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Dag ploppertjes

Ondertussen is het 
eerste semester 

al voor zowat de helft 
gepasseerd en wat was het 

me toch al een spectaculair 
semester Onze sporters hebben naar goeie 

gewoonte weer enkele overwinningen mee 
naar huis genomen en de jongens van feest hebben 

net niet het dak van de Vooruit eraf geblazen met 
de Openingsfuif. Zij die erbij waren zullen kunnen 

bevestigen dat het weer een topeditie was. Maar 
terwijl we nog aan het nagenieten zijn, verschijnt er 

aan de horizon een nieuw feest. Gekleed in een chic 
pak komt het aanrijden in een blinkende Aston Martin: 

het Galabal der Ingenieurs. Mocht het nog niet met 
fluostift gemarkeerd staan in jullie agenda’s, 10 november 

is DE dag om er volledig op los te gaan, en dat allemaal in 
kostuum, kleed of andere chique kledij. Met een thema als 

Casino Royale kan het alleen maar een topeditie worden. 
Het enige wat die avond nog beter had kunnen maken is dat 

de verjaardag van VTK exact op deze datum viel, maar die 
zal dan net een dag gepasseerd zijn. We kunnen ook niet alles 

hebben in het leven natuurlijk. Na weer een succesvol afgeronde 
doopperiode hebben we niet negen, tien of elf maar in totaal 53 

kersverse commilitones mogen opnemen bij VTK. Een kleine 
shout-out is hiervoor wel op zijn plaats, dus bij deze: proficiat 

allemaal! Jullie zijn vanaf nu een onmisbaar onderdeel van de 
toekomst van onze vereniging. Wel een gouden tip: vraag aan de

Leuvense DJ niet meer het nummer ‘Papa Weg’ aan van Vieze Asbak, 
die mens heeft ongetwijfeld een trauma overgehouden aan die avond/

nacht.

Een plek waar hopelijk nog geen trauma’s zijn opgelopen is de 
(T)Overpoort. Na al die jaren in het Gentse rond te dwalen, blijft 

het toch een van mijn favoriete straten. Dat de bierprijs
sinds mijn eerste jaar stevig de hoogte is ingegaan 

bij het gemiddelde café (Delta is nog steeds aan 
anderhalve euro!), moet ik er jammer genoeg 

maar bijnemen. Tof wist-je-datje: in de 
jaren ’60 hebben een hoop studenten het 

Gravensteen bezet omwille van de stijgende
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Praeses Praat
bierprijs. 
Het ging 
toen over 

een stijging 
van 2 frank naar 3 

frank (voor de mensen 
geboren na het vorige 

millennium: een euro komt ongeveer 
overeen met 40 frank). Zo zie je maar dat   

     er vroeger voor een pak minder doorheen 
de straten werd geprotesteerd. Leek de voorbije 

alinea verdomd hard op een goeie oude portie 
paginaopvulling? Op die vraag kan ik maar

 een ding antwoorden: ik zeg niet ja, ik zeg niet nee, 
integendeel. Iedereen die deze referentie begrepen heeft, 

heeft alleszins een topjeugd achter de rug.

Tenslotte wil ik de redactie ook bedanken om mij 
publiekelijk op mijn schrijffout te wijzen in mijn vorige 
voorwoord. Zoals het zo mooi opgeschreven staat op 

pagina 35 van ’t Civielke 1: leer uit je fouten. Daarom zou ik de 
redactie willen laten kennismaken met de volgende website: 

http://schrijfassistent.standaard.be/index.php. Hiermee kunnen 
jullie er zeker van zijn dat er geen taalfouten meer in de artikels 

sluipen. (Want neen, mijn tekstje was zeker niet de enige met 
een taalfout in.)

Adios amigos
Tim

Praeses 2022-’23
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Welkom liefste 
ploppertjes,

Na bloed, zweet, tranen en een 
uitgestelde deadline (woops) 

is jullie favoriete redactie hier weer om op te 
scheppen over ons werk van de voorbije 72 uur. 

Het thema van dit gloednieuwe ’t Civielke is casino, 
gokken en je kans wagen. Hoe Vegas eruit ziet, wat 

je precies moet doen om rijk te worden en een halve 
therapiesessie om terug van je gokverslaving af te 

geraken, je vindt het hier allemaal.

Duik opnieuw met ons mee in de tijd om de roemrijke 
geschiedenis van VTK te aanschouwen. Deze keer speelt 

het verhaal zich af tussen 1942 en 1962, een woelige 
periode in de geschiedenis (ook omdat toen de boomers 

geboren zijn…). Hoe WOII en de naoorlogse periode onze 
geliefde studentenvereniging het leven zuur maakten, lees je 

hier.

Hoe overleef je de eerste keer in een casino? Hiermee bedoelen 
we zowel hoe je niet afgaat, de club niet volledig arm buitenkomt, 

of gewoon in leven blijft. James Bond-achtige scenario’s 
vermijden leer je in dit artikel. Wij zijn niet verantwoordelijk voor 

gebeurlijke ongevallen of blutheden. 

Een interview met Gert de Cooman, wie heeft daar nog nooit van 
gedroomd *hartjesogen*?! Welke skill deze professor nog wil leren, 

zijn favoriete films en boeken, en zijn visie op de huidige maatschappij, 
je komt het allemaal te weten tijdens dit unieke interview. 

Van proffen gesproken: eindelijk krijg je de kans om zoveel 
te haten op onze proffen als je wil (maar niet echt… als in… blijf 

lief), nu je eindelijk weet met welke iconische slechteriken 
ze de meeste gelijkenissen hebben. Hennie 

De Schepper, Hendrik De Bie, Ludo Poelaert, 
Gert de Cooman, Marie-Françoise Reyniers en 

Filip Beunis, hun meest irritante kantjes en 
vreselijke eigenschappen worden karikaturaal 
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Redactie Ratelt
uitvergroot 

en zo krijg je 
een bende van 

ultieme slechteriken. 

Je krijgt bovendien                                                                       
       10 tips om van je kersverse gokverslaving 
af te geraken, of toch dit te verminderen. Disclaimer: 

wij zijn geen erkende therapeuten of psychologen, 
daarvoor zit je bij de foute faculteit, gelieve andere 

hulplijnen in te schakelen bij ernstige problemen.

Een andere vorm van therapie vind je in ons bondage-
themed artikel. Leef je uit, laat je kinky fantasieën los en 

bind jezelf vast, met deze gids voor beginners. 
Plezier verzekerd ;). 

Kortom: geniet van dit ‘t Civielke, en wees zeker welkom op 
de volgende creatieve avond!

Plakkerige kusjes en frietelijke groentjes,

De Redactie

Senne De Leeuw
Céline Duchaine

Leen van Kerckhoven
Kathelijne Coussement



TERUG IN DE TIJD
HET GENTS STUDENTENVERBOND

Na het vorige artikel zijn we aanbeland in 1942, midden tijdens de tweede 
wereldoorlog. Toen de Duitse bezetter binnenviel in mei 1940 werd ook 
het studentenleven aan een stevig onderhoud onderworpen. Het Katholiek 
Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV) nam het initiatief om een nieuwe, 
overkoepelende kring op te richten, dat zich vooral christelijke deugden wilde 
onderlijnen en daarmee van de Gentse studenten (opnieuw) een hoogstaande 
groep mensen wilde maken. Dit werd het GSV, het Gents Studentenverbond, 
gedoopt. Hiermee wilden zij ook een punt zetten achter alle onafhankelijke 
politieke studentenkringen.

Origineel werkten alle kringen  
behalve het Liberaal Vlaams 
Studentenverbond mee aan deze 
oprichting. In 1941 werd het echter 
duidelijk dat deze nieuwe kring zich 
anti-Belgisch en pro Duitsland opstelde, 
wat onmiddellijk voor wrevel zorgde. 
Er ontstond een Duitsgezinde en een 
Dietsgezinde vleugel die zich tegen 
elkaar afzetten. Er kwamen barsten in de 
eensgezindheid van de kringen, en een 
aantal kringen scheurden zich los van dit 
nieuwe verbond, onder andere om te veel 
politieke discussies te vermijden. Ook 
VTK wilde vermijden om een speelbal in 
de handen van de bezetter te worden, en 
legde de activiteiten stil. In plaats daarvan 
werd de studentenafdeling V.I.V opgericht, 
de Vlaamse Ingenieursvereniging.
 

Gentse studenten in 1945
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Toen in het academiejaar van 1942-1943 verplichte tewerkstelling werd 
aangekondigd, verzetten de studenten zich harder, ook tegen het GSV, dat 
duidelijk nationaalsocialistisch en pro-collaboratie opstelde. Om een volledige 
leegloop te vermijden, werd de focus meer gelegd op het Vlaamse aspect, 
en minder het nationaalsocialistische. Dit was echter niet naar de zin van de 
Duitsers, waarna de Duitse sympathieën opnieuw meer in de verf werden gezet. 
Het einde van de oorlog betekende ook het einde van het GSV.

SLAG OM HET GRAVENSTEEN

Op 16 november 1949 bezetten 138 studenten het Gravensteen, met onder hen 
ook één enkel meisje, Monique Bouckaert. Ze eisten drie dingen: het bier terug 
aan drie frank, weg met de nieuwe kepies van de politie en de afschaffing van 
de toenmalige gevangenis. Een belangrijke bijbedoeling was echter heel wat 
ludieker: studenten hadden toen al de nood om kattenkwaad uit te steken. De 
studenten lieten een briefje rondgaan om iedereen op de hoogte te brengen:
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“Dit briefje vlug en onopgemerkt laten doorgaan. De inhoud ervan geheim 
houden. Commilitones, neemt allen deel aan de reusachtige studentengrap die 
op touw wordt gezet voor woensdag 16 november. Scenario: bezetting van het 
Gravensteen. Weest gij ook op post: komt het Gravensteen binnen tussen 14u50 
en 15u10 stipt. Alles is geregeld voor uw aankomst. Komt niet in groepen. Bergt 
uw flatten in uw zak en blijft kalm en gedisciplineerd. Waarschijnlijk bierclub in 
het Gravensteen. Breng munitie mee van alle slag, doch onopgemerkt, desnoods 
ook uw boterhammen. Einde tussen 18 en 19 uur ??? Wachtwoord: uilenspiegel. 
Belangrijk bericht: Zweigen, Feind hört mit!”

