopen 
of op straat ronddwalen. Bescherm 
je kostbare slaap en koop een goed 
paar oordopjes.

TIP 2: Zorg dat je met één of een 
aantal van je kotgenoten samen 
eten koopt en maakt. Het is heel 
lastig om voor 1 persoon te koken, 
je hebt uiteindelijk altijd te veel!

TIP 3: Stel een huishoudelijk 
reglement op. Dingen die voor de ene 

vanzelfsprekend zijn, kunnen voor 
de ander volledig onnatuurlijk zijn. 
Zit dus samen met al je kotgenoten 
en stel een aantal basisregels op.

TIP 4: Stel een beurtrol op voor 
de huishoudelijke klusjes. Kies per 
week iemand die het vuilnis buiten 
zet en de gemeenschappelijke 
ruimtes kuist. als iedereen dit elke 
week doet is  het niet zoveel werk en 
je kot blijft spik en span!

TIP 5: Organiseer een bondingnight 
voor al je kotgenoten (of toch 
deze op je verdieping als je in een 
grote blok woont). Een goede 
communicatie is essentieel om 
frustraties te vermijden, steek hier 
dan ook je werk in.

‘ t  C i v i e l k e   |   4 9 



i n t e r v i e w  m e t :

We wilden u allereerst heel erg bedanken om 
tijd te willen  vrijmaken in uw drukke agenda 
voor dit interview.
Ja, geen probleem. Sorry dat het een beetje lang 
geduurd heeft voor ik heb geantwoord maar 
het was in week 0 echt een overrompeling.

Dat snappen we volledig en is zeker geen 
probleem! Hoe druk zijn de laatste maanden 
voor jullie geweest? Hoe zijn jullie hiermee 
omgegaan als facultaire medewerkers?
Heel erg druk, het is echt ongelofelijk wat 
voor extra uitdaging deze situatie met zich 
meebrengt. Zeker omdat het vorig academiejaar 
nog allemaal relatief simpel was, want we 
moesten plots allemaal overschakelen op 
online les. Dit jaar zijn er veel meer onbekende 
factoren in het spel en dat hebben we geweten. 
We hadden ons perfect voorbereid om te 
starten in code geel, hopende om minstens 
de eerste drie weken door te brengen in code 
geel. Maar toen kwam drie dagen voor de start 

van het academiejaar de plotse beslissing om 
naar code oranje te gaan, dit heeft ons wel 
voor wat uitdagingen gesteld, moet ik zeggen. 
Daar waren we niet volledig klaar voor, dus dat 
waren echt super drukke dagen.
Vooral voor mijn medewerkers van de 
facultaire dienst onderwijsondersteuning, die 
de roosters maken. Als het niet zo erg was 
geweest, had het bijna hilarisch geweest. Wij 
drukten dinsdagnamiddag op de knop ‘roosters 
vrijgeven’. Op hetzelfde moment kreeg ik een 
mail voor een crisisoverleg met de rector 
en een paar uur later hoorden we dat we de 
roosters die we net hadden vrijgegeven weer 
volledig zouden moeten aanpassen. 
Ik ben er wel van overtuigd dat overschakelen 
op code oranje op dat moment de juiste 
beslissing was, maar je zit zo in die fl ow, je 
denkt echt het gaat lukken om te starten in 
code geel en plots is dat niet zo. Dan was het 
wel even paniek. Zeker omdat we toen ook net 
voor de drie onthaaldagen zaten, dus we zaten 

Naam:

Opleiding: 

Vakken: 

Hennie De Schepper

Wiskunde

calculus, meetkunde, meetkunde 
en lineaire algebra, wiskundige 
analyse I, wiskundige analyse II, 
asiswiskunde

We wilden u allereerst heel erg bedanken om 
tijd te willen  vrijmaken in uw drukke agenda 
voor dit interview.
Ja, geen probleem. Sorry dat het een beetje lang 
geduurd heeft voor ik heb geantwoord maar geduurd heeft voor ik heb geantwoord maar 
het was in week 0 echt een overrompeling.

Dat snappen we volledig en is zeker geen 
probleem! Hoe druk zijn de laatste maanden probleem! Hoe druk zijn de laatste maanden 
voor jullie geweest? Hoe zijn jullie hiermee 
omgegaan als facultaire medewerkers?omgegaan als facultaire medewerkers?
Heel erg druk, het is echt ongelofelijk wat 
voor extra uitdaging deze situatie met zich voor extra uitdaging deze situatie met zich 
meebrengt. Zeker omdat het vorig academiejaar 
nog allemaal relatief simpel was, want we 
moesten plots allemaal overschakelen op 
online les. Dit jaar zijn er veel meer onbekende 
factoren in het spel en dat hebben we geweten. 
We hadden ons perfect voorbereid om te 
starten in code geel, hopende om minstens starten in code geel, hopende om minstens 
de eerste drie weken door te brengen in code 
geel. Maar toen kwam drie dagen voor de start geel. Maar toen kwam drie dagen voor de start 

i n t e r v i e w  m e t :i n t e r v i e w  m e t :i n t e r v i e w  m e t :

We wilden u allereerst heel erg bedanken om 
tijd te willen  vrijmaken in uw drukke agenda 
voor dit interview.
Ja, geen probleem. Sorry dat het een beetje lang 
geduurd heeft voor ik heb geantwoord maar geduurd heeft voor ik heb geantwoord maar 
het was in week 0 echt een overrompeling.

Dat snappen we volledig en is zeker geen 
probleem! Hoe druk zijn de laatste maanden probleem! Hoe druk zijn de laatste maanden 
voor jullie geweest? Hoe zijn jullie hiermee 
omgegaan als facultaire medewerkers?omgegaan als facultaire medewerkers?
Heel erg druk, het is echt ongelofelijk wat 
voor extra uitdaging deze situatie met zich voor extra uitdaging deze situatie met zich 
meebrengt. Zeker omdat het vorig academiejaar 
nog allemaal relatief simpel was, want we 
moesten plots allemaal overschakelen op 
online les. Dit jaar zijn er veel meer onbekende 
factoren in het spel en dat hebben we geweten. 
We hadden ons perfect voorbereid om te 
starten in code geel, hopende om minstens starten in code geel, hopende om minstens 
de eerste drie weken door te brengen in code 
geel. Maar toen kwam drie dagen voor de start geel. Maar toen kwam drie dagen voor de start 

i n t e r v i e w  m e t :i n t e r v i e w  m e t :i n t e r v i e w  m e t :

We wilden u allereerst heel erg bedanken om 
tijd te willen  vrijmaken in uw drukke agenda 
voor dit interview.
Ja, geen probleem. Sorry dat het een beetje lang 
geduurd heeft voor ik heb geantwoord maar geduurd heeft voor ik heb geantwoord maar 
het was in week 0 echt een overrompeling.

Dat snappen we volledig en is zeker geen 
probleem! Hoe druk zijn de laatste maanden probleem! Hoe druk zijn de laatste maanden 
voor jullie geweest? Hoe zijn jullie hiermee 
omgegaan als facultaire medewerkers?omgegaan als facultaire medewerkers?
Heel erg druk, het is echt ongelofelijk wat 
voor extra uitdaging deze situatie met zich voor extra uitdaging deze situatie met zich 
meebrengt. Zeker omdat het vorig academiejaar 
nog allemaal relatief simpel was, want we 
moesten plots allemaal overschakelen op 
online les. Dit jaar zijn er veel meer onbekende 
factoren in het spel en dat hebben we geweten. 
We hadden ons perfect voorbereid om te 
starten in code geel, hopende om minstens starten in code geel, hopende om minstens 
de eerste drie weken door te brengen in code 
geel. Maar toen kwam drie dagen voor de start geel. Maar toen kwam drie dagen voor de start 

i n t e r v i e w  m e t :i n t e r v i e w  m e t :i n t e r v i e w  m e t :

We wilden u allereerst heel erg bedanken om 
tijd te willen  vrijmaken in uw drukke agenda 

Ja, geen probleem. Sorry dat het een beetje lang 
geduurd heeft voor ik heb geantwoord maar geduurd heeft voor ik heb geantwoord maar 
het was in week 0 echt een overrompeling.

