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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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eerste weken schrijf 
ik dit voorwoordje 

tussen het thesissen 
door. Ik denk dat ik 

de eerste praeses ben 
die kan zeggen dat hij 

in week 5 volop aan het 
thesissen is. Laten we 

hopen dat ik hierdoor wat 
meer tijd in het tweede 

semester heb om nog 
wat epische events zoals 

Oerwoud te beleven.
En wat was Oerwoud me een 

feestje,  nog nooit heb ik zo’n 
genderneutraal VTK feestje 

gezien. Na 3 dagen hard gaan 
op Oerwoud leek die nieuwe mini-

lockdown even een goed idee, 
maar na een week mag die toch 
weer snel gedaan zijn. Natuurlijk 
organiseren we met VTK  nog 
zoveel mogelijk activiteiten, al 
dan niet online. Zo konden de 
ongedoopten bumperballen, zijn 
er at home cocktailworkshops 
georganiseerd voor de 
werkzoekenden onder ons, 
en konden jullie zelfs online 
quizzen.
Nu zit ik een beetje met 
het probleem dat er 
niet zoveel activiteiten 
meer zijn waardoor dit 
voorwoordje een beetje 
kort is. Omdat ik mij 
oprecht afvraag of dit 
voorwoordje volledig 
doorgelezen wordt, 
heb ik besloten mijn 

dag te beschrijven.
Een dag in corona begint met wakker 
worden voor de middag, wat ook nieuw is. 
Daarna denk ik even na of we niet beter 
een Belgische Trump verkozen hadden, 
dan mochten we ten minste nog op café. 
Vijf minuten later besef ik dat mijn IQ toch 
net hoger is dan 5 en begin ik maar wat 
Tiktok te kijken. Uiteindelijk sta ik, naar 
goede gewoonte, op rond de middag en 
begin ik maar te thesissen. Mijn thesis ga 
ik hier niet beginnen uitleggen, niet omdat 
dit jullie zou vervelen, maar vooral omdat 
ik zelf niet goed doorheb waar ik mee 
bezig ben. De avonden zijn een beetje te 
vergelijken met de ochtenden, maar dan 
omgekeerd.
Omdat ik mij dus afvraag hoeveel mensen 
mijn voorwoordje lezen, en ik graag wat 
ideetjes wil voor mijn volgend voorwoord, 
kunnen jullie via deze QR code een 
korte survey 
invullen. Voor de 
resultaten zullen 
jullie vol spanning 
moeten wachten 
tot de volgende 
editie.
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Liefste lezers, 
Beste infl uencers,
Knapste Instagrammers, Facebook’ers en 
Snapchat’ers,

Hij is er weer! Een gloednieuw ‘t Civieleke! 

In dit ‘t Civieleke nemen we jullie mee in 
de wondere wereld van multimedia. Zo 
geven we jullie tips en tricks over hoe je 
het snelst een infl uencer wordt, hoe je die 
Tinder date scoort en hoe je Zoom-fails 
vermijdt.

We trokken deze maand ook op onderzoek 
uit: we gingen achter de schermen bij HLN 
en wat we ontdekten was echt niet oke, 
G.H. en C.W. - twee experts terzake - doen 
hun verhaal. We gaan op zoek naar Netfl ix 
alternatieven (want zeg nu zelf, wie wilt 
betalen voor fi lms en series?) en de beste 
Netfl ix en Chill fi lms - waarbij het niet erg 
is als je even iets anders doet.  

Corona is terug, en dat wilt zeggen: 
vrienden minder in het echt zien… Wij 
zetten voor jullie wat spelltjes op een rij 
die je online samen met je vrienden kan 
spelen. Ans geeft jullie ook tips over hoe 
je long distance relationship stand kan 
houden. En voor als de verveling tijdens al 
die online lessen ‘toch’ toeslaat: wij gingen 
op zoek naar nieuwe artiesten die je zeker 
eens moet checken! 

Zoals elke keer is er ook een interview met 
een prof. Deze keer: Prof. Bart Dhoedt (hoe 
kan het ook anders, met het thema?), die 
ons meenam naar zijn jeugdelijke affi niteit 
voor programmeerbare rekentoestellen.