Zo geschreven, zo gedaan, op 16 november gingen de studenten in kleine 
groepjes het Gravensteen binnen. Ze draaiden de poorten op slot en wachtten 
tot de politie kwam. Dat bleek eerst een eind te duren, tot uiteindelijk een 
aantal nietsvermoedende agenten langskwamen, wat tot een verzameling van 
brandweermannen, politieagenten en kijklustigen leidde. De brandweer zette 
waterslangen in, de studenten schreeuwden slogans en gooiden met fruit. 
Ondanks de harde aanpak van de politie tegen een aantal studenten, werd onder 
druk van de openbare pers uiteindelijk niemand vervolgd, en de grap haalde de 
wereldpers. 

Een zogenaamde ‘flat’ van een Gentse student
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Interview met Gert de Cooman
Naam: Gert de Cooman

Vakken: Systemen en 
signalen, tot vorig jaar 
Waarschijnlijkheidsreke-
ning en Statistiek

Quote: *in een les SySi* 
“Wie haat er allemaal 
SySi?”

Gelooft u in toeval?

“Ik zou dan de vraag eigenlijk 
de vraag terug stellen: “Wat is 
toeval?” *arm redactielid begint 
te zweten uit stress en beklaagt 
zich de keuze van de vraag* “Nee, 
natuurlijk geloof ik in toeval. Ik 
geloof in toeval in de etymologische 
zin, dat twee dingen samenvallen, 
twee verschillende verhaallijnen 
elkaar kruisen zonder dat daar 
oorzakelijk verbanden tussen 
bestaan, dus ja, ik geloof in toeval. 
Bijvoorbeeld: ik loop langs een 
huis, waarbij iemand aan het 
werken is op het dak, en er valt 
een steen naar beneden, recht op 
mijn hoofd. Voor mij zijn dat twee 
verschillende verhaallijnen die 
elkaar kruisen die niet met elkaar 
interageren, maar die steen, 
die valt dan ‘toevallig’ op mijn 
hoofd. Anders zou ik ook geen 

waarschijnlijkheidsleer geven.”
“Ik denk dat je eigenlijk wil vragen 
of ik geloof dat er determinisme 
is. Of dat ik geloof dat de 
natuurwetten ervoor zorgen dat 
er determinisme is. Dat denk ik 
niet. Dat gaat nu niet over vrije 
wil, maar voor zover ik weet niet. 
En of het nu zo relevant is voor 
mijn leven, of er toeval bestaat of 
niet, dat is een helemaal andere 
vraag, maar dat denk ik ook 
niet. Ik doe gewoon wat ik doe, 
ik doe wat ik graag doe, en of dat 
gedetermineerd is of niet, daar 
zal ik toch geen last van hebben.”

“Wat ik wel vind, en dat zijn 
dingen die ik al vaak ben 
tegengekomen, is dat heel kleine 
handelingen die je stelt, een hoek 
die je omdraait of niet, zodanig 
grote impact kunnen hebben op 
alles wat je doet en op de rest 
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van je leven. Een beslissing die je 
neemt, of een beslissing die je niet 
neemt,… Daar ben ik wel echt van 
overtuigd, en ben ik ook geboeid 
door. Soms is dat beangstigend, 
want je kan je afvragen wat alle 
andere verhaallijnen hadden 
kunnen zijn. Ik ben nogal 
een aanhanger van de veel-
werelden-interpretatie van de 
kwantummechanica, je kan je 
dan afvragen wat alle andere 
verhalen zijn die je in andere 
werelden aan het bevolken bent. 
In ieder geval: Ja, toeval bestaat.”

Wat spreekt er u zo aan bij 
waarschijnlijkheidsleer?

*denkt na* “Dat is een heel 
moeilijke vraag, in de zin dat 
ik het eigenlijk niet goed weet. 
Het is een beetje zoals bij 
kwantummechanica, denk ik. 
Op de manier dat het telkens 
verrassend is, en dat je, telkens 
als je denkt dat je het begrijpt, 
er weer iets gebeurt. Dan merk 
je weer iets, dan lees je weer iets, 
dan zie je weer iets, dan ontdek 
je weer iets, dat dat gevoel van 
‘ik begrijp het’ opnieuw op losse 
schroeven zet. Dan denk je bij 
jezelf: ‘ik moet er opnieuw eens 
over nadenken, want zo had ik er 
nog niet naar gekeken.’ Dat heb 
je bij weinig dingen zo sterk, vind 
ik, als bij waarschijnlijkheidsleer 
en kwantummechanica. Bij 
klassieke fysica heb je niet 
het gevoel dat je het niet goed 
begrepen hebt. Maar bij die twee 

zijn er dingen die zo verrassend 
zijn, en zo diep,… Dat zijn allebei 
heel diepe theorieën, zo diep dat 
het goed begrijpen voortdurend op 
losse schroeven gezet wordt en dat 
er heel veel manieren van kijken 
zijn.”

“Ik ga vaak naar conferenties 
daarover, en luisteren naar de 
visies en resultaten van mensen 
die daarover hebben nagedacht 
doet me telkens beseffen dat ik 
nog heel veel te leren heb. En als 
er zoiets is, dan doe ik het graag. 
Dus misschien is dat het eerder: 
het feit dat ik er nog veel over kan 
leren.”

Op welke manier bent u rijk?

“Ik ben rijk door mijn 
nieuwsgierigheid, denk ik. Dat is 
iets wat mijn leven enorm verrijkt, 
de voortdurende vraag naar ‘Hoe 
zit dit in elkaar, hoe werkt dat?’. 
Elke morgen als ik opsta, is dat 
een van de dingen die mij opnieuw 
vrolijk maakt. Dat brengt ook 
heel veel met zich mee, dat wil 
ook zeggen dat je op bepaalde 
momenten met heel interessante 
mensen in contact komt omdat 
je nieuwsgierig bent naar wie zij 
zijn. Ik denk dat dat aan de basis 
ligt van heel veel.”

Welke skill zou u graag nog 
leren?

*begint te lachen* “Jongens 
toch! Wat een vragen! Het is wel 
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fijn dat ik verrast word door de 
vragen, maar ik moet er even over 
nadenken. *pauze* Ik denk de 
skill om meer afstand te plaatsen 
tussen mijn waarnemingen en 
mijn reacties.”

Vindt u van uzelf dat u een 
direct persoon bent?

“Ik probeer toch om die afstand 
te vergroten, om die ruimte te 
creëren. In momenten van weinig 
stress en innerlijke rust lukt 
dat, maar in momenten van veel 
stress, emotioneel of fysiek, is 
dat moeilijk. Ik ben vrij gevoelig 
aan indrukken en daardoor kan 
er soms een te kleine pauze zijn 
tussen die indrukken en mijn 
reactie erop. Ik zou graag de 
afstand tussen die twee vergroten 
zodat ik, in die gevallen, rustiger 
kan blijven en rustiger kan 
reageren. Ik ben ermee bezig om 
dat te doen, maar het lukt niet 
altijd. Het zou fijn zijn als dat 
vaker zou lukken. Ik neem ook 
betere beslissingen wanneer die 
afstand er is.”

Bent u ooit een casino 
binnengestapt?

“Ik denk het niet, eigenlijk. Ik 
weet ook niet goed waarom. Er 
hangt iets louche aan, zeker 
aan de Belgische casino’s. Dat 
is waarschijnlijk de reden dat ik 
nog niet aan die verleiding heb 
toegegeven.”

Als u plots veel geld zou 
winnen, waaraan zou u het 
uitgeven?

“Een huisje op een eiland in 
Zweden, met een boomhut erbij. 
Ik ben een sterke Scandinavië-
fan. Nochtans vind ik mezelf een 
zwerver, en hecht ik weinig belang 
aan plaatsen. Op zich hecht ik wel 
waarde aan mijn huis, ik heb daar 
gewerkt, gewroet om de dingen te 
realiseren die er zijn, daar zijn 
mijn kinderen groot geworden 
en zijn al die herinneringen… 
Maar tegelijkertijd ben ik altijd 
benieuwd naar nieuwe plaatsen, 
en ook in die zin nieuwsgierig.”

Wat is uw favoriete film?

“Oei oei oei, jongens toch!” *lacht* 
“Er is er wel eentje, maar dat is 
al meer dan dertig jaar geleden. 
Een film waar ik, toen ik iets 
ouder was dan jij [20 jaar n.v.d.r], 
een stuk of vijf, zes keer naar ben 
gaan kijken. Ze draaiden hem 
toen in de Studio Skoop en ik ben 
gewoon telkens opnieuw gaan 
kijken. Da’s echt een film om 
uren bij te wenen, en blijkbaar 
was dat iets… *lacht* Het is 
Nuovo Cinema Paradiso (1988), 
de film met Philippe Noiret. Je 
kent hem waarschijnlijk niet, hij 
is ongetwijfeld bijna 30 jaar oud, 
maar dat was echt een film die me 
heel erg heeft geraakt, en ik denk 
dat er sindsdien niet echt nog een 
film is geweest die me zo diep 
geraakt als die film. Een andere 
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is Incendies, een Canadese film, 
gedraaid in Quebec. Dat zijn de 
twee films waarvan ik heel blij 
ben dat ik ze gezien heb.”

Welk boek heeft uw leven een 
beetje veranderd?

“Wat bedoel je precies met ‘mijn 
leven’? Er zijn drie boeken die 
mijn denken over wetenschap, 
en mijn denken in het algemeen, 
over wat de mens kan, en wat 
de mens niet kan heel sterk 
hebben beïnvloed. Het eerste heb 
ik gelezen toen ik een jaar of 25 
was, net afgestudeerd, je kent het 
ongetwijfeld: ‘The selfish gene’ 
van Richard Dawkins. Dat was 
mijn eerste contact met biologie, 
en dat vond ik daarom ook een 
heel boeiend boek. Een tweede 
boek is ‘Darwin’s dangerous idea’ 
van Daniel Dennett, wat ik een 
heel belangrijk boek vind. En een 
derde boek, dat op dit moment 
ook heel bepalend is voor mijn 
denken, is ‘The beginning of 
infinity’ van David Deutsch, een 
van de uitvinders van quantum 
computing. Dat is voor mij een 
heel belangrijk boek omdat 
het een heel groot optimisme 
uitstraalt. Een optimisme over 
wat we allemaal kunnen, of 
zouden moeten kunnen. Dat is 
wat mij betreft heel belangrijk in 
deze tijden van klimaatangst en 
andere angst. Het is belangrijk 
om een optimistische visie te 
hebben daarop, in de zin van dat 
we het kunnen oplossen.”

Vindt u van uzelf dat u een 
optimist bent?