Dat snappen we volledig en is zeker geen 
probleem! Hoe druk zijn de laatste maanden probleem! Hoe druk zijn de laatste maanden 
voor jullie geweest? Hoe zijn jullie hiermee 
omgegaan als facultaire medewerkers?omgegaan als facultaire medewerkers?
Heel erg druk, het is echt ongelofelijk wat 
voor extra uitdaging deze situatie met zich voor extra uitdaging deze situatie met zich 
meebrengt. Zeker omdat het vorig academiejaar 
nog allemaal relatief simpel was, want we 
moesten plots allemaal overschakelen op 
online les. Dit jaar zijn er veel meer onbekende 
factoren in het spel en dat hebben we geweten. 
We hadden ons perfect voorbereid om te 
starten in code geel, hopende om minstens starten in code geel, hopende om minstens 
de eerste drie weken door te brengen in code 
geel. Maar toen kwam drie dagen voor de start geel. Maar toen kwam drie dagen voor de start 

i n t e r v i e w  m e t :i n t e r v i e w  m e t :i n t e r v i e w  m e t :

We wilden u allereerst heel erg bedanken om 
tijd te willen  vrijmaken in uw drukke agenda 

Ja, geen probleem. Sorry dat het een beetje lang 
geduurd heeft voor ik heb geantwoord maar geduurd heeft voor ik heb geantwoord maar 
het was in week 0 echt een overrompeling.

Dat snappen we volledig en is zeker geen 
probleem! Hoe druk zijn de laatste maanden probleem! Hoe druk zijn de laatste maanden 
voor jullie geweest? Hoe zijn jullie hiermee 
omgegaan als facultaire medewerkers?omgegaan als facultaire medewerkers?
Heel erg druk, het is echt ongelofelijk wat 
voor extra uitdaging deze situatie met zich voor extra uitdaging deze situatie met zich 
meebrengt. Zeker omdat het vorig academiejaar 
nog allemaal relatief simpel was, want we 
moesten plots allemaal overschakelen op 
online les. Dit jaar zijn er veel meer onbekende 
factoren in het spel en dat hebben we geweten. 
We hadden ons perfect voorbereid om te 
starten in code geel, hopende om minstens starten in code geel, hopende om minstens 
de eerste drie weken door te brengen in code 
geel. Maar toen kwam drie dagen voor de start geel. Maar toen kwam drie dagen voor de start 
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h e n n i e
al volgeboekt zonder de roosters opnieuw te 
moeten maken. Dat was wel pittig.

Denkt u dat de manier van onderwijzen na de 
coronacrisis terug zal gaan naar hoe het was 
of dat er blijvende veranderingen zullen zijn?
Ik denk wel dat we de goede dingen uit 
deze periode kunnen overhouden. Ik 
zie nu bijvoorbeeld bij mijn studenten in 
basiswiskunde dat ze de videootjes, die ik 
heb opgenomen, op het moment dat ze een 
oefening moeten maken bovenhalen. Dan ze 
kijken van ‘wat heeft ze daar ook weer over 
gezegd’ en ik vind dat echt wel goed. Dat is 
wel iets dat ik zou willen houden, liefst niet 
meer de volledige lessen maar bijvoorbeeld 
wel kennisclips van de echt moeilijke dingen. 
Anderzijds mis ik wel het lesgeven aan bord, ik 
vind het verschrikkelijk dat ik niet meer gewoon 
aan mijn bord kan staan. Dat mag voor mij snel 
stoppen, zodat ik weer op een normale manier 
een normale les kan geven in een gevuld 
auditorium.

Is het voor het tweede semester al de 
bedoeling om alweer normaal les te geven of 
niet?
Ik hoop het, maar 100% zeker durf ik dat niet 
te zeggen. Ik weet niet hoe het met dat virus 
verder zal evolueren en op welke manier we 
daarmee zullen moeten omgaan. Zal er al een 
vaccin zijn? Gaat het er nog niet zijn? Gaan we 
nog een golf tegemoet? Ik weet het eigenlijk 

niet, ik weet wel dat heel veel studenten en 
professoren echt hopen dat we in het tweede 
semester al veel meer op een normale manier 
zouden kunnen lesgeven. En ik denk wel dat we 
daar met zijn allen naar uitkijken. 

Normaal geeft u in het tweede semester 
Analyse II, maar we hebben gezien dat dat 
dit jaar gegeven wordt door uw collega, 
professor De Bie. Hoe komt dat?
Dat klopt, dat komt doordat de collega, die bij 
de architecten het vak meetkunde gaf, dat nu 
niet meer kan geven. Ik heb dat overgenomen 
omdat ik daar de meest vanzelfsprekende 
kandidaat voor was, aangezien het een vak 
is dat nogal sterk aanleunt bij meetkunde 
en lineaire algebra. Maar om samen met de 
functie onderwijsdirecteur ook nog eens een 
nieuw vak te geven, dat was echt niet te doen. 
Dan heb ik moeten kiezen welk vak ik zou af 
staan. Ik was er wel triestig over want ik gaf 
wel heel graag de combinatie van Analyse II 
en MeLa, omdat ik dan ook mooi brugjes kon 
slaan tussen de twee. Het valt dus een beetje 
zwaar om afscheid te nemen, maar anderzijds 
is een nieuw vak geven bij de archies wel eens 
een leuke uitdaging.

Moet u na zoveel jaren les nog veel 
voorbereiden aan uw lessen of niet?
Ik heb me vijftien jaar aan een stuk altijd elke 
les voorbereid. De uitgeschreven blaadjes die ik 
nu aan de studenten geef zijn mijn uitgepuurde 
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voorbereidingen na jaren. Nu bereid ik niet 
meer voor, nu ben ik voldoende zeker van mijn 
stuk om te zeggen ‘ik kan naar dat auditorium 
gaan en ik kan die les geven’. Het enige wat ik 
nog doe is vijf minuutjes voor de les begint nog 
eens de structuur bekijken. Ik zou ook geen tijd 
meer hebben om die voorbereidingen te doen 
op dezelfde manier als dat ik ze vroeger deed 
omdat er zoveel werk van onderwijsdirecteur 
bijgekomen is. Je merkt ook op het moment 
dat je het loslaat dat het eigenlijk ook wel gaat.
Voor het vak meetkunde dat ik nu overneem, 
zal ik waarschijnlijk wel weer een beetje 
voorbereiden. Het is weliswaar in de lijn met 
meetkunde en lineaire algebra, maar ik moet 
wat andere accenten leggen.

U heeft in het vorige interview al verteld dat u 
voor wiskunde gekozen heeft als studie, maar 
was er ook een andere richting waar u over 
getwijfeld heeft?
Ja, muziek. Ik wou heel graag conservatorium 
doen. Maar ik ben natuurlijk van een heel 
andere generatie dan jullie en mijn ouders nog 
van een heel andere generatie, en dat viel niet 
zo goed bij mijn ouders. Die vonden dat ik ‘iets 
serieus’ moest gaan doen.