Natuurlijk geven ook 
deze keer FRiS, BEST, 
IAESTE en sport jullie 
een update! 

Veel leesplezier en tot de 
volgende!

#kusjesenknuffels, 
#volgonsopinstagram,
#voegonstoeopfb,

#jullieredactie

Anouk, Clara, Oliver 
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VTK ONDERZOEK: SHOCKERENDE TOESTANDEN BIJ DE 
REDACTIE VAN HLN

“DIT GELOOF JE TOCH NIET?”

Links: C.W.., Rechts: de gebouwen van DPGMedia

Deze maand heeft onze VTK redactie een diepgaand onderzoek gedaan naar 
DPGMedia, het moederbedrijf achter HLN. Onze redactie wilde uitzoeken hoe 
het bedrijf functioneert, wie er werkt en vooral van waar hun nieuws komt. Wat 
onze redactie ontdekte was ronduit schandalig. 
Bron: zelf verzonnen

Bron van nieuws
“De artikels op HLN zijn al altijd twijfelachtig geweest”, zo zegt G.H. “Ik lees 
eigenlijk zowat nooit artikels van HLN, dat staat er toch om bekend om 
onbetrouwbaar te zijn”. “Ik heb dat een keer gelezen, en vond die schrijfstijl 
irritant en ben dan gewoon gestopt”. 

Andere personen die we contacteerden, maar liever anoniem wilden blijven, 
hadden ook kritiek op HLN: “De waarheid wordt altijd vervormd, titels worden 
sensationeler gemaakt dan ze zijn, en artikels zijn vaak inhoudsloos en te 
lang om nuttig te zijn.” Op Facebook worden titels van artikels vervormd, om 
nog meer controverse te veroorzaken. F.M. (niet te verwarren met SM)  melde 

(+) PLUS ARTIKEL

VTK SPORT CULTUUR  FEEST COMMUNICATIE  WEB & ICT  DELTA  LOGISTIEK  INTERNE
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ons dan weer dat journalisten hun diploma haalden op 
Partyvelde. 

In ieder geval, de bronnen van HLN zijn niet echt 
duidelijk, zo zouden ze volgens een zekere O.D. 
het grootste deel van hun artikels verzinnen, hoe 
controversiëler hoe liever. Zelf zegt hij daarover: “Ze 
schrijven zo een beetje wat ze denken dat er gebeurd 
is, je zou denken dat ze dat factchecken, maar nee, ze 
schrijven liever artikels vol fouten.” 

Opmaak
G.H. raasde verder: “ik wil ook nog kwijt dat ik die 
lay-out echt lelijk vind, en waarom moet alles in het 
blauw zijn? En dan ineens oranje erbij; why o why? 
Waarom staat het weerbericht daar, hoe hebben ze 
die website gemaakt, je hebt toch voorbeelden van 
andere websites, je ziet toch dat dit niet werkt. Plus, je 
kiest zelf hoe hoog en breed je artikels zijn, je kiest dat 
toch zo dat dat een beetje bij elkaar past?”

Geloofwaardigheid
Artikels vol fouten, een irritante schrijfstijl en een lelijke 
opmaak: hoe blijft HLN zoveel lezers hebben? Blijkt 
dat die geloofwaardigheid helemaal niet belangrijk is, 
“mensen lezen maar al te graag een sappige roddel, 
zo las ik onlangs nog een artikel waarin stond dat 
Stefanie van Mecano een niewe vrijer had (de ex 
lijfwacht van de ex vriend van de ex vrouw van de ex 
premier van ex Joegoslavië)”, zegt een zekere C.W. 

Commentsectie
Sinds kort schakelde HLN over naar een nieuwe 
vorm van commenten. Op hun site is het niet langer 
mogelijk om onder elk artikel te commenten. Een 
groot verlies voor degenen onder ons die nog eens 
wilden lachen, gelukkig bestaat het instagramaccount 
@HLNcomments nog steeds, waardoor we nog wel 
kunnen genieten van de biologische diversiteit in IQ. ■

SPORT CULTUUR  FEEST COMMUNICATIE  WEB & ICT  DELTA  LOGISTIEK  INTERNE

NET BINNEN
12u32 Marc van Ranst klaagt: “Ik 
krijg maar 50 euro per coronatest!”