“Ik ben een optimist. Zoals 
Popper het altijd zei: ‘Optimism 
is a moral duty.’ Ik ben een 
vooruitgangsoptimist in de zin 
dat ik denk dat we als mens 
voldoende creativiteit hebben 
om de problemen die zich 
aandienen, en dat zijn gigantische 
problemen, om die op te lossen. 
Op de voorwaarde dat we ons daar 
voldoende voor inzetten, als we 
onszelf voldoende in staat stellen 
om die problemen op te lossen. 
Het belangrijkste is dat we ons in 
staat blijven stellen om problemen 
op te lossen, als we dat niet doen, 
als we overgaan naar, politiek 
gezien bijvoorbeeld, totalitaire 
regimes en onze mogelijkheid tot 
vernieuwing volledig afsnijden 
op politiek gebied, dan komt het 
niet meer goed. Dan is er geen 
mogelijkheid meer om corrigerend 
op te treden. Er blijven zich zeer 
moeilijke problemen aandienen, 
maar ik ben een voorzichtige 
optimist omdat ik alleen maar 
kan hopen voor mijn kinderen en 
voor de mensen die na mij komen, 
dat we in staat blijven om die 
problemen op te lossen.”

Wat staat er op uw bucketlist 
dat geen geld kost?

*denkt lang na* “Ik weet niet 
of ik een bucket list heb. Ik heb 
niet zo van die grote dromen. Dat 
klinkt nu misschien melig, maar 
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gewoon elke dag wakker worden 
en pakken wat zich aanbiedt, dat 
is op dit moment goed.”

Aan welk klein geluk hecht u 
veel waarde?

“Een kleine waarneming bedoel je 
daarmee? De mist in de velden in 
de herfst, denk ik. Daar word ik 
heel gelukkig van.”

Zou u kiezen om naar het 
verleden of naar de toekomst 
te reizen?

“De toekomst. Sowieso niet, zoals 
Woody Allen altijd zei, sowieso 
niet naar een verleden zonder 
antibiotica. Maar ja nee, toekomst, 
sowieso. Dat is trouwens ook de 
enige vorm van tijdreizen die 
fysisch haalbaar is.” *begint te 
lachen*

Wat is de ultieme ontspanning 
voor u?

“Naar Zweedse series kijken. 
Dat kunnen moordseries zijn, 
of eerder luchtige series, als er 
maar Zweeds gesproken wordt, 
dan ontspan ik mij. Ik vind dat 
een heel mooie taal, ik spreek het 
ook zelf een beetje. Voldoende om 
mezelf uit de slag te trekken op 
sommige momenten.”

Als u een compleet andere 
carrière zou moeten kiezen, 
wat zou het zijn?

“Goh, ik weet niet of ik een andere 
carrière zou willen, maar als ik 
zou moeten kiezen, zou ik voor 
schrijver gaan. Non-fictie of essays 
schrijven, dat zou nog wel gaan en 
dat zou ik plezierig vinden, denk 
ik, maar een roman, dat zou ik 
ook nog wel graag doen. Ik weet 
niet of ik dat zou kunnen, ik weet 
niet of ik voldoende fantasie heb 
om dat te doen, maar ik zou het 
wel eens willen proberen.”

Dan staat er toch iets op uw 
bucketlist!

*lacht* “Ja, dat klopt!”

Heel erg bedankt voor het 
interview! 
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Welke prof is de grootste slechterik?

Agent De Schepper (Agent Smith)

Origineel was Agent De Schepper bedoeld om The Matrix te beschermen, 
de basis van het leven zoals we het altijd al gekend hebben. Uitgerust met 
een hele resem assistenten die eigenlijk allemaal exacte kopieën zijn van 
Agent De Schepper, vuurt ze bliksemsnel en zonder genade vreselijk moei-
lijke theorievragen op je af, of het nu tijdens een analyse van het situatie 
is, of tijdens een lineaire transformatie doorheen de Plateau. Je kan maar 
beter het systeem tot in de puntjes begrijpen (of je baseren op een oudere 
versie van dit systeem…) om haar aanval te overleven. 

Je een buis bezorgen, vreselijke grapjes vertellen in de les, of gewoon 
de helft van de tijd afwezig zijn: niet elke prof is een droom om les van te 
krijgen. Af en toe duiken er wel zeer treffende gelijkenissen op met een of 
andere slechterik uit een verhaal dat je al kent… (Disclaimer: dit artikel is 
op geen enkele manier serieus bedoeld, gelieve het dan ook met een kor-
reltje zout te nemen!)

Zelfs wanneer je gelooft dat haar aan-
wezigheid verdwenen is, blijft ze altijd 
onderhuids bij je. Een stelling aan een 
of ander flatgebouw, een meetkundige 
plaats, bij elke rotatie in de ruimte weet 
zij wat je doet. Uiteindelijk blijkt dat los-
komen uit deze matrix wel heel lastig is 
wanneer Agent De Schepper aanwezig is 
bij elke beweging die je maakt…

Hendrik Vader (Darth Vader)

Niemand weet wat er onder het goedlach-
se masker van Hendrik Vader schuilgaat, 
maar één ding is zeker: deze iconische 
villain is een genie en valt niet te onder-
schatten. Ooit was hij een schuchtere 
en hoopvolle burgie, net als wij allemaal 
voorbestemd om de wereld te verlossen 
van praktische problemen en repetitieve 
taakjes. 
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Hans Poe

“Het is niet vluchten van belastingen, het 
is OPTIMALISEREN!” Klinkt dit bekend in 
de oren als de definitie van een vreselij-
ke kapitalist? Een dief van het geluk dat 
we allemaal zouden kunnen delen? Dit is 
niets minder dan een uitspraak van Hans 
Poe, als jongeman verstoten uit Barry 
Callebaut en Appel Computers wegens 
te hebzuchtig gedrag. Hongerig naar 
meer kapitaal richtte hij zich op bearer 
bonds, en een te duur handboek voor de 
minimale informatie, waarmee hij arme 
studenten financieel verder uitwringt. Hij 
zou door vuur en geweerschoten gaan 
om meer te kunnen hebben. En hoewel 
hij dan wel het kapsel heeft van Bruce 
Willis, is hij allesbehalve onschuldig. 
Ooit wil hij de rijkste man ter wereld wor-
den, en hij is goed op weg. Yippie ka yee, 
motherfucker.

Maar alles veranderde wanneer hij dan toch voor de pure wiskunde koos. 
Domme rekenfouten en slecht opgebouwde redeneringen werden een 
doorn in zijn oog, terwijl dat net is wat van een burgie een burgie maakt. 
Uiteindelijk werd zijn plan compleet: hij werd Hendrik Vader, papa van een 
veel te schattige baby. Wat haar toekomst wordt, valt niet te voorspellen. 
Kiest ze voor burgie, of dan toch the dark side, net als haar vader? Som-
mige mensen zeggen dat de burgie in Hendrik Vader nooit verdwenen is, 
maar niemand kan dit bevestigen.

Gert The Joker

Eeuwig glimlachend loopt Gert The Joker rond, maar eenmaal je 
je examen WenS in je handen krijgt, verdwijnt de lach snel van je 
gezicht. 
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Gollum Reyniers

Ooit was Gollum Reyniers een normale 
prof die gewoon wat chemische experi-
mentjes deed en lesgaf aan de faculteit 
ingenieurswetenschappen en architec-
tuur. Op een dag mislukte echter een van 
die experimenten en tastten de vrijgeko-
men gassen haar brein aan. Niet langer 
waren lesgeven en scheikunde haar 
passies, nee! Ze had een nieuwe com-
binatie van geliefden gevonden: cola en 
sigaretten. Hoewel ze meer dan voldoen-
de kennis heeft om te beseffen dat dit 
duo dodelijk kan zijn, heeft het haar niet 
meer losgelaten. Al eeuwen lang blijft ze 
rondzwerven, steeds op zoek naar een 
nieuw blikje cola en een ogenblik voor 
een sigaret, the most precious of all.

Met diep inzichtelijke vragen speelt Gert The Joker een psychologisch 
spel: je denkt het principe van waarschijnlijkheid te kennen, tot plots de 
simpelste vragen niet meer lukken. Je breekt je hoofd over wat op zich een 
eenvoudige oefening lijkt, zó hard dat je niet meer wat boven en onder is, 
wat een verwachtingswaarde van een variantie onderscheidt.  Verweesd 
blijf je achter, en Gert The Joker gaat verder, op weg naar een volgend sys-
teem om te ontwrichten…

Beunis, papaoutai?

Dit is misschien nog wel de ergste van al-
lemaal: de afwezige vader in elk van onze 
levens. Niemand weet wie hij is of waar hij 
uithangt, alleen dat hij op het moment dat er
geëvalueerd moet worden terug opduikt. 
Voor de rest worden de alledaagse zorgen 
aan een hoop hulpjes overgelaten. Zo pijn-
lijk, maar zo herkenbaar.
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Lifehacks bij valsspelen
Je loopt rond in de Delta, 12u ‘s nachts is reeds gepasseerd en je bent 
nog lang niet uitgefeest en wil graag nog wat pintjes van de toog nemen. 
Vandaag, nu al gisteren eigenlijk, had je nog les van Ludo gekregen. Je 
was zo geïntrigeerd door zijn excel-skills om boekhoudkundige proble-
men op te lossen dat je die graag eens op jouw eigen rekeningen wou 
toepassen. Maar in tegenstelling tot het vak duurzame bedrijfskunde 
waar dat je met bedragen in de miljoenen moet werken, behaalde jouw 
eigen rekening dikwijls nog geen gemiddelde van boven de 10 euro. En 
aangezien je Burgie bent en veel wil feesten en veel moet studeren heb je 
weinig tijd om te gaan werken. Je moest snel geld zien te verdienen en je 
zag jouw enigste uitweg in de Casino. Maar als Burgie  herinnerde je nog 
de lessen WENS van Gert en je wist dat de verwachtingswaarde (“expec-
ted value”, EV) op winst in de Casino negatief was. Dus je zocht op het 
internet manieren om deze EV boven de nul te krijgen. Hier zijn enkele 
van de meest bekendste manieren om daarin vooruitgang te boeken:
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1. Vliegensvlug nog chips leggen op de gewonnen vakken 
bij roulette;
2. Chips namaken;
3. Capping en Pinching, het snel bijleggen of weglaten van 
chips in uw eigen voordeel;
4. Samenwerken met de Dealer;
5. Stelen van chips en tickets bij andere;
6. Kaarten tellen;
7. Markeren van kaarten;
8. Informatie delen met andere spelers;
9. Edge sorting, het ontdekken van bestaande onvolkomen-
heden in kaarten;
10. En voor de online casino gebruikers: misbruiken van casi-
no bonussen.