Voor welk instrument zou u dan gekozen 
hebben?
Ik speelde toen enkel piano en wou dat gaan 
studeren. Ondertussen doe ik ook percussie 
waardoor piano heel erg op de achtergrond 
is gekomen. Achteraf bekeken denk ik wel 
dat wiskunde de juiste keuze was omdat 
ik niet genoeg talent had om het te maken 
in die wereld. Ik had wel genoeg talent om 
conservatorium te kunnen doen denk ik, maar 

niet om dan echt concertpianist te worden met 
een grote carrière. Dat zat er eigenlijk niet in, 
maar dat weet je niet als je 16 bent he. 

Het blijft dus bij spelen in uw vrije tijd?
Ja, ik speel nu percussie in een harmonie. We 
hebben een hele tijd stilgelegen door corona 
natuurlijk, maar normaal is het één keer 
per week repeteren en daarnaast doen we 
straatoptredens en concerten. Die zitten er nu 
ook nog niet in, maar we bereiden ons voor op 
het geval dat er ooit nog eens een concert zou 
komen. Aansluitend bij het feit dat ik eigenlijk 
een opleiding pianist gekregen heb, doe ik de 
klavieren. Dus de xylofoon, de metallofoon, 
de marimba, dat soort dingen en dan wat we 
“de kleine brol” noemen ook. Als er eens een 
triangel moet worden aangetikt of een keer een 
cymbaal dan doe ik dat ook. Op straat draag ik 
dan een metallofoon met een harnas waar ik 
op kan spelen.

Zijn er nog andere instrumenten die u graag 
nog zou willen leren bespelen of blijft het bij 
piano en percussie?
Ik denk dat het daar zal bij blijven. Je kan alles 
graag willen, maar je moet er ook tijd voor 
hebben en ik ben ondertussen ook veel te oud 
om nog aan een nieuw instrument te beginnen. 
Je moet dat doen als je heel jong bent. 
Bovendien heb ik niet zoveel adem, mijn fysieke 
conditie is niet goed genoeg om bijvoorbeeld 
een blaasinstrument te gaan leren. Ik zou wel 
in de sfeer van een harmonie en fanfare blijven, 
maar dat is dan typisch een blaasinstrument 
dat je moet leren en ik denk niet dat ik daar 
heel erg voor geschikt ben. Moest ik nu ooit 
nog eens veel tijd hebben, zou ik misschien 
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niet om dan echt concertpianist te worden met 
een grote carrière. Dat zat er eigenlijk niet in, een grote carrière. Dat zat er eigenlijk niet in, 
maar dat weet je niet als je 16 bent he. 

Het blijft dus bij spelen in uw vrije tijd?
Ja, ik speel nu percussie in een harmonie. We 
hebben een hele tijd stilgelegen door corona 
natuurlijk, maar normaal is het één keer 
per week repeteren en daarnaast doen we 
straatoptredens en concerten. Die zitten er nu 
ook nog niet in, maar we bereiden ons voor op ook nog niet in, maar we bereiden ons voor op 
het geval dat er ooit nog eens een concert zou 
komen. Aansluitend bij het feit dat ik eigenlijk komen. Aansluitend bij het feit dat ik eigenlijk 
een opleiding pianist gekregen heb, doe ik de 
klavieren. Dus de xylofoon, de metallofoon, klavieren. Dus de xylofoon, de metallofoon, 
de marimba, dat soort dingen en dan wat we 
“de kleine brol” noemen ook. Als er eens een “de kleine brol” noemen ook. Als er eens een 
triangel moet worden aangetikt of een keer een 
cymbaal dan doe ik dat ook. Op straat draag ik cymbaal dan doe ik dat ook. Op straat draag ik 
dan een metallofoon met een harnas waar ik 
op kan spelen.op kan spelen.

Zijn er nog andere instrumenten die u graag Zijn er nog andere instrumenten die u graag 
nog zou willen leren bespelen of blijft het bij 
piano en percussie?
Ik denk dat het daar zal bij blijven. Je kan alles 
graag willen, maar je moet er ook tijd voor 
hebben en ik ben ondertussen ook veel te oud 
om nog aan een nieuw instrument te beginnen. 
Je moet dat doen als je heel jong bent. Je moet dat doen als je heel jong bent. 
Bovendien heb ik niet zoveel adem, mijn fysieke 
conditie is niet goed genoeg om bijvoorbeeld conditie is niet goed genoeg om bijvoorbeeld 
een blaasinstrument te gaan leren. Ik zou wel 
in de sfeer van een harmonie en fanfare blijven, in de sfeer van een harmonie en fanfare blijven, 
maar dat is dan typisch een blaasinstrument 
dat je moet leren en ik denk niet dat ik daar dat je moet leren en ik denk niet dat ik daar 
heel erg voor geschikt ben. Moest ik nu ooit 
nog eens veel tijd hebben, zou ik misschien nog eens veel tijd hebben, zou ik misschien 
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wel nog willen drummen. Ik ben daar ooit 
aan begonnen, maar eigenlijk ook iets te laat. 
Drummen zou ik wel graag nog beter kunnen, 
dat zou ik wel tof vinden.

Wat voor muziek luistert u dan graag?
Luisteren is natuurlijk weer iets heel anders. 
Ik luister heel graag naar klassieke muziek, 
sowieso, maar eigenlijk luister ik naar 
heel veel verschillende stijlen. Ook Franse 
chansons luister ik heel graag. Ook Vlaamse 
chansons maar dan typisch Raymond van 
het Groenewoud en dat soort dingen, niet de 
Schlagers. Dat is minder mijn ding. Maar ja, 
mooie luisterliedjes hoor ik graag. 
Soms ook meer de heavy dingen, een keer 
rock of heavy metal vind ik ook tof omdat 
dat eigenlijk zeer dicht aanleunt bij klassiek. 
Er zitten soms heel klassieke melodieën en 
akkoorden in. Vandaar dat ik dat soms ook wel 
graag hoor. Het is niet dat ik daar specialist in 
ben, maar ik hoor het soms op de radio en dan 
staat dat mij wel aan. En dan zegt een van mijn 
huisgenoten ‘ja maar he, dat is wel heavy metal 
he seg’ alsof ik dat dan niet graag mag horen, 
omdat dat heavy metal is.

Terug naar de wiskunde, is er in daar nog iets 
dat u graag zou willen bereiken?
Daar ben ik ook al te oud voor, wiskundigen 
bereiken hun toppunt eigenlijk voor 35 jaar, 
dus daar ben ik al lang voorbij. De grote 
onderzoekscarrière zit er niet meer in, denk 
ik. Nee, ik heb geen grote ambities op dat 
vlak, ik ben een andere weg ingeslagen. Ik 
heb op een bepaald moment in mijn carrière 
expliciet gekozen voor heel veel onderwijs en 
voor functies binnen de faculteit. Dan weet je 

dat je het pad van het onderzoek wat verlaat. 
Ik probeer wel bezig te blijven met een beetje 
onderzoek want dat is wel nodig, je moet je 
hersenen altijd nog een beetje blijven uitdagen 
vind ik, anders worden ze lui en dat mag niet.