11u59 BREEK: Spa kiest opnieuw 
nieuwe naam: “Resto de Brug”

11u26 LIVE IFK: Hillok op 
achterstand, VTK aan de leiding. 

LEES OOK

15/10/2020 19u36 FDB geeft genoeg 
aandacht aan haar muis

16/10/2020 21u26 VTK en VPPK 
organiseren “Oerwoud”: Gert Verhulst 
eist 1 miljoen voor het gebruik van 
zijn meesterhit [“In het oerwoud”]

29/10/2020 11u36  UGent schakelt 
als eerste over op code “iedereen er 
standaard door”

30/10/2020 18u19 Wie is B.B.: de 
man achter de worst?

ADVERTORIAL
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TINDER TIPS
Iedereen heeft ooit wel eens Tinder gehad (of “heeft al eens geswiped op een 
vriend zijn Tinder”), maar hoe fi x je nu echt die dates? Aangezien ik een echte 
Tinder-expert ben (ik heb al de volle twee dates gehad), hebben ze mij gevraagd 

om wat tips en tricks op een rijtje te zetten, succes verzekerd!*

* ik ben niet verantwoordelijk als je een blauwtje loopt, just saying

Het begint allemaal met je profi el, als dat goed zit, is de kans op een date groot. Doe 
een photoshoot en schiet wat leuke kiekjes; neem geen foto’s waar je vrienden op 
staan - behalve als je echt lelijke vrienden hebt, dan zie je er knap uit. Foto’s met dieren 
(uitgezonderd duiven of kippen) doen het ook altijd goed. 

Je bio moet natuurlijk ook goed zitten, hoe je die invult hangt af van hoe knap je bent, 
ben je knap? Dan zet je daar een grappig tekstje bij. Mijn persoonlijke favorieten ‘swipe 
in de richting van je politieke voorkeur’, ‘Ik ben slecht in het schrijven van een bio, maar 
nog slechter in zoenen’ (aw pijnlijk, sadlife). Ben je lelijk? Dan heb je maar één optie: 
vermelden dat je later veel geld gaat verdienen, tja op Tinder draait het nu eenmaal 
om het uiterlijk...

Tip 1: Je profi el instellen

Nu je profi el klaar is kan je beginnen swipen. Hier moet je de afweging maken: ga je 
voor veel matches - a.k.a. Iedereen die je toch niet zo knap vindt naar rechts swipen 
- of voor weinig - enkel degene die je aantrekken? Als je niet in een depressie wilt 
terechtkomen omdat niemand je terug swiped, zou ik voor de eerste optie gaan. 
Dan heb je net iets meer kans dat iemand te terug liked en je matched. Door ook de 
mensen die je iets minder knap vindt te liken, ben je ook een goed persoon, want je 
gaat niet enkel op het uiterlijk af, nee, jij durft ook verder te kijken dan dat!

Tip 2: Swipen

1 0   |   ‘ T  c i v i e l k e



TINDER TIPS Een match! (Eindelijk, want blijkbaar ben je toch niet zo aantrekkelijk als je zelf dacht.) 
Nu dat eerste bericht sturen. “Jij hebt een opening en ik heb zin”, is een no-go. Ik ben 
zelf maar eens in m’n Tinder gaan kijken naar openingszinnen die mensen naar mij 
hebben gestuurd, maar ik heb er geen gevonden (ligt dit aan mij??). Ik heb er zelf ooit 
eens een gebruikt toen ik een match had met een kotgenoot van mij, ik heb daar nooit 
een antwoord op gekregen, dus ik kan jullie hier eigenlijk geen tips over geven...

Tip 3: Chatten

Je hebt uiteindelijk toch iemand aan de haak kunnen slaan en nu ga je op date. Voor 
velen lijkt dit awkward, maar dit mag geen reden zijn om niet op date te gaan. Als het 
akward is voor jou, zal het ook voor de andere awkward zijn. Begin gewoon te praten 
en te vertellen, dan komt het allemaal in orde. 