Disclaimer: alle feitelijke misdrijven 
die worden gepleegd  in inspiratie 
van dit artikel vallen buiten de ver-
antwoordelijkheid van de VTK.
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SPORT
Liefste sporters en sympathisanten,

De eerste competitieavond was die van de tafeltennis. We kunnen met trots 
meedelen dat we met voorsprong de winnaar van de avond zijn! Annick Dewyn 
en Arthur De Wilde werden beide tweede bij de niet geklasseerden. Ook de 
geklasseerde tafeltennissers bewezen nogmaals dat VTK niet omver te blazen 
valt.

Ook op de volleybal behaalden onze teams schitterende resultaten. Onze eerste 
damesploeg won met gemak alle wedstrijden en stoten zo door naar de volgende 
ronde. Bij de heren zijn onze beide ploegen door naar volgende ronde!

Tijdens een extreem spannende 24Urenloop zijn we met een volledige bende 
VTK’ers afgezakt naar het welberoemde Leuven. Daar hielden we de eer van VTK 
hoog door te lopen voor ons leven. Winst zat er net niet in, maar het record van 
rondjes is weer verbroken met maar liefst 7 rondjes! Een welverdiende proficiat 
aan alle lopers en supporters die het beste van hunzelf hebben gegeven. Wij zijn 
de tankers van Gent!

Het IFT, een van de belangrijkste evenementen van het eerste semester, vond 
plaats op 7 november. Het IFT werd ingezet door de watersportbaanloop waarna 
de rest van de namiddag en avond wedstrijden werden gespeeld in allerlei sporten 
in het GUSB. Het was een spannende namiddag waarbij sporters en supporters 
VTK naar de overwinning hielpen. Wij hebben er enorm van genoten, hopelijk jullie 
ook!

Het volgende grote evenement is de zwemmarathon die plaatsvindt 23 november. 
Op de zwemmarathon worden gedurende 3 uur lang baantjes getrokken. De kring 
met het meeste baantjes komt als winnaar uit deze marathon. Vorig jaar wonnen 
we dit met gemak! Om er dit jaar een uitdaging van te maken gaan we dit jaar 
zelf voor het baantjesrecord! Heb je zin om zelf ook mee te zwemmen? Stuur ons 
zeker een berichtje of mail naar sport@vtk.ugent.be. Kom gerust ook naar onze 
zwemtrainingen op dinsdagavonden om 21u30 in het GUSB.

Komende activiteiten om naar uit te kijken zijn nog IFK Judo (15/11), de jeneverloop 
(14/11), initiatie jongleren (24/11) en IFK Badminton (12/12). Kijk zeker op de site 
voor meer info!

Sportieve groetjes,

Sharon, Jaro en Amaryllis
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Survivalgids Casino
Kom voor je plezier
Soms brengt je eerste casino bezoek wat stress 
met zich mee: stress om te presteren (@temmer), 
stress om te winnen. Probeer de eerste keer 
vooral de focus te leggen op ontdekking en plezier. 
Geniet van de sfeer die je in authentieke casino’s 
terug vindt. Ontspan jezelf en laat je meevoeren 
op de dynamiek van de speelzaal.

Hou je inzet laag
Beginnersgeluk is een bestaand fenomeen, 
maar dat betekent niet dat je verplicht bent om 
deze woorden waar te maken. Uit de lessen 
kansrekening weet je dat je natuurlijk ook kans 
hebt te verliezen. Hou daarom tijdens je eerste 

casino bezoek de inzet aan de lage kant. 

Vergeet etiquette regels niet
Sommige dingen doe je niet in de speelhal van 
een casino. Zo is het bv. niet toegelaten om vals 
te spelen of kaarten te tellen zoals in films. Je 
schudt ook zeker geen speelkaarten uit je mouw. 
In het casino wordt er ook verwacht om netjes 
gekleed te zijn. 

Stel gerust vragen
Speel je een casino game voor de eerste keer? 
Dan brengt het op om vragen te stellen aan de 
croupier. Je eigen spelregels verzinnen omdat 
je niet op de hoogte bent is echt ‘not done’.  De 
croupiers zijn experts en ze beantwoorden met 

veel plezier je vragen. 
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Neem je tijd
Neem gerust even de tijd om mee te kijken hoe 
anderen spelen. Het geeft je een idee van de vibe 
van het spel. Je leert het spel een beetje kennen 
door anderen te observeren. Even meekijken is 
altijd een goed idee, zeker wanneer je niet bekend 
bent met een bepaalde game, maar ook wanneer 
je het spel al wel kent. 

Ga niet alleen 
Een casino bezoek is leuker wanneer je dat kan 
delen met een vriend of met je partner. Op die 
manier hoef je je niet ongemakkelijk te voelen, 

want jouw compagnon staat aan je zijde. 

Raak geen medewerker aan
Het is in een casino niet toegestaan om de deler of 
croupier aan te raken. Wil je chips inzetten tijdens 
een game? Dan leg je deze op de speeltafel. De 
casino medewerker raapt de chips dan ook van de 
tafel. Je mag er van uit gaan dat de deler jou ook 
niet zal aanraken. 

Kijk eerst rond
Misschien ken je al enkele games. 
Waarschijnlijk zijn er ook wel enkele games 
die je niet meteen kent. Wandel eens 
doorheen de speelhal en kijk welke tafels 
populair zijn en welke games er zijn die je 

misschien nog niet kent.  
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spelletjespagina
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RAADSELS

1. 

 
2.  
3. 

 
4.  
5.  
6. 
7. 

 
8.

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7.
8. 

Ik leef in de winter, ga dood in de zomer en groei van boven naar beneden. 
Wat ben ik?

Wat loopt langs je tuin, maar beweegt niet? 
Je vindt me in de grond of in een boom. Wanneer je me combineert met 
een boek, word ik een persoon. Wat ben ik?

Wat heeft 13 harten, maar geen andere organen?

Wat is makkelijk om in te geraken, maar moeilijk om uit te geraken?

Wat is nuttiger als het gebroken is? 
Het heeft een been, maar het kan niet lopen. Het heeft twee vleugels, maar 
het kan niet vliegen. Het draagt een bril, maar het kan niet zien. Het heeft 
haar, maar het kan niet gekamd worden. Wat is het?

Wat vliegt zonder vleugels?
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SLEUTELGATEN

“Oh my God! Nuts are stuck in my 
throat!”
~Joni Dambre

“Er is ook zo’n mooi woord in het 
Nederlands: aarzelen, teruggaan 
in richting van de aars.”
~Gert de Cooman

“Ik heb besloten om vreemd te 
gaan.”
~Ludo Poelaert

“It’s rather important to avoid pedestrians”
~Filip De Turck over zelfrijdende wagens

“Als ge geen kinders wilt, steek 
uw broek vol met gsm’s en bellen 
maar.”
~Dries Vande Ginste

“Beoordelingscommissies worden 
voorgezeten door voorzitters.”
~Patrick De Baets
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“Het is niet het ontvluchten van belastin-
gen, het is OPTIMALISEREN”
~Ludo Poelaert

“Zij ondergaan hetzelfde lot als u 
allen; ook zij worden namelijk elk 
jaar een jaartje ouder”
~Patrick De Baets

“Ik ervaar Zoom als de Apple van 
de videoconferentietools”
~ Koen De Bosschere

“Ik ben soms een beetje raar, maar dat zijn 
we allemaal een beetje”
~Hennie De Schepper tijdens een ad hoc

“Programmeren is 10% code 
schrijven, 90% debuggen” 
~ Filip De Turck
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Welke BONDGIRL ben jij?
Welke job past best bij je? 
a) Piloot  
b) Minister
c) Spion
d) Bodyguard

Hoe sterk ben je fysiek?
a) Boven het gemiddelde voor mijn grootte
b) Niet sterk, maar ik heb goeie technieken

c) Sterk genoeg 
d) Super sterk, net als een superheldWat maakt je angstig?

a) Afgaan
b) Alleen zijn
c) Mensen teleurstellen
d) Niks eigenlijk

Zou je ooit werken voor de slechterikken?
a) Afhankelijk hoeveel ik ervoor krijg

b) Never 
c) Ik zou kunnen doen alsof  

             d) Tuurlijk   Hoe ben je normaal gekleed?
a) Sexy en vol ‘glamour’ 
b) Professioneel en klassevol
c) Uniek en chique
d) Stijlvol, vaak designerkledij
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Welke term past het best bij jou?
a) Zelfstandig 
b) Vooruitstrevend
c) Stressbestendig
d) Heldhaftig

Hoeveel mensen onderschatten je?
a) Niet veel mensen
b) Mensen onderschatten me altijd
c) Veel mensen, maar meestal maar voor één keer
d) Niemand

Kan je lopen op hoge hakken?
a) Ik kan bijna niets nuttig doen op hoge hakken
b) Absoluut niet
c) Ja, maar niet te hoog
d) Tuurlijk, ik doe alles met gemak op hakken

Wat is jouw manier van rusten?
a) Shoppen 

b) Lezen
c) Zwemmen

d) Paardrijden

Wat is uw beste manier iemand te doden?
a) Bombarderen vanuit de lucht

b) Vergif   
c) Schieten 
d) Wurgen 

Welke make up look past het best bij je?
a) Klassieke Hollywood glamour 

b)  Ik draag amper make up
c) Subtiel, maar klassevol

d)  Super high fashion look 
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RESULTATEN
Ik heb het meeste letter...

A. Pussy Galore
Een piloot die het bevel voert over een squadron badass-vrouwen die net zo 
goed kunnen vliegen als de mannen. Ze is de rechterhand van schurk Auric 
Goldfinger. Ze is ongelooflijk sexy en bezeten en hoewel ze voor de slechterik 
werkt, is ze onafhankelijk en principieel genoeg om uiteindelijk door te 
komen voor de krachten van gerechtigheid.

B. M
De minister zelf, M is de baas van James Bond. Ze duldt geen betwisting 
van haar ondergeschikten, maar ze staat open voor kritiek en herbeoordeling 
indien nodig. Ze weet hoe ze omhoog moet om de bureaucratie van haar 
spionnen af   te houden, en ze vraagt   nooit iemand iets te doen waar ze zelf 
niet toe bereid is.

C. Holly Goodhead 
Dr. Goodhead is een CIA-agent die samenwerkt met James Bond aan mis-
schien wel zijn belangrijkste missie, Moonraker. Zeker, ze redden het groot-
ste aantal levens van al zijn missies. Goodhead weet hoe ze moet vechten, 
ze is een expert op het gebied van ruimteschepen en ze is kalm en vinding-
rijk onder druk. Ze ontmoet Bond als gelijke en hij reageert met respect.

C. May Day 
De bodyguard en minnaar van de kwaadaardige miljardair Max Zorin. May 
Day is sterker dan welke man dan ook. Ze is erg sterk en laat niemand haar 
domineren. Terwijl ze uit liefde voor de schurk werkt, wordt haar onderlig-
gende goedheid duidelijk in de eerste scène waarin we haar zien, wanneer ze 
Zorins angstige paard Pegasus kalmeert. Trouw en heldhaftig tot het einde. 
Ze offert uiteindelijk haar leven om duizenden anderen te redden.