Verdergaand op dat onderzoek, wanneer 
weet je in de wiskunde dat je iets nieuw hebt 
ontdekt?
Het is moeilijk om te weten of je echt iets 
origineels hebt ontdekt omdat er al zoveel 
ontdekt is en soms ook in niet zo toegankelijke 
bronnen. Dat is niet altijd zo makkelijk, maar je 
wordt verondersteld op de hoogte te zijn van 
alles dat al gepubliceerd is. Wij zitten ook wel 
in een tak van de wiskunde die zich nog verder 
aan het ontwikkelen is, dus daar kunnen we 
wel vrij gerust zijn. Tenzij er natuurlijk iemand 
anders in een ander land juist op hetzelfde 
moment op hetzelfde idee komt. Dat gebeurt 
soms wel omdat je elkaar ziet op internationale 
evenementen en daar ideeën uitwisselt, dus 
je kan niet vermijden dat mensen soms op 
hetzelfde idee dat ze gedeeld hebben ergens 
op een congres gaan verder werken en dat 
ze dan op ongeveer hetzelfde moment op 
dezelfde resultaten uitkomen.

Is er een wiskundige die u graag had willen 
ontmoeten of nog zou willen ontmoeten?
Een wandelingetje met Thales op een plein 
in het oude Griekenland of in Turkije. Dat zou 
zeker niet slecht geweest zijn denk ik, daar had 
wel iets interessant kunnen uitkomen denk ik. 
De vriend Thales lijkt mij wel een interessante 
fi guur. Gauss was liever met zijn papieren 
bezig denk ik. Het lijkt toch zo, dat hij niet zo 
vriendelijk was, maar toch een heel interessant 
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fi guur met heel veel ideeën. De jonge Galois, 
van de Galoisvelden, is een beetje een tragische 
fi guur, maar die had ik misschien ook nog wel 
graag ontmoet. 
Dat zijn ze zowat denk ik. Voor de rest dweep 
ik niet zo snel met mensen. Het zijn wel 
interessante fi guren uiteraard, die ongelofelijk 
veel mooie dingen gedaan hebben waarvan 
je denkt ‘hoe kan het dat iemand op zoveel 
mooie dingen tegelijk komt’, dat moeten echt 
merkwaardige breinen zijn die daarin schuilden. 

Waarom heeft u gekozen om les te geven aan 
de UGent?
Dat was niet echt een keuze, dat lag zo voor 
de hand in die tijd. Ik ben van Gent, ik heb 
dus ook aan de UGent gestudeerd, ik had 
goede resultaten als student dus ik werd toen 
opgemerkt als zijnde een goede kandidaat om 
assistent te worden. Toen ik klaar was met 
studeren zei men ‘stel je maar kandidaat voor 
assistent want we denken dat je dat goed gaat 
doen’. Dus ik heb dat gedaan en dan ben ik er 
eigenlijk zowat in gerold. Twee jaar nadat ik mijn 
doctoraat behaald had ging de grote wiskunde 
prof van toen op pensioen en dan was er een 
plaats, dan zeg je natuurlijk ook geen nee. Het is 
dus meer automatisch gebeurd dan een echte 
bewuste keuze. Ik voel me uitstekend aan de 
UGent maar het is niet dat ik ooit heb gedacht 
‘nu droom ik ervan om prof te worden aan de 
UGent’, zo is het bij mij toch niet gegaan.

U geeft nu al een hele tijd les, eerst als 
assistent en dan als prof. Ziet u een groot 
verschil in de studenten waar u les aan geeft?
Dat is een strikvraag he, dat is een moeilijke. Ik 
ga niet zeggen dat er geen verschil is. Ik denk 

dat studenten vroeger toen ze binnenkwamen 
meer voorbereid waren op het universitair 
academisch onderwijs. Bijvoorbeeld 
rekenvaardigheid en structuur zien was denk 
ik sterker vroeger. Dat wil niet zeggen dat de 
huidige studenten minder goed zijn, want ze 
maken dat wel goed met enerzijds andere 
vaardigheden die ze bezitten en anderzijds 
doordat ze zich bijsturen op het moment 
dat je hen erop wijst. Maar ze komen wel op 
een andere manier binnen. Vroeger konden 
we er meer vanzelfsprekend vanuit gaan 
dat iedereen ongeveer hetzelfde kon en dat 
iedereen ongeveer even sterk was in wiskunde, 
ook omdat we toen nog een toelatingsexamen 
hadden voor ingenieur. Nu is het gemiddelde 
van wiskundevaardigheden wat heterogener 
dan vroeger en we merken ook wel dat de 
klemtonen in het middelbaar anders gelegd 
worden. Rekenwerk en structuur krijgt veel 
minder aandacht en dat zie je ook aan de 
studenten die binnen komen. Maar ik heb dus 
zeker niet gezegd dat ze minder goed zijn, het 
is gewoon anders.

Vind u dat u, bij het opklimmen in uw carrière, 
u meer heeft moeten bewijzen als vrouw?
Ik heb zelf dat gevoel niet, maar ik weet dat 
sommige vrouwen wel heel sterk het gevoel 
hebben dat ze zich meer moeten bewijzen en 
dat ze het, door bijvoorbeeld de combinatie 
met een gezin, ook gewoon moeilijker hebben. 
Ik heb dat gevoel eigenlijk niet op een paar 
anekdotische keren na. Ik heb het gevoel dat 
ik juist heel veel kansen heb gekregen aan 
de universiteit en ik ben daar heel dankbaar 
voor. Dus nee, maar dit is heel persoonlijk en 
je kan dat zeker niet doortrekken naar andere 
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dat studenten vroeger toen ze binnenkwamen 
meer voorbereid waren op het universitair meer voorbereid waren op het universitair 
academisch onderwijs. Bijvoorbeeld 
rekenvaardigheid en structuur zien was denk rekenvaardigheid en structuur zien was denk 
ik sterker vroeger. Dat wil niet zeggen dat de 
huidige studenten minder goed zijn, want ze 
maken dat wel goed met enerzijds andere 
vaardigheden die ze bezitten en anderzijds 
doordat ze zich bijsturen op het moment 
dat je hen erop wijst. Maar ze komen wel op 
een andere manier binnen. Vroeger konden een andere manier binnen. Vroeger konden 
we er meer vanzelfsprekend vanuit gaan 
dat iedereen ongeveer hetzelfde kon en dat dat iedereen ongeveer hetzelfde kon en dat 
iedereen ongeveer even sterk was in wiskunde, 
ook omdat we toen nog een toelatingsexamen ook omdat we toen nog een toelatingsexamen 
hadden voor ingenieur. Nu is het gemiddelde 
van wiskundevaardigheden wat heterogener van wiskundevaardigheden wat heterogener 
dan vroeger en we merken ook wel dat de 
klemtonen in het middelbaar anders gelegd klemtonen in het middelbaar anders gelegd 
worden. Rekenwerk en structuur krijgt veel 
minder aandacht en dat zie je ook aan de minder aandacht en dat zie je ook aan de 
studenten die binnen komen. Maar ik heb dus 
zeker niet gezegd dat ze minder goed zijn, het zeker niet gezegd dat ze minder goed zijn, het 
is gewoon anders.