Ga je iets drinken? Kies dan een gezellig cafeetje uit, maar niet een waar je je vrienden 
kan tegenkomen, dat is pas awkward. Nu rijst nog de vraag: wie betaalt er? Ik zou 
zeggen elk de helft, gewoon splitsen, of om de beurt trakteren. 

Tip 4: Een echte date

Na de date komt zowat het moeilijkste moment: je moet beslissen of je nog verder wilt 
met die persoon. Ik zou op dat moment niet te streng zijn; misschien waren mensen 
zenuwachtig en waren ze zichzelf niet helemaal. Als het leuk aanvoelde, maar iets 
te vriendschappelijk ga dan misschien toch voor die tweede date (heb ik nog nooit 
gedaan, maar bon, het zou eigenlijk wel moeten). 

Klikte het totaal niet? Laat dan de andere iets weten. Laat hem/haar weten dat je 
liever als vrienden verder gaat dan om te daten. Stuurt de ander dit bericht naar jou? 
Dan kan ik je enkel veel sterkte wensen in het verwerkingsproces, de ware loopt zeker 
nog ergens rond! 

Tenslotte geef ik jullie nog een laatste tip mee: doe het rustig aan, chill, als de andere 
de ware is voor jou en ook andersom, komt alles altijd goed

Tip 5: Na de date

‘ t  C i v i e l k e   |   1 1 



Kot Hacks
@VTKothacks
Na maanden of eeuwen opgesloten te hebben gezeten bij je ouders, kan je eindelijk alleen 
chillen op kot. Zit je voor de eerste keer op kot of heb je het perfecte kotlife ritme nog niet 
gevonden? Gebruik dan de volgende tips om jouw studententijd episch te maken.

3.141 Volgend 2.718 Volgers

Jozef Plateaustraat 22, Gent Lid  geworden 21 september 2020

Spreek met mensen af  @VTKothacks   -   12 nov.

Deze lijkt logisch, maar toch zijn er altijd een paar studenten die denken dat dit niet nodig is. 
Studeren gaat voor, nochtans kan inspanning niet zonder ontspanning. In tijden van corona kan 
je je ook makkelijker terugtrekken. En toch heeft de mens sociaal contact nodig om gelukkig 
te blijven! Probeer je een beetje aan een vaste bubbel te houden en ga samen leuke dingen 
doen. Dit kan ook blijven bij samen iets koken en erna is er nog genoeg tijd om te studeren (of 
te Netflixen). 

Tips over koken op kot  @VTKothacks   -   12 nov.

Koken op kot is niet altijd even simpel. Sommigen hebben maar twee vuurtjes, anderen moeten 
een keuken delen met de grootste sloddervossen op aarde. Hoe dan ook is koken een skill die 
je best wel leert. Een tip is om met gemakkelijke gerechten te beginnen. Probeer niet direct een 
fancy visje te bakken, met een lekkere saus erbij en gekookte groentjes. Wok gerechten zijn hier 
perfect voor: je hebt maar 1 pan nodig en dit mislukt bijna nooit. 

De meesten hebben ook wel een microgolf op kot. Wist je dat je ook patatten of rijst kunt koken 
hierin? Voeg een beetje water toe en laat de microgolfoven zijn werk doen! Er zijn duizenden van 
dit soort trucjes te vinden op het internet. Wil je twee potjes tegelijk opwarmen? Gebruik dan 
een glas om het tweede potje hoger te zetten, zo kan je plaats en tijd besparen.

We weten allemaal dat koken in Gent voor 1 persoon niet gemakkelijk is. Als je een diepvries(vakje) 
hebt, gebruik deze dan ook. Zoek zeker op voorhand op wat je allemaal kan en mag invriezen. 
Laat altijd alles afkoelen tot kamertemperatuur voor je het in de diepvries legt. Een andere 
manier om dit op te lossen is: koken met 2 natuurlijk! Hierbij is de truc dan om de andere 
persoon al het werk te laten doen, zo hoef jij niet te stressen dat alles zou aanbranden.

1 2   |   ‘ T  c i v i e l k e



Leeg je valies altijd de avond dat je toekomt in Gent  @VTKothacks   -   12 nov.

Deze tip is echt een belangrijke. Van zodra je op kot bent, leeg je valies. Zo niet dan gaat deze 