DE WERELD ROND IN

Las Vegas, de legendarische feeststad (na Gent met haar 
wonderlijke Toverpoort natuurlijk). Of je er nu zelf al geweest 
bent, er legendarische verhalen over gehoord hebt of het be-
wonderd hebt in de ontelbare films die er plaatsvinden, ieder-
een kent de beroemde strip en vele casino’s. Maar wat als ik 
je vertel dat je zomaar een wereldreis kan maken zonder Las 

Vegas ooit te verlaten?

33 

‘t C
ivielke 2



parijsparijs
Laten we onze reis dicht bij huis beginnen, in Parijs, meer bepaald het 
Paris Las Vegas Hotel & Casino. Bewonder het Louvre, Palais Garnier 
(de nationale opera) en Hotel de Ville (een hotel met wel 34 verdiepin-
gen) of toch de realistisch nagemaakte voorgevels ervan. Daarnaast 
kan je binnen genieten van een spelletje authentieke franse roulette! 
Maar wie Parijs zegt, zegt uiteraard de Eifeltoren en ook deze ont-
breekt niet op onze wereldreis. Ondanks het feit dat hij maar half zo 
groot is als die in Parijs, is het toch een indrukwekkend en iconisch 
zicht. Daarnaast biedt het observatie dek bovenaan de replica een 
prachtig zicht van Las Vegas en kan je genieten van een frans diner in 

het Eiffel Tower Restaurant.

polynesiepolynesie
20 minuutjes wandelen later komen we aan in het wondermooie Poly-
nesïe ofwel het Mirage hotel. Hier word je omgeven door palmbomen, 
een tropisch strand, een waterval en een vulkaan van wel 15 meter 
hoog. Die vulkaan kan je trouwens in de avond elk kwartier zien uit-
barsten met vlammen en lava en alles erop en eraan (het was de al-
lereeste gratis attractie in Las Vegas). Daarnaast kan je de VIP gasten 
van het hotel eens bezoeken, het zijn namelijk witte tijgers! En om de 
ervaring af te maken kan je meer dan 1000 verschillende zeewezens 

bewonderen in het enorme aquarium dicht bij de receptie.
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egypteegypte
Na de pitstop in Polynesië stromen we vlotjes door naar het zonnige 
Egypte in de vorm van het Luxor hotel! Mocht je het niet herkennen 
aan de zwarte, glazen piramide van 30 verdiepingen hoog, de sphinx 
van 10 verdiepingen hoog of de met hiërogliefen versierde obelisk, 
kan je altijd eens de lucht proberen. Daar zal je namelijk een felle licht-
straal zien komen uit de top van de voorgenoemde piramide die niet te 
missen valt. Maar het plezier eindigt daar niet, neem zeker ook binnen 
eens een kijkje en bewonder de vele Egyptische standbeelden en de 

replica van ‘the Great Temple of Ramses II’.

new yorknew york
We eindigen onze wereldreis in The Big Apple, in het zeer gepast gen-
oemde hotel het New York New York hotel. Als je een blitztour door 
New York wilt is dit the place to be! Van ver kan je de skyline met tor-
enhoge skyscrapers, waaronder the Empire State Building, al spotten 
met een replica van de Brooklyn Bridge. Naast enkel de skyline en 
Brooklyn Bridge kan natuurlijk het vrijheidsbeeld niet ontbreken, Lady 
Liberty is in dit geval misschien maar 31 Danny DeVito’s hoog, maar ze 
zorgt toch voor een mooi decor voor de skyscraper roller coaster, een 

iconisch deel van dit iconische hotel!
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Hoe van een gokverslaving afgeraken?
Ben je verslaafd aan gokken en wil je stop-
pen? Of loopt het gokken uit de hand? Dan 
is het verstandig dat je hulp zoekt. Een gok-
verslaving kenmerkt zich met name door 
geestelijke dwang.

10 tips in een notendop 
1) Praat over het gokken met mensen in jouw omgeving
2) Realiseer je dat je vaker geld verliest dan wint
3) Besef dat je geen invloed hebt op het spel 
4) Regel een entreeverbod bij casino’s en gokhallen
5) Vermijd situaties waarin gegokt kan worden 
6) Blokkeer goksites door een programma op jouw laptop
7) Laat jouw financiën door iemand anders beheren 
8) Weet dat de winstpercentages vaststaan
9) Afkikken? Neem contant geld mee, gebruik geen kaart
10) Herinner jezelf aan de redenen waarom je wilt stoppen
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Gokverslaving is een zeer stille verslaving, een onderschat fenomeen. 
Gokken kan je elke minuut van de dag. Nooit eerder was er zoveel 
reclame voor kansspelen. Sinds 1982 wordt een gokverslaving erkend 
als een ziekte, onder het mom van ‘impulscontrolestoornis’. Het is een 
verborgen ziekte omdat er geen duidelijke fysieke tekenen of sympto-
men zijn zoals drugs- of alchoholverslaving. Laat je tijdig helpen door 
professionals.

 Hulplijnen:
      
      SOS SPELEN 
     (0800/35.777)
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VTK Confessions
@vtkconfessions

Veel mensen vinden dit leuk waaronder iedereen van 
je vrienden

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenzDseUi-
NaT9S_LFT2X2SOVcbmapVtbg2OtWTBouo0_MJaqg/

Communicatie @ vtk.ugent.https://www.instagram.com/vtkgent/

VTK Confessions

VTK Confessions

VTK Confessions

VTK Confessions

https://forms.gle/x7j36B6NnHbnkrfJ6
iedereen volgt dit

Communicatie@vtk.ugent.be
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DISCLAIMER: Al deze quotes komen misschien, 
of misschien niet uit de praesidiumchat. 
Ik zeg niet ja, ik zeg niet neen, integendeel!

Eerst blazen 

voor ge mailt! 

Pas op eh, ik kom dan 

telkens na mijn shift 

daar stinken

Dad come pick me 
up I’m scared

Ik heb oranje band! Denk 

gewoon da ik te dik 

geworden ben om die nog 

rond mij te krijgen xpxd 

ik blijf erbij, taylor swift was 

het juiste antwoord op die 

vraag!!!

*stelt een vraag aan logis-tiek over S30Logistiek: wat is S30? Ik doe efkes zoals onze 
vice, deftig knippen is te 
moeilijk



VTK Confessions
@vtkconfessions

Veel mensen vinden dit leuk waaronder iedereen van 
je vrienden

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenzDseUi-
NaT9S_LFT2X2SOVcbmapVtbg2OtWTBouo0_MJaqg/

Communicatie @ vtk.ugent.https://www.instagram.com/vtkgent/

VTK Confessions

VTK Confessions

VTK Confessions

VTK Confessions

https://forms.gle/x7j36B6NnHbnkrfJ6
iedereen volgt dit

Communicatie@vtk.ugent.be

Is da dan ook 1 bed? 
Want dan niet zenne, 
kga nie in *** zenne pis 
liggen

Er zijn te weinig letters 
int alfabet

we zijn er om elkaars 
gaatjes op te vullen

De andere helft zat 

nog in 4 zeker

Ja ze was te druk met 
andere dingen zoals vlk 
binnen doen

STRONKT zijn happy 

meal is precies nog 

nie uitgewerkt

Nee ie loopt weg om het extra geld voor 

ons te gaan halen. Drvr hebben we toch 

die externe verenigingen? 
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INVULVERHAAL
Eenmaal  … (1)  hun voetstappen ver genoeg klonken, kwam ik in actie. De 
mysterieuze professor volgend dwaalde ik door verlaten gangen en afgele-
gen lokalen, steeds dieper de aarde in. Ik had geen besef meer van tijd, noch 
van oriëntatie. Alles was een hoek, een schaduw. Plots werd ik keihard uit 
mijn achtervolging gehaald. Een deur sloeg dicht, de voetstappen verdwenen, 
een sleutel werd omgedraaid. Mijn … (2)  schoot even de hoogte in en zakte 
dan weer. Ik probeerde mijn ademhaling onder controle te krijgen, keek de 
hoek om en zag de deur waardoor … (1) waarschijnlijk verdwenen was. De 
eerste vijf minuten bleef ik op mijn hoede, maar daarna zakte mijn alertheid. 
Toegegeven: ik viel zelfs een beetje in slaap. Tegelijkertijd had ik geen enkel 
idee  hoe terug te geraken, tijdens mijn hyperalerte achtervolging had ik geen 
enkel belang gehecht aan de route die we hadden afgelegd. Zitten en wach-
ten dus.

Ik heb geen idee meer van hoeveel tijd er voorbij is gegaan, of met welke ge-
dachten ik die tijd heb gevuld. Ik droomde waarschijnlijk over avonden in de… 
(3), avonden van lachen en cantussen en geen zorgen over de volgende les 
… (4), heerlijke nachten vol gedans en ijskoud naar huis fietsen… Over koude 
gesproken, de harde vloer haalde me met een rilling weg uit mijn dagdromen. 
Ergens kronkelde de paniek langs mijn ruggengraat omhoog. Hoe ging ik 
uit deze situatie geraken? Ik probeerde mijn koude en vermoeidheid niet de 
overhand te laten nemen, tot ik opeens het slot hoorde kraken en de deur 
open zwaaide.Vliegensvlug sprong ik recht en verstopte me achter een … (5)  
die daar toevallig stond te staan. … (1) neuriede een vreselijk oud liedje, en ik 
hoorde hun voetstappen dichter komen. Ik kromp ineen, goed wetende dat ik 
ontdekt kon worden. Wat daar de gevolgen van zouden zijn, wilde ik me niet 
eens inbeelden. 

1
2
3
4
5

de prof die tot de meest vreemde dingen in staat zou zijn
je favoriete hormoon
favoriete café in de overpoort (elk ander antwoord dan Delta is fout)
meest gehate vak
random object in een gang
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Cocktailroulette
Wat?
Jullie kennen het vast allemaal, je zit bij iemand op kot en wil samen gezellig een 
aperitiefje drinken. Na een beetje discussiëren zijn jullie eruit: iedereen heeft 
best wel zin in een cocktail. Maar hoe beslis je welke cocktail je gaat drinken? 
Voor je de zoveelste gin tonic inschenkt, lees je misschien best eventjes 
verder, want wij bij het ‘t Civielke hebben de perfecte oplossing gevonden: een 
cocktailroulette! Zo combineer je meteen twee van de belangrijkste dingen in 
een casino: kansspelletjes en een drankje of twee. 