Vind u dat u, bij het opklimmen in uw carrière, 
u meer heeft moeten bewijzen als vrouw?
Ik heb zelf dat gevoel niet, maar ik weet dat Ik heb zelf dat gevoel niet, maar ik weet dat 
sommige vrouwen wel heel sterk het gevoel 
hebben dat ze zich meer moeten bewijzen en hebben dat ze zich meer moeten bewijzen en 
dat ze het, door bijvoorbeeld de combinatie 
met een gezin, ook gewoon moeilijker hebben. met een gezin, ook gewoon moeilijker hebben. 
Ik heb dat gevoel eigenlijk niet op een paar 
anekdotische keren na. Ik heb het gevoel dat anekdotische keren na. Ik heb het gevoel dat 
ik juist heel veel kansen heb gekregen aan 
de universiteit en ik ben daar heel dankbaar de universiteit en ik ben daar heel dankbaar 
voor. Dus nee, maar dit is heel persoonlijk en 
je kan dat zeker niet doortrekken naar andere je kan dat zeker niet doortrekken naar andere 
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mensen.
Ik denk wel dat er nog iets kan verbeterd 
worden aan de genderbalans, zeker binnen 
onze faculteit. Je moet natuurlijk redelijk zijn, er 
komen gewoon veel minder meisjes binnen op 
onze faculteit. Het is moeilijk om op het einde 
van de rit evenveel vrouwelijke en mannelijke 
professoren te hebben, als het aandeel meisjes 
in de opleiding zoveel kleiner is. Maar zelfs 
met die redelijkheid denk ik dat er aan de 
genderbalans nog wel iets kan verbeteren.

U geeft natuurlijk ook heel veel les doorheen 
de week, u bent daarnaast ook nog actief 
in onderzoek en u bent onderwijsdirecteur. 
Heeft u daarnaast nog genoeg tijd voor uw 
privéleven, vrienden en familie?
Dat valt soms wel eens tegen. Mijn huisgenoten 
verwijten mij soms wel een zekere afwezigheid 
nu in de laatste periode. Voordien ging dat 
eigenlijk wel, maar sinds ik onderwijsdirecteur 
ben en de coronacrisis toesloeg en alles wat 
dat met zich mee heeft gebracht is de werk-
privébalans een klein beetje uit evenwicht. Om 
niet te zeggen een groot beetje uit evenwicht. 
Dat mag op een bepaald moment wel stoppen. 
Als het nu nog een jaar zo is kan ik het nog wel 
volhouden, maar als het nog veel langer aan 
dit tempo en aan deze intensiteit zou moeten 
doorgaan denk ik dat ik inderdaad mijn familie 
zou verwaarlozen en mijn vrienden zijn eigenlijk 
al verwaarloosd. Ik denk dat het wel op een 
bepaald moment terug normale proporties zal 
moeten aannemen.

Heeft u nog afsluitende worden voor de 
studenten?
Hou het veilig. Dat klinkt heel wollig, maar ik 

meen het heel echt. Zorg ervoor dat je dat virus 
en die pandemie ernstig neemt en dat je het 
echt wel veilig houdt. Dat wil niet zeggen dat je 
geen studentenleven mag hebben, zeker niet, 
een keer een pintje drinken hoort er zeker bij 
maar probeer ook dan je gezond verstand erbij 
te houden, dus dat is mijn eerste boodschap.
Twee, wees een beetje mild voor je professoren 
als er een keer iets misgaat. En wees 
ook mild voor jezelf zou ik zeggen aan de 
eerstejaarsstudenten. Als er eens iets tegen 
zit, probeer dat toch een beetje in perspectief 
te zetten. Sommige eerstejaars hebben het 
heel moeilijk met tegenslagen, hoe klein of 
groot die ook mogen zijn. Voor sommigen 
is een 13 halen al een grote tegenslag, laat 
staan dan eens een buis halen of een keer 
een slechte test maken. Wees mild voor jezelf, 
probeer altijd uit te vissen hoe het komt dat 
het minder goed gegaan is, probeer er iets aan 
te doen maar verwijt jezelf niets als je je best 
gedaan hebt. Blijf gewoon je best doen, maar 
ook niet te zot. Er zijn mensen waar ik tegen 
zou moeten zeggen ‘doe maar veel, doe maar 
extra’, maar er zijn ook studenten waar ik tegen 
zou moeten zeggen ‘doe maar iets minder, het 
komt ook wel goed zo’ want uiteindelijk moeten 
ze het wel een gans jaar volhouden. Ook voor 
de studenten moet de werk-privébalans goed 
zitten, niet te veel van het privéleven maar ook 
niet te veel van de studie. Zorg ervoor dat het 
een mooie tijd is en dat je mild en vriendelijk 
bent voor jezelf. Ik denk dat dat heel belangrijk 
is.
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HOW TO GET RICHHOW TO GET RICH
and stay rich

Het studentenleven is de tijd van je leven om herinneringen te maken: 
kotavonden, galabals, bierbowling en zo veel meer. Maar het eeuwige 
grote probleem voor menig student: hoe ga ik dit in ‘s hemelsnaam 
allemaal betalen? Don’t worry, met deze tips hoef je je na een dagje 
stappen geen zorgen meer te maken of je die microgolflasagne nog 
kan betalen!
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Installeer Promojagers Extension! Hierop worden alle kortingen op alle 
mogelijke sites samengebracht. Als je dit toevoegt aan je Chrome, krijg je 
telkens een melding van de bestaande promo’s op die bepaalde site. 25% 
korting op Zalando: Yes please!

Colruyt staat bekend om zijn lage prijzen, maar wist je dat de prijs van een 
product varieert van winkel tot winkel? De website Retail Detail vergeleek 
verschillende winkels en daaruit bleek dat deze in Merelbeke, Lier, Wilrijk, en 
Ledeberg de goedkoopste waren van heel Vlaanderen. Die 5 minuten extra 
fietsen naar de Colruyt in Ledeberg zijn het dus echt wel waard!

De absolute Holy Grail: gratis.nl ! Hier vind je letterlijk alles terug voor geen 
geld: van een gratis scheermes, Douwe Egberts-koffiepads en een gratis 
kruiswoordpuzzelboek tot een laptop aan de helft van de prijs, gratis 
mondmaskers en een gratis trainingsgids.

PanelClub, waardevollemening.nl, toluna.com, etc. Het zijn maar een paar 
voorbeelden van de tientallen sites waarbij je geld verdient met het invullen 
van enquêtes. Dus in plaats van hersenloos series te bingewatchen op de 
trein, stap je rijker af na het invullen van een enquête of 3!

Deze tip zit op dit moment al in jouw portefeuille: de VTK-lidkaart is namelijk 
veel geld waard: Au Pain Marie, Top Copy, Jims Overpoort fitness, Golden 
Scissors,… Vergeet je lidkaart dus zeker niet te laten zien bij het betalen!

Elk jaar krijg je bij het afhalen van je kilo’s cursussen weer dat stuk papier 
toegestopt dat je hoogstwaarschijnlijk meteen in de vuilbak smijt – tot vorig 
jaar dan toch – want dat stuk papier is jouw eigen KNAEK-code. Dit is een 
app met kortingen in zowel webshops als Gentse winkels (TIP: korting bij 
Amadeus, ribbetjes aan betaalbare prijzen!).
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Futoshiki
In elke rij en kolom moet 
elk cijfertje van 1 tot 7 juist 
één keer voorkomen. Verder 
zorg je ervoor dat al de 
ongelijkheidstekens kloppen. 

Suguru
In elke vakje moet je een 
nummer van 1 tot het aantal 
vakjes in dat vlak schrijven. 
In elk vlak  mag een getal 
slecht één keer voorkomen. 
Vakjes met herzelfde cijfer 
mogen elkaar niet raken (ook 
niet schuin).

SPELREGELS
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WOORDZOEKER

SUGURU
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INTERGAAL
HENNIE
BASISWISKUNDE
DELTA
ESTAMINET
PLATEAU
EVALUATIE
KOT
EERSTEJAARS
COMMUNICATIE
VTK
VEILIG
BLAUW
GOLIARDE
FEEST
SOS
CANTUS
ARCHIE
BURGIE

GROEN
ROOD
CORONA
PLEZIER
DOOP
BAS
STRAVA
CURSUS
BOIT
GALA
BIER
OUDSTE
KRING
RAT
INITIATIE
PI
VEGIE
MANNA
RAADSEL

Gevonden zin:.......................................................................................................................
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pointerpointer.com

www.ebsite 
van de maand

Elke maand zoeken we voor jullie een gekke, domme of rare 
website uit. We beginnen met een knaller: pointerpointer.com: zet 
je pijltje op een random plek in de browser, wacht even, en hop! 

Er komt een foto te voorschijn met een persoon die naar je pijltje 
wijst. 
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DE DRAAD KWIJT?!DE DRAAD KWIJT?!DE DRAAD KWIJT?!DE DRAAD KWIJT?!DE DRAAD KWIJT?!DE DRAAD KWIJT?!DE DRAAD KWIJT?!

Wat is een palingdroom?

Een droom over een paling die exact eindigt zoals ze begonnen is.

Hoe maak ik zelf brugspaghetti? 

Dit moet zowat de moeilijkste vraag zijn die ik tot nu toe heb gehad. 
Ik heb gegoogled, gezocht en geprobeerd de keukens van de Brug te betreden. 
Fun fact: ik ben daarin geslaagd, maar ik was vergeten waarom ik er was dus 
ben gewoon weer vertrokken. Toegegeven, dat was een beetje dom. 
Er zijn dus niet veel dingen die ik effectief heb ontdekt. Behalve dan dat de 
spaghetti zelf in Spa Reine gekookt wordt*.
Verder denk ik dat spaghetti en saus gemaakt op een brug ook brugspaghetti 
genoemd mag worden. Om af te sluiten een van mijn favoriete bruggen van 
Gent: het Maaltebruggekasteel.

*bronnen: deze zijn te vinden in het Waalse Spa.

Dag lieve lezers

Ook dit jaar ben ik er weer om jullie te helpen met jullie belangrijkste, 
vreemdste, meest interessante of gewoon prangende vragen. De draad van 
“De draad kwijt” wordt gewoon opnieuw opgepikt, inderdaad. Aan de trouwe 
lezers die maanden zonder mijn advies moesten leven, wil ik graag “Welkom 
terug!” zeggen. Aan de nieuwe lezers, waaronder de eerstejaars, wil ik graag 
“Welkom!” zeggen. Het wordt een jaar zoals er geen eerder is geweest. Maar 
zelfs in onzekere tijden – of vooral in deze tijden – ben ik er weer om jullie te 

helpen op draadkwijt@vtk.ugent.be .
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Hoe moet ik muilen ti jdens corona?

Hiervoor belde ik mevrouw Sophie – zou graag een snijvoorwerp hebben – 
Wilmes eerst. Zij nam de telefoon niet op, ik veronderstel dat ze bezig was 
met andere dingen. Ik heb de vraag even laten liggen, en heb dan nog eens 
geprobeerd. Bleek dat we ondertussen een nieuwe regering hebben (is die er 
nog steeds bij het verschijnen van het Civielke? Ik denk dat de kindjes in de 
kleuterklas ondertussen evenveel moeite hebben met kleurencombinaties als 
wij met doen alsof we opletten in de les. Geel met blauw is groen, rood met geel 
is oranje, maar rood met oranje met blauw met groen is dan blijkbaar Vivaldi?)
Anyway, die wist het mij ook niet te zeggen. 
Ik kon toen uiteraard maar een weg op: het zelf testen en de resultaten delen. 
Ik heb het verdeeld in drie situaties, waarin er steeds minstens 1 masker op de 
juiste manier gebruikt wordt. Dit omdat je de veiligheidsafstand niet respecteert, 
en dus wel degelijk een masker zou moeten dragen. 
A. We dragen beide een masker.
Ja bon, daar heb je niets aan. Uw naar munt ruikende adem wordt in uw ogen 
geduwd waardoor die beginnen tranen. De persoon voor u wordt onzeker omdat 
hij zo slecht toch nog niet is en begint uit twijfel ook te wenen. Heb uiteindelijk 
tegen mijn kotgenoten moeten zeggen dat we ajuinen aan het schillen waren.
B. Alleen de andere persoon draagt een masker. 
Dit voelt alsof je een masker aan het likken bent. Wat ook zo is, dus dat is nog 
niet eens zo’n domme vergelijking. Of juist wel.
C. Alleen jij draagt een masker.
Ik heb dit gevoel nog nooit echt meegemaakt, maar het deed me denken aan 
een kat die probeert het onderste uit haar kom te likken. Ik ben de kom in dit 
verhaal. 
Over het algemeen is muilen op een ‘veilige’ en aangename manier niet echt 
een optie. Dus ben ik verder beginnen denken. Het internet (met name www.
betekenis.be) defi nieert het als ‘meervoud van muil’. Een betere defi nitie voor 
deze situatie werd gegeven door een zekere ‘Babbelende Dame’ op awel.be: 
‘tongzoenen’. 
Ik heb daarop beslist mijn eigen werkwoord te maken: ‘oren’, wat ik defi nieer als 
‘op een sensuele manier je oor tegen het oor van een andere persoon plaatsen’. 
Op die manier is het mogelijk om intiem contact te hebben terwijl je beide een 
mondmasker draagt. 
Conclusie: de volgende keer dat mijn West-Vlaamse grootmoeder zegt dat ik 
‘eens goed met horen’, ga ik rustig opstaan van bij de koffi e en haar huis verlaten.  
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Wat is de beste kater remedie?

Een agressieve hond.

Wat zijn je top fl ir ttips?

“Top” is zowat een van de weinige dingen die ik niet ben. (Een gay joke, just for 
fans). 
Maar dan nu serieus, en dan spreek ik vooral over mijn eigen ervaring. 
Zelfzekerheid. Wees zeker van jezelf boven alles. En als je niet zelfzeker bent, 
doe alsof. 
Maar pas op, er is een fi jne lijn tussen zelfzeker en arrogant, en die lijn heeft vaak 
invloed op je rits. In die zin dat het bepaalt of die open gaat, of gezipt blijft. 
Er zijn ook nog andere kleine dingen die je zou kunnen doen:
- Houd oogcontact,
- Vergeet niet te knipperen (vooral belangrijk bij het verlaten van een rotonde), 
- Nu we over rotondes bezig zijn: ook steeds opletten dat er geen fi etsers zijn, 
verraderlijke handel, die fi etshandel.
- Ik had vroeger een fi etswinkel in mijn straat en dat was wel leuk eigenlijk. 
- Houd het gesprek gaande, een beetje zoals ik nu heb gedaan. Maar dan 
‘normaler’, I guess.

Bij deze zit de eerste editie van de draad kwijt er weer op. Ik hoop dat ik jullie 
een beetje vooruit heb kunnen helpen in deze wel heel interessante tijden. 
Twijfel niet om me te contacteren en je prangende vragen te stellen. Ik geef 

de voorkeur aan grappige, belangrijke en appelblauwzeegroene vragen.

Wat is de beste kater remedie?

Een agressieve hond.

Wat zijn je top fl ir ttips?

“Top” is zowat een van de weinige dingen die ik niet ben. (Een gay joke, just for 
fans). 
Maar dan nu serieus, en dan spreek ik vooral over mijn eigen ervaring. 
Zelfzekerheid. Wees zeker van jezelf boven alles. En als je niet zelfzeker bent, 
doe alsof. 
Maar pas op, er is een fi jne lijn tussen zelfzeker en arrogant, en die lijn heeft vaak 
invloed op je rits. In die zin dat het bepaalt of die open gaat, of gezipt blijft. 
Er zijn ook nog andere kleine dingen die je zou kunnen doen:
- Houd oogcontact,
- Vergeet niet te knipperen (vooral belangrijk bij het verlaten van een rotonde), 
- Nu we over rotondes bezig zijn: ook steeds opletten dat er geen fi etsers zijn, 
verraderlijke handel, die fi etshandel.
- Ik had vroeger een fi etswinkel in mijn straat en dat was wel leuk eigenlijk. 
- Houd het gesprek gaande, een beetje zoals ik nu heb gedaan. Maar dan 
‘normaler’, I guess.