Wat heb je nodig?
Hoe hard ze ook hun best doen, zelfs communicatie en de redactie kunnen 
niet alles voor jullie fixen… Zelf zullen jullie dus ook nog een aantal dingen in 
huis moeten halen, sorry! Voor dit spelletje zal je eerst langs de winkel moeten 
passeren om de dranken die op de roulette staan in huis te halen. Ook iets 
dat over de pagina kan draaien komt van pas (ik heb het eens getest en een 
fietssleutel of een Flügelflesje werken goed genoeg).

Wat zijn de spelregels? 
Je draait jouw gekozen voorwerp één keer over het wiel met de sterke dranken 
en één keer over het wiel met de frisdranken… Combineer de twee in een glas 
en TADAAA een originele cocktail! Voor een alcoholvrije optie kan je natuurlijk 
ook twee keer over het wiel met frisdranken draaien. Kom je uit op “JACKPOT”, 
dan doe je alle soorten shots in één glas en vul je het aan met cola om een long 
island ice tea te maken, bij “BLUB” is het tijd voor een glaasje water. Veel plezier, 
en niet vergeten: de cocktails shaken, not stirred.

credits to Manon
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HEIDENEN, 

LAAT U DOPEN

D
O

O P G E H
E I M

D
O

O P G E H
E I M

D
O

O P G E H
E I M

D
O

O
P

G
E

H
E

I
M

D
O

O
P

G
E

H
E

I
M

D
O

O
P

G
E

H
E

I
M

De doop.
Bij velen is het woord alleen al genoeg om hun 
hartslag naar een enorm hoger niveau te tillen, 
maar wat houdt dat eigenlijk allemaal in, zo’n 
doop? En waarom moet je je zeker en vast wél 
laten dopen? Voor één keer lichten we een klein 
tipje van de sluier op, maar vergeet niet dat het 

doopgeheim nog steeds geldt...
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DOM EN LELIJK:

GETUIGENISSEN VAN 
EX-SCHACHTEN

De studentendoop is echt een hele unieke beleving in je studentenleven. Nergens anders 
kun je zò veel plezier maken, vrienden maken en zot doen als in je studentenkring. Je leert 
op korte tijd zo veel meer mensen kennen, je komt ook weer wat meer over jezelf te weten 
en maakt veel nieuwe vrienden en geen enkele doop in Gent is zo goed als die van de 
VTK. In tegenstelling tot dopen in andere kringen was deze veel korter. Twee drukke weken 
bomvol activiteiten en rondhollen doorheen de stad tot je voeten er van afvallen. Je bent 
eerst een schacht en wordt in een groepje met andere schachten gezet, die voor die twee 
weken je dichtste vrienden worden. Na de twee weken ben je commilito en hoor je tot de 
innerste cirkel van VTK. Een hele wereld vol exclusieve activiteiten en evenementen gaat 
voor je open. Echt heel, heel erg de moeite waard dus!  -Schacht 46

De doop is één en al plezier. 
Je drinkt geen wijn, alleen maar bier. 

Vele nieuwe mensen ga je ontmoeten, 
die je later op elk feestje kan groeten. 

Met hun ga je moeten coöpereren, 
om al je opdrachtjes te realiseren. 

Zo ontstaat een echte vriendschapsband. 
Al die herinneringen kunnen later op je fotowand. 

Met je groepje ga je veel kunnen feesten, 
hopelijk zijn jullie dus echte feestbeesten. 

Voor je studies geen getreur,  
naar de lessen gaan kan volgens jouw humeur. 

Tot slot is dit mijn advies voor jou: 
laat je dopen zonder enig berouw ! 

(ex-)schacht 28 xx

Wij zijn schachten, domme schachten, wij zijn lelijk als de nacht

Bovenal bemint één kring,
Draag steeds fluovest en lint,
Doopmeesters en meesters zult gij eren,
Laat u door hen commanderen 

“Pic-nic in het park” 
* * * * *

-Schacht 2

“Nog nooit zó lekker gegeten” 
* * * * *

-Schacht 48
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“Strafdoop is zelfs nog beter” 
-anonieme schacht

“De temmer was geil” 
-schacht 5

“Alle schachtjes waren schatjes x” 
-schacht 15

“Buiten 15 want die was fars” 
-schacht 21

“Doop; de enige week waar ik 
bring sally up verkies boven eten” 
-schacht 46

“Antwerpen is parkunkt” 
-schacht 15

“Wat is de definitie van een cirkel?”
-schacht 21

“De d? Die staat gewoon voor dik” 
-schacht 55

“papa weg”
-schacht 14

“18 is terug maagd” 
-schacht 2
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Where  
talented people  
find their place 

What comes to mind when you think of PwC? Auditing? 
Tax? Accounting? Consulting? We’re all of those things - 
and so much more! PwC is your opportunity to learn with 
purpose, lead with heart, and make a positive impact on 
the world. 

Whether you want to delve into the fascinating and 
constantly changing tax landscape, go deep into the world 
of deals, or make a difference by solving problems - you 
can do it all here. Bring your talent to PwC and help us 
develop a lasting way to make a change for our clients.

If you are about to launch your career, or are looking for  
an internship, our team will nurture you as you flourish.

Want to be our  
future colleague? 

Find out more and  
apply now. 

We can’t wait to  
meet you!

Use your skills to make a positive difference in the world

careers.pwc.be

PwC-VTK-26092022.indd   1PwC-VTK-26092022.indd   1 12/10/2022   16:11:3412/10/2022   16:11:34
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DE BESTE

KILLS
VAN JAMES BOND

James Bond, wat een man. Nu het einde van de 
Daniel Craig era bereikt is op een nogal explosieve 
wijze, kunnen we eens terugkijken naar de meest 
memorabele killcams die zijn behaald tijdens zijn 

vijf-film durige franchise.

Oké, oké, de eerste is geen echte “kill”, maar toch een mooi eerbetoon 
naar wat voor man Daniel Craig Bond was. Tijdens het belangrijkste 
pokerspel van de film wordt er natuurlijk wel eens gedronken. 
Iedereen weet natuurlijk dat alcohol niet goed is voor u (Hunk?), 
maar al zeker niet als het glas vergiftigd is. Dit is dus exact wat er bij 
de geliefde James gebeurde. Omdat het zijn eerste film is skippen 
we even de blabla van hoe hij het toch overleefd en hoe zijn eerste 
ongerustheid gaat over Vesper in plaats van zichzelf en gaan we 
terug naar de pokertafel, waar hij het mooie zinnetje richt naar de 
persoon verantwoordelijk voor zijn vergiftiging: “Sorry, that last hand 
nearly killed me”. Wat een man.

Quantum of Solace was misschien één van de minst geliefde films in 
de Craig serie maar wel één van de gewelddadigste met maar liefst 
258 “acts of violence” in 106 minuten (als ik dat YouTube filmpje 
mag geloven). Bond is alom bekend om vrouwtjes graag te zien, dus 
als je weet dat Greene één van zijn vrouwtjes had vermoord door 
ze te verdrinken in motorolie kan je al raden wat Bond in gedachten 
had voor hem. Als afsluiter van een explosief gevecht nam Bond 
Greene mee in de woestijn om hem te ondervragen. Na alle vragen 
te beantwoorden werd Greene achtergelaten in de woestijn met 
enkel een blik motorolie en Bond’s vrolijke woorden: “I bet you make 

it twenty miles before you decide to drink that”. Wat een man.

Om het toch een beetje vrolijk en interessant te houden kijken we 
in Skyfall niet naar de dood van M of de villain Silva maar naar de 
mooie killcam van Bond tegen 4 henchmen van Silva. Pief poef 
pof paf, en ze waren alle 4 af. Meer ga ik er niet over zeggen want 
genoeg plaats om het te beschrijven heeft Communicatie mij niet 
gegeven. Kijk er zelf maar nekeer naar.

James Bond in Casino Royale

Dominic Greene in Quantum of Solace

Henchmen in Skyfall
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Het triestige einde van de Daniel Craig era werd een realiteit in No 
Time To Die. Als kleine backstory van Daniel Craig Bond: Echte liefde 
bij Vesper – Verraden door Vesper – Geen echte liefjes willen – 
Madeleine Swann tegenkomen – Echte liefde met Swann – Verraden 
door Swann? Oeps toch niet echt maar ze is al weg – Grote Swann 
en kleine Swann opnieuw tegenkomen (Is het zijn bébé?). 
Safin speelde hier een mooie samenhang tussen Bond en Swann, 
beiden hadden ze hun eigen geschiedenis met de man die uiteindelijk 
het einde van het hele verhaal zou brengen. Hij zou Bond uiteindelijk 
besmetten met nanobots die het hem onmogelijk zouden maken 
om zijn geliefde Swann en bébé Swann aan te raken. Met een nooit 
eerder geziene verslaagde uitdrukking gunde Bond Safin zelfs geen 
oogcontact in zijn laatste seconden. Wat een man :’(.

Na een hels gevecht in de trein tussen James Bond en Hinx (Big boy 
Dave Bautista) ziet het er natuurlijk niet goed uit voor de kleinste van 
de twee. Met wat hulp van zijn vrouwtje slaagt Bond er uiteindelijk 
in om Hinx vast te haken aan een reeks vaten bierrrrrrr die ze uit de 
trein duwen. Zo vliegt de big boy even snel weg uit de trein als onze 
eigenste big boy praeses wegvliegt naar de frituur voor een goeie 

snack. Wat een spekkie man

Hinx in Spectre

Safin in No Time To Die
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Bondagetechnieken Bondagetechnieken 
De meeste mensen doen alles voor de “thrill 
of it”. Lange avonden met veel gejuich, ster-
ke drank en goeie muziek. En dit meestal op 
hun favoriete plaats: de Delta. Maar sommi-
gen willen meer en komen terecht in de we-
reld van de “big cash” in de straten van wat 
in hun eigen verbeelding die van las Vegas 
zijn. En toch zijn er die nog steeds niet ge-
noeg hebben en vinden hun enige uitweg in 
de meest zenuwslopende activiteit: “BDSM”. 
En hier wordt er uitgelegd hoe dit kan wor-
den gedaan op een “Casino Royal Style”.

VOORBEREIDINGVOORBEREIDING
1. Wees met twee personen;

2. Neem een houten stoel die de grootmoe-
der nog ergens zou liggen hebben;

3. Snij het zitvlak van de stoel weg;

4. Bind uw partner of uzelf vast als volgt: 
de twee benen, aan de kuiten, vastgehecht met 
ritssluitingen aan respectievelijke poten van 
de stoel en de twee handen vastgebonden met 
touw aan de achterkant van de stoel;

5. Voorzie een lang stevig touw met een 
knoop aan één uiteinde.
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IN ACTIE: IN ACTIE: 

Nu is het de bedoeling dat de persoon die niet vastgebonden is 
aan de stoel met het touw een rotationele energie opbouwt van 
een magnitude naar eigen voorkeur. Deze rotationele energie 
wordt dan overgebracht, via de opening die gecreëerd is door 
het wegsnijden van het zitvlak, naar de schaamstreek van de 
vastgebonden persoon door een inelastische botsing tussen de 
gemaakte knoop aan het touw en de schaamstreek.

Disclaimer: alle fysieke letsels 
opgedaan door bovenstaande 
procedures op te volgen vallen 
buiten de verantwoordelijk-
heid van de VTK.



Terwijl het academiejaar 2022-2023 goed en wel begonnen is, de 
eerstejaars na BaWi eindelijk tijd hebben om Gent (en Kortrijk samen 
met FRiS) goed te verkennen en voor ouderejaars de projecten zich 
beginnen op te stapelen, is ook FRiS druk bezig onze faculteit iets 
aangenamer te maken voor alle studenten. FRiS is er daarom al stevig 
ingevlogen en we zijn met verschillende onderwerpen en projecten 
bezig!

WG Ardoyen

Jullie hebben het ongetwijfeld al meegekregen: onze faculteit zal naar 
Ardoyen verhuizen. Maar dat doen we niet alleen, bij de start van het 
jaar maakte de UGent hun plan ‘UGent Verbeeldt 2050’ bekend: te-
gen 2050 zullen zowel de burgerlijk en industrieel ingenieurs als de 
bio-ingenieurs, handelsingenieurs en alle andere studenten van de 
Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen (FEB) en de Faculteit 
Bio-ingenieursWetenschappen (FBW) les krijgen en onderzoek voe-
ren op campus Ardoyen. Uiteraard is het belangrijk dat bij zo’n grote 
onderneming ook de studenten gehoord worden!
Afgelopen weken organiseerden we daarom samen met StuBio en 
Stuveco twee werkgroepen Ardoyen. In de eerste zaten we samen 
met de verschillende studentenverenigingen (VTK, VLK, VEK, Hermes, 
Moeder Lies, BEST, CenEka, IAAS,...) en de Dienst StudentenActivitei-
ten  (DSA) om te kijken wat hun noden en wensen zijn. Het is name-
lijk de bedoeling dat campus Ardoyen een volwaardige campus wordt, 
en daar hoort een studentenleven ook bij!

De tweede werkgroep ging over algemene (studenten)voorzieningen: 
resto’s, fietspaden, bus-, of zelfs tramverbindingen, fietsenstallingen, 
studieplekken, auditoria, sportvoorzieningen, ontspanningsruimtes, 
bibliotheken,... Het aspect duurzaamheid werd uiteraard ook bespro-
ken, want de campus van morgen is een groene campus!

FRiS 
begonnen aan het nieuwe 

academiejaar!
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Al deze input zal nu in beleidsaanbevelingen omgezet worden, die 
we mee zullen geven aan de verschillende faculteiten, DGFB (Directie 
Gebouwen en Facilitair Beheer, de dienst van de UGent die alles rond 
(ge)bouwen beslist en opvolgt), de relevante raden en commissies,...
Uiteraard doen we meer dan lief vragen of ze alsjeblieft onze aanbe-
velingen willen volgen: samen met StuBio en Stuveco doen we er alles 
aan om op elke mogelijke plaats lawaai te maken en de stem van de 
student te vertegenwoordigen. In verschillende (bouw)commissies, 
facultaire of universitaire werkgroepen, klankbordsessies,... proberen 
we steeds van elke faculteit zeker één student aanwezig te laten zijn. 
Wil jij graag ook je mening geven over hoe jouw campus van de toe-
komst eruit zal zien? Of wil je graag deel uitmaken van één van de 
werkgroepen of klankbordsessies? Kom dan zeker eens naar een Al-
gemene Vergadering, waar al deze zaken besproken worden!

Vakfeedback?!

Buiten de eerstejaars, is elke student hopelijk al eens in aanraking 
gekomen met één van onze krachtigste inputmechanismen: de vak-
feedback. Maar weet je niet zo goed (meer) wat dit juist inhoudt? Of 
wil je je, als eerstejaar, alvast voorbereiden op de vakfeedback die er 
in februari aan zal komen? Dan ben je hier op de juiste plek!
Laten we beginnen bij het begin: wat is vakfeedback? Vakfeedback 
wordt na elk semester (in februari en september) georganiseerd om 
op een georganiseerde manier feedback van álle studenten te verza-
melen. Voor bepaalde vakken kan elke student een vragenlijst in-
vullen, over de kwaliteit van de lessen, het lesmateriaal, de commu-
nicatie,... Er is ook ruimte om open commentaar achter te laten. Let 
op: we zeggen hier wel ‘kan’, maar eigenlijk is vakfeedback invullen 
verplicht!

De bevraagde vakken worden op twee manier gekozen: enerzijds 
komt elk vak om de drie jaar eens aan bod, zodat de faculteit vol-
doende de vinger aan de pols van de lesgevers kan houden. Ander-
zijds krijgen de studenten zelf de kans om vakfeedback aan te vra-
gen. Dit wordt door FRiS gecoördineerd en georganiseerd: studenten 
kunnen via onze website (https://fris.ugent.be/vakfeedback/) vak-
feedback aanvragen. Deze aanvragen worden (anoniem) verwerkt en 
gebundeld en vervolgens doorgestuurd naar de commissie kwaliteits-
zorg onderwijs (CKO). Deze commissie beslist dan, op basis van het 
aantal en de aard van de aanvragen, welke vakken bevraagd zullen 
worden. 
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We begrijpen dat klagen zo nu en dan wel eens deugd kan doen, 
maar als er vakken zijn waar echt verandering nodig is (en je het niet 
ziet zitten om zelf de lesgever te benaderen), is het beste wat je kunt 
doen (voldoende gemotiveerd) vakfeedback aanvragen! Meestal moet 
dit ten laatste gebeuren rond het einde van het semester, blijf dus 
zeker niet te lang met je problemen zitten.

Nadat de vakfeedback voor de geselecteerde vakken open heeft ge-
staan en ingevuld is geweest, krijgt de lesgever de kans om de re-
sultaten te bekijken. De lesgever krijgt dan de kans om een reactie te 
formuleren en die reactie gaat samen met de resultaten naar de CKO. 
De CKO beoordeelt dan, samen met de reactie van de lesgever, de 
vakfeedback. Voor de meer problematische gevallen wordt dan samen 
met de Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning (FDO) en de op-
leidingscommissie (OC) een gesprek met de lesgever georganiseerd 
en een verbetertraject besproken. Deze vakken worden het jaar erna 
nauwer gevolgd, om te kijken of er verbetering is!

Conclusie: vraag zeker vakfeedback aan voor vakken die verbetering 
kunnen gebruiken, en vul zeker serieus je vakfeedback in. Want als 
80% van de studenten die vakfeedback maar vlug-vlug invult, zou het 
kunnen dat ‘slechte’ vakken toch nog een goede score krijgen, en dan 
kan de faculteit ook niet ruiken dat er iets mis is.

Bedankt aan alle Studentenvertegenwoordigers!

Een dikke merci aan alle gemotiveerde studenten die ons vertegen-
woordigen in de verschillende commissies aan onze faculteit! Dank-
zij jullie zijn de studenten vertegenwoordigd in alle opleidingen aan 
onze faculteit, en ook in de algemene commissies. Deze algemene 
commissies bespreken universiteitsbrede onderwerpen, zoals bij-
voorbeeld de kwaliteit van ons onderwijs of hoe de faculteit zichzelf 
in de kijker zet.

Als jij nog interesse hebt om als StuVer in een commissie te zetelen, 
aarzel dan niet om een mailtje te sturen naar fris@ugent.be of iemand 
van het bestuur aan te spreken (zie vorig civielke of fris.ugent.be). 
Alle studenten zijn ook altijd welkom op de Algemene Vergadering, 
dus kom zeker af als je je afvraagt wat de rol van StuVers is.
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Derde Algemene Vergadering (AV) in Kortrijk

FRiS vertegenwoordigt natuurlijk de hele faculteit, en onze faculteit 
heeft ook opleidingen in Kortrijk. Deze studenten moeten ook de 
kans krijgen om input te geven, dus daarom wordt er 1 keer per se-
mester een algemene vergadering op Campus Kortrijk gehouden. We 
nemen samen de trein naar Kortrijk en FRiS betaalt voor de treintic-
kets. Dit semester vindt AV3 in Kortrijk plaats op 14  november.

Komende events:

• FRiS AV3 @ Kortrijk: ma 14 november, 19u
• WG Onderwijs van de toekomst: ma 21 oktober, 19u
• FRiS AV4 @ Plateau: ma 5 december, 19

Hou zeker onze sociale media in de gaten om op de hoogte te blijven 
van onze evenementen!
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Maagd 
(23 aug - 22 sept)

Weegschaal
(23 sept - 22 okt)

Schorpioen
(23 okt - 21 nov)

Boogschutter 
(22 nov - 21 dec)

Steenbok
(22 dec - 19 jan)

Waterman
(20 jan - 18 febr)

Horoscoop

Heb je de boot een beetje 
gemist op het gebied van 
gezonde gewoontes? Zie 
het aannemen van een 
ander eetpatroon of het 
inlassen van meer bewe-
gingsmomenten als sup-
port in je missie - en niet 
als een afbeul-regime.
lucky day of 
the month: 23

Jouw sterrenbeeld is een 
enorme flirt. Kan het zijn 
dat je eigen (onbewuste) 
gedrag voor de strubbe-
lingen zorgt die er zijn? 
Maak gebruik van die 
heldere blik die vandaag 
hebt om hier voor eens 
en voor altijd meer grip 
op te krijgen.
lucky day of the month: 3

Is je huis op dit moment 
een rustige thuishuiven 
of het epicentrum van 
een pandemonium? 
Misschien is het tijd voor 
een goed gesprek met 
huisgenoten (of jezelf, als 
je alleen woont) over het 
opstellen van huisregels  
lucky day of 
the month: 18

Hoewel je een voorkeur 
hebt voor een ‘liefdevolle’ 
atmosfeer, hecht je ook 
veel waarde aan authen-
ticiteit. Misschien is de 
beste aanpak in deze 
situatie om je sowieso 
niet af te zonderen, maar 
gebruik te maken van de 
kracht van samenwerken.
lucky day of the month: 1