Bij deze zit de eerste editie van de draad kwijt er weer op. Ik hoop dat ik jullie 
een beetje vooruit heb kunnen helpen in deze wel heel interessante tijden. 
Twijfel niet om me te contacteren en je prangende vragen te stellen. Ik geef 

de voorkeur aan grappige, belangrijke en appelblauwzeegroene vragen.
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WelkCorona
event ben jij?

1. Eerste besmetting in Wuhan
A. DODELIJK VIRUS?????? Ik sluit me 

direct thuis op 
B. “wu” is chinees voor “nee”  en “han’ 

voor “hebben”, wat dus letterlijk wilt 
zeggen dat ze nooit een besmetting 
hadden in Wuhan, just saying

C. Pff, ‘t zal toch zo erg niet zijn zeker? 
D. https://bit.ly/3042dAm

2. Als ik op een feestje binnenkom
A. hoort en ziet iedereen me direct, ik 

ben dan ook hét middelpunt van de 
avond

B. houd ik me liever even afzijdig, ik 
bekijk alles vanop een afstandje

C. is de rest waarschijnlijk al naar huis, 
tja, ik was te laat

D. feestje? IK BEN NIET 
UITGENODIGD!!!

3. Mondmaskers
A. Wacht daar toch maar even mee, werkt 

dat wel?
B. Ik maakte er direct een stoffen! 
C. Geef mij maar een fancy face shield
D. Alle dagen hetzelfde, is da oke?

D. https://bit.ly/3042dAmhttps://bit.ly/3042dAm D. feestje? IK BEN NIET 
UITGENODIGD!!!

3. Mondmaskers
A. Wacht daar toch maar even mee, werkt 

dat wel?
B. Ik maakte er direct een stoffen! 
C. Geef mij maar een fancy face shield
D. Alle dagen hetzelfde, is da oke?

Word jij ook kwaad van mensen die op de bus hun mondmasker niet over 
hun neus dragen? Van mensen die denken dat corona voorbij is? Of ben je 

zelf zo een persoon?  Doe de test en ontdek welk Corona-event jij bent!
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4. Ik heb corona
A. Het was leuk jullie gekend te hebben!
B. Ik ben te jong, ik sterf toch niet
C. WHAT! Nu al? 
D. Waarom laat ge u uberhaupt 

testen? 

5. Contact-tracer belt mij
A. Ik heb met niemand afgesproken ze
B. Ik heb met niemand afgesproken ze
C. Ik heb met niemand afgesproken ze
D. Bent gij aant netlfi xen? 

6. Het virus 
A. Is gemaakt in een Chinees lab
B. Is ontstaan uit vleermuissoep
C. BILL. GATES.
D. Komt van het schubdiertje

7. De overpoort loopt vol, wat doe je
A. Direct naar huis! 
B. Moet ge hier een mondmasker 

aandoen? 
C. Ik omzeil de agenten 
D. Ik heb een tafel in Delta hoor

8. Iemand draagt een mondmasker 
onder de neus
A. Het is wel een MONDNEUSMASKER 

he
B. Oei, moet da ook over uw neus? 
C. Mondmaskers, boeie
D. Zolang het niet over hun nek hangt 

ist goe

9. Hoe lang blijft de overpoort nog 
open? 
A. Tot het einde van het jaar
B. 2 weken 
C. Een maand
D. Is die ni al toe? 

10. De juist bubbelregel
A. 5 personen, max
B. 5 personen dicht contact, onbeperkt 

erbuiten
C. 15 per week
D. trekt uw plan 

11.  Mijn lief
A. Die zie ik al een half jaar niet meer
B. Heb ik niet ☹
C. Als ik door iemand wil besmet 

worden, is het wel door haar/hem
D. Is virtueel, die kan geen corona 

krijgen
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0 tot 8 punten:  De Lockdown party
Wat een feestbeest ben je! Je bent het middelpunt van de avond. Als jij danst valt 
iedereen in zwijm. Iedereen is blij als jij er bent, en hunkert ernaar om een avond 
met jouw te beleven. Op het eerste zicht lijkt het alsof iedereen je graag heeft, maar 
schijn bedriegt. Sommige mensen zouden wel eens geirriteerd kunnen raken van 
sommige van je daden, let daar toch voor op. 

8 tot 16 punten:  1e golf
Je bent een chaoot. Ziet niks aankomen. Voorbereiding is niet je sterkste punt. 
Ook op een feestje durf je af en toe te laat komen. Dat is echter geen reden 
om te treueren. Je zit bij iedereen in het hart en iedereen is constant over je 
bezig. Pas wel op, vroeg of laat wordt je vervangen door iemand anders! Ai... 

16 tot 24 punten: De Complot-denker
Bill Gates, Marc Zuckerberg en peperkoek. Jij hebt genoeg aan deze drie woorden 
om een complottehorie te herkennen. Je spat dan ook over van creativiteit en maakt 
je vrienden soms graag eens iets wijs. Pas toch op, je kan ook uitspraken doen 
die voor jou moppend bedoelt zijn, maar voor een ander kwetsend overkomen. 

24 tot 33 punten: De Powerpoint van de 
   veiligheidsraad
Profi ciat! Jij doet altijd je best. Zelfs al kan je iets niet, je gaat er 
toch voluit voor. Wees niet bang af en toe hulp te vragen van 
anderen: je leven zal er minder druk uit zien, anderen helpen 
je graag.  Wel positief, je bent een kleurrijk persoon en bent
niet bang om voor een beetje sfeer te zorgen, zelfs in die 
momenten waarop dat meestal niet vanzelfsprekend is. 

Bereken je score! 
      A   B   C   D
1:   1   2   0    3  
2:   0   1   3    2
3:   2   3   0    1
4:   3   0   1    2
5:   0   1   2    3
6:   0   1   2    3

        A   B   C   D
7:     3   1   2    0
8:     1   3   2    0
9:     0   2   1    3
10:   1   2   0    3
11:   3   1   0    2
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…het water uit cactussen een dehydraterend 
effect heeft?
Iedereen heeft het wellicht al eens gezien in 
een comic of een fi lm: wanneer je je in een 
godsverlaten woestijn bevindt, kan je door het 
vocht uit cactussen te drinken je dorst lessen. 
Echter, dit is niet bij elke cactus het geval. Wanneer je genoeg biologische 
kennis bezit en de juiste cactus uitkiest (zijnde de Echinocactus grusonii 
of de schoonmoedersstoel), dan kan dit je helpen. Bij de meeste andere 
cactussen is dit echter niet het geval. Andere cactusvloeistoffen kunnen 
je immers ziek maken, waardoor je kostbare vloeistoffen (vooral water) 
moet overgeven, wat er dan weer tot toe leidt dat je meer gedehydrateerd 
raakt. Mensen met een katerhoofd door te veel cactusjenever kunnen 
hiervan wellicht meespreken. 