Mensen verwachten mo-
gelijk een act of faith van 
jou om te bewijzen hoe 
toegewijd je bent met be-
trekking tot een bepaalde 
deal; zelfs een klein gebaar 
kan al voldoende zijn om 
het naar een hoger level te 
tillen. 
lucky day of 
the month: 21

Nu je erover nadenkt re-
aliseer je je waarschijnlijk 
dat je je vaak in allerlei 
bochten wringt om te zor-
gen dat anderen het goed 
hebben - en dat is vragen 
om rancune. Geef vanaf 
vandaag je eigen behoef-
ten evenveel prioriteit.
lucky day of 
the month: 29



Vissen
(19 febr - 20 maa)

Ram
(21 maa - 19 apr)

Stier
(20 apr - 20 mei)

Tweelingen 
(21 mei - 20 jun)

Kreeft
(21 jun - 22 jul)

Leeuw
(23 jul - 22 aug)

Horoscoop

Onderschat nooit de 
kracht van samenwerken, 
Ram. Zelf jij - de kosmos’ 
grootste individualist - 
kan profiteren van wat 
‘esprit de corps’ op z’n 
tijd. Geef een nieuweling 
ook eens een kans.

lucky day of 
the month: 18

Je hebt ongetwijfeld 
superhard gewerkt. Maar 
doe je dat puur omdat het 
moet en wacht je totdat er 
iets beters op je pad komt 
of werk je naar een groter 
doel toe - iets dat écht iets 
voor je betekent? 

lucky day of 
the month: 15

Zeg niet alleen wat men-
sen willen horen. Je zou 
gewoon kunnen zeggen 
wat je denkt, uiteraard op 
een intelligente en aardige 
manier, maar wel zonder 
er doekjes om te winden. 
Dan zullen mensen uit je 
hand eten - én ervoor in 
de rij staan!
lucky day of the month: 6

s het zorgzame sterren-
beeld van de dierenriem 
stel jij vaak het geluk van 
anderen boven dat van 
jou. Maar dat leidt op den 
duur tot passief-agressief 
gedrag. Simpelweg iets 
minder geven aan ande-
ren kan al voor een betere 
balans zorgen.
lucky day of the month: 9

Je staat voor een relatie-
dilemma. Is een van jullie 
ergens ontevreden over? 
Diegene is er klaar voor 
om er eindelijk iets over 
te zeggen. Is dat het beste 
besluit? De tijd zal het 
leren. Maar in ieder geval 
weet je dan wel waar je 
staat.
lucky day of the month: 5

Jij bent niet het type dat 
er zomaar allerlei ge-
heimen uitflapt aan een 
willekeurig paar oren. 
Zorg ervoor dat je niet 
explodeert door te veel te 
zwijgen. Neem iemand in 
vertrouwen and spill the 
beans.
lucky day of 
the month: 26
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Black rose cocktail

Espresso om wakker te worden, prosecco om 
decadent te doen en rum want waarom niet? 
Op het eerste zicht lijken deze ingrediënten 
geen echte match, maar de resulterende 
cocktail is verassend in elk opzicht. Geniet 
ervan!

40 ml prosecco

45 ml rum

30 ml warme espresso

15 ml suikerwater (2/3 suiker, 1/3 water)

8 muntblaadjes

Ingrediënten

Schud alle ingrediënten behalve de cava in een 
shaker met voldoende ijs.
 
Giet de inhoud van de shaker uit in een Martini-glas 
met behulp van een zeefje en voeg de cava toe. 

Optioneel: 
voeg een koffieboon of basilicumblaadje toe als 
garnituur.

Bereidingswijze



Heb jij ook bijna een ingenieursdiploma op zak, maar weinig idee hoe 
je er
iets betekenisvol mee kan doen? Hoe kan je met die theoretische 
kennis een duurzame impact nalaten op onze wereld? Wij willen je 
graag mee begeleiden in die zoektocht!

Op woensdagavond, 9 en 16 november, organiseert BEST Gent de 
eerste editie van SDG Workshops! In deze workshops gaan we op een 
interactieve manier aan de slag met de 17 Sustainable Development 
Goals van de United Nations. Aan de hand van brainstorming, 
discussies of case studies laten we jullie actief nadenken over duurzame 
oplossingen. We werken onder andere samen met de bedrijven Bekaert 
en ArcelorMittal. Ze zullen vertellen over de relatie van hun bedrijf 
met de SDGs en wat zij precies doen om een verschil te maken. De 
sector waar beide deel van uitmaken, staalproductie en transformatie, 
maakt dit uiteraard ook een zeer interessante duurzaamheidskwestie. 
De avonden eindigen met een gezellige receptie, waar alle studenten 
kunnen netwerken met het specifieke bedrijf. 

Deelname aan deze avond is volledig gratis. Het enige wat je 
moet doen is je tijdig inschrijven! Deze link is te vinden onder het 
facebookevent of op onze instagram. De plaatsen zijn beperkt, dus 
grijp zo snel mogelijk je kans om deel te nemen aan dit nieuw en 
verfrissend evenement!

Als je meer te weten wil komen over onze Europese ingenieurs competitie
EBEC, onze zomercursussen, hackathons of trainingen over heel Europa, 
neem dan ook zeker eens een kijkje op onze website, Instagram of 
Facebook.

Instagram @bestghent
Facebook BEST Ghent
Email         ghent-board@best-eu.org 
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Gegroet Burgies! 

Hopelijk zijn jullie goed gestart aan het academiejaar, goed begonnen 
is half gewonnen. Wij hebben alvast met een overdosis enthousiasme 
het nieuwe semester aangevat, het semester waarin we traditioneel op 
zoek gaan naar stages om jullie op onvergetelijke IAESTE-stage in het 
buitenland te kunnen sturen.

IAESTE?
Voor al wie eigenlijk geen idee heeft wat IAESTE eigenlijk is: The 
International Association for the Exchange of Students for Technical 
Experience (IAESTE) is een organisatie die wereldwijd, in meer dan 
80 landen, actief is en jaarlijks vele studenten uit (bio-) ingenieurs-, 
informatica- en wetenschapsrichtingen de kans geeft om waardevolle 
buitenlandse werkervaring 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 is dus meteen ook een prachtige 
levenservaring. 

Meer informatie over hoe je nu exact op stage kan met IAESTE, volgt 
in de volgende editie van ‘t Civielke (en binnenkort op onze sociale 
media). In deze editie laten we enkele ingenieurstudenten aan het woord 
die deze zomer met IAESTE op stage geweest zijn.

Smaakmakertjes
- Glenn Sarens, MSc Electrical Engineering, 
Norway
“Because of a lot of free time, I had 
the chance to explore Norway very 
extensively. I did a lot of activities with 
IAESTE Norway, but also with the other 
interns and even with the colleagues 
from work. There are so many things to 
mention so I will only highlight a few. The 
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first activity is the Oslo weekend organized by IAESTE. We were formed in 
two groups and got a booklet with small tasks we had to do. The tasks 
were related to Norwegian traditions or we had to go to sights located 
around the city. Maybe you can recognize the well-known ‘the scream’ in 
the first picture ;)”

- Théodore Duplat, Bioscience Engineering, 
Brazil
“I started my master’s degree and was 
considering doing a summer internship 
to develop my skills and figure out which 
career path would be best for me. I 
was looking for a research internship 
at a university because I had already 
planned to do a research internship at 
a private company during the second 
semester. When I heard about IAESTE, I 
was immediately eager to apply for internships in three of the various 
locations that IAESTE provides. 

My first choice was Brazil because I had previously participated in an 
Erasmus exchange in Portugal, where I had gotten a taste of Portuguese-
speaking culture. I also saw it as a great opportunity to practise and 
improve the fundamentals of Portuguese that I learned in Lisbon. I found 
a topic that matched my interests and studies, and I decided that I 
would fly to Brazil this summer!”

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

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

Volg ons op Instagram: ‘iaestelcghent’

Alle praktische informatie is steeds terug te vinden op de website: 
www.iaeste.be
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VTK BRIEVEN
Beste Ward

Er is niets dat ik meer bewonder dan je toewijding aan de Manna en je 
wekelijkse presentaties. Mijn vraag is echter waarom die toewijding niet 
wordt doorgetrokken naar de e-Manna. Deze is namelijk ingevoerd om 
onze duurzaamheid te verbeteren. Geef jij hier niet om? Ben jij iemand 
die niet geloofd in de opwarming van de aarde? Bij jou zou niets me echt 
verbazen natuurlijk. Wat in ieder geval wel duidelijk is, is dat je niet geeft 
om de mensen die deze e-Manna wel belangrijk vinden. Is het niet juist 
de bedoeling dat je als praesidiumlid geeft om elke Burgie en Archie? Zou 
jij niet klaar moeten staan om anderen te helpen? Na al mijn genegeerde 
mails hierover kan ik in ieder geval al melden dat ik mij verwaarloosd 
voel. Hoewel dit natuurlijk heel pijnlijk is, verdwijnt het ten opzichte van 
mijn pijn dat de e-Manna zomaar verdwenen is. Hopelijk word ik (en al de 
mensen die samen met mij aan het rouwen zijn) ooit belangrijk genoeg 
voor jou om dit toch terug in te voeren. 

Met hoopvolle groetjes
Je (saaie) kapoen

Beste Senne

Zoals je waarschijnlijk wel weet is het belangrijk om altijd goed te 
communiceren. Dit blijkt echter niet je sterkste kant te zijn. Zo kan ik je 
melden dat niemand je zatte mails snapt en het waarschijnlijk beter is 
om je mobiele data even uit te zetten als je gaat drinken. Ik hou mijn 
hart dan ook al vast voor het moment dat zatte jij je herinnert dat je 
toegang hebt tot de sociale media van VTK… Verder krijgt ook iedereen 
een andere deadline voor zijn ’t Civielke artikels. Is dit jouw manier van 
mensen voortrekken? Indien ja, zou ik graag eens voorgetrokken worden 
in plaats van al mijn artikels in één nacht te moeten maken. (Bij deze wil ik 
ook even van de gelegenheid nemen om de lezers te melden dat het dus 
Sennes fout is dat de namen van de spelletjes in het vorig ’t Civielke fout 
waren aangezien ik half aan het slapen was terwijl ik deze samenstelde.) 
Gelieve dus wat te werken aan je communicatie (of nog beter te stoppen 
met communiceren en al het belangrijke aan Céline over te laten). 

Met verwarde groeten
Je veel gestructureerdere voorganger
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Proficiat, je hebt de laatste pagina van dit ‘t Civielke 1 
bereikt!  En wat voor één was het. Een prachtige samenwerking 

van verscheidene posten en individuen. 

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

hartelijk interview.

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

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

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

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

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

Vele kusjes en knuffels!

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

DANKWOORD
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