Het academiejaar is nog niet goed en wel begonnen en daar zijn de 
alomgekende kwaaltjes weer die steevast opduiken in het leven van 
een doordeweekse student. Zijnde een leven in de Overpoort die 
geen Overpoort meer is, een nakende test Wiskundige Basistechniek 
(of Basiswiskunde hoe ze WiBa tegenwoordig noemen) of de eerste 
stapjes in het leven van een thesisstudent; we zijn het allemaal liever 
kwijt dan rijk. Desondanks kunnen we ons leven wat verlichten in 
deze donkere eenzame tijden met wat licht verteerbaar weetjes-
leesplezier. Schuif je cursus dus aan de kant en ga voluit voor kennis 

die je tenminste echt wat bijleert in het dagelijkse leven!

WIST JE DAT. . .
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… het niet helpt om het gif uit een 
slangenbeet te zuigen?
Wanneer een organisme gif inspuit wanneer 
hij/zij/het je bijt (dus niet van het type 
geagiteerde kat, maar eerder geagiteerde 

cobra), dan komt dit gif bijna meestal onmiddellijk in het vlugstromende 
bloedstelsel terecht. Je mond op de wond plaatsen [om het gif er uit 
te zuigen] zal gewoon extra bacteriën (of corona-gerelateerde ziektes) 
toevoegen aan de wond en zal aan de andere kant ook gif in je mond en 
slokdarm laten terechtkomen. Hetgeen dan wel helpt? Je hartritme zo 
laag mogelijk houden en tegelijkertijd het gebeten lichaamsdeel onder 
harthoogte houden. Opletten geblazen dus met pythons en anaconda’s!

...je honderd keer meer kans hebt om te 
sterven aan een broodrooster dan aan een 
berenaanval in de VS of Canada?
‘Murica will be ‘Murica…

...nijlpaarden gevaarlijker zijn dan wolven?
Wegens hun groot gewicht (een goeie 2750 
kg) zijn nijlpaarden fysisch in staat om te 
kunnen vechten tegen elk zoogdier en wellicht 
in een 1 op 1 gevecht te winnen. Mensen blijven er niet van gespaard, 
wat uiteindelijk leidt tot 500 (!) doden per jaar  in Afrika jegens het doen 
en laten van nijlpaarden. De wolf daarentegen zorgt voor veel minder 
doden wegens hun mensenschuwe aard. De afgelopen vijftig jaar zijn er 
slechts 8 fatale ongevallen door wolven gebeurd in Europa en Rusland. 
De kleine dikkertjes van nijlpaarden die je dus soms ziet in Pairi Daiza, 
opletten geblazen!
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... de natte neus van een hond 
multifunctioneel is?
Je hebt er misschien nog niet bij stilgestaan, 
maar er is een reden waarom honden zo 
vaak aan hun neus likken. Hun neus scheidt 
immers een klein laagje speeksel af waardoor het geurstoffen beter kan 
absorberen. Daarna likken ze aan hun neus en op die manier ‘proeven’ ze 
eigenlijk de geuren. Daarnaast helpt een natte neus ook bij het afkoelen 
van de hond. Aangezien honden geen zweetklieren hebben, kunnen ze 
enkel maar afkoelen via hun kussentjes op hun poten, hun tong en hun 
neus. Of dergelijk gedrag ook bij mensen een invloed heeft, dat moet 
marktonderzoek nog uitwijzen. 

... we al een ganse tijd 60 seconden hebben 
in een minuut?
Voor velen zijn 60 seconden in een minuut en 
60 minuten in een uur een evidentie, maar de 
reden waarom dit juist 60 is, gaat al een ganse 

tijd mee. Het zijn eigenlijk de Babyloniërs die dit systeem geïntroduceerd 
hebben. Ze waren immers enorm gedreven in wiskunde en astronomie 
en hierin maakten ze gebruik van het sexagesimale talstelsel (tellen 
per zestigtallen i.p.v. in tientallen zoals wij gewend zijn in ons decimaal 
talstelsel). Dit gebruik van het sexagesimale talstelsel hadden ze dan 
weer afgeleid van de Sumeriërs die het al gebruikten sinds 3500 v. Chr. 
Zodoende gaat onze tijd dus al een ganse tijd mee [pun intended]!
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Hier zijn we dan liefste lezer, pagina 71, het einde van deze eerste editie van ‘t Civielke! Om Hier zijn we dan liefste lezer, pagina 71, het einde van deze eerste editie van ‘t Civielke! Om 
dit boekje 5 keer per jaar klaar te krijgen voor jullie krijgen wij bij de redactie enorm veel dit boekje 5 keer per jaar klaar te krijgen voor jullie krijgen wij bij de redactie enorm veel 
hulp. Bij wijze van traditie wijden wij dan ook deze pagina toe aan het bedanken van deze hulp. Bij wijze van traditie wijden wij dan ook deze pagina toe aan het bedanken van deze 
mensen, die het uitbrengen van ‘t Civielke moglijk maken!mensen, die het uitbrengen van ‘t Civielke moglijk maken!

Bedankt aan Xander om ons een (on)gezonde dosis adrenaline te bezorgen bij het Bedankt aan Xander om ons een (on)gezonde dosis adrenaline te bezorgen bij het 
wachten op het voorwoordje.wachten op het voorwoordje.

Een welgemeende merci aan professor Hennie de Schepper, die niet alleen een Een welgemeende merci aan professor Hennie de Schepper, die niet alleen een 
plekje in haar agenda heeft vrij gemaakt voor ons interview, maar daarbij ook de plekje in haar agenda heeft vrij gemaakt voor ons interview, maar daarbij ook de 
coronamaatregelen die gelden aan de faculteit voor ons heeft opgelijst.coronamaatregelen die gelden aan de faculteit voor ons heeft opgelijst.

Dank jullie, FRiS, BEST, IAESTE en VTK Sport om ons te informeren over jullie  geweldige Dank jullie, FRiS, BEST, IAESTE en VTK Sport om ons te informeren over jullie  geweldige 
posten en organisaties.posten en organisaties.

Bedankt aan Fran om ons wijsheid te verschaffen over wat we in onze toekomst mogen Bedankt aan Fran om ons wijsheid te verschaffen over wat we in onze toekomst mogen 
verwachten.verwachten.

Enorm bedankt aan Laura om ons wegwijs te maken in het volgen van onze lessen, Enorm bedankt aan Laura om ons wegwijs te maken in het volgen van onze lessen, 
zodat we hopelijk dit jaar zonder of toch met zo min mogelijk herries de zomer moeten zodat we hopelijk dit jaar zonder of toch met zo min mogelijk herries de zomer moeten 
beginnen.beginnen.

Ook mega bedankt aan Gwendolyn (Gwhennie voor de vrienden) voor de super leuke Ook mega bedankt aan Gwendolyn (Gwhennie voor de vrienden) voor de super leuke 
spelletjes, om onze hersenen actief te houden bij het doen alsof we de les volgen.spelletjes, om onze hersenen actief te houden bij het doen alsof we de les volgen.

Een suuuper grote merci aan Roger om al onze belangrijke vragen te beantwoorden in De Een suuuper grote merci aan Roger om al onze belangrijke vragen te beantwoorden in De 
Draad Kwijt.Draad Kwijt.

And last but not least, enorm berankt Laurens om ons weer nieuwe dingen te leren met je And last but not least, enorm berankt Laurens om ons weer nieuwe dingen te leren met je 
geweldige wist-je-datjes!geweldige wist-je-datjes!

Tot de volgende editie in november!Tot de volgende editie in november!

Kusjes en knuffl es,Kusjes en knuffl es,

Anouk, Clara en OliverAnouk, Clara en Oliver

D A N K W O O R DD A N K W O O R D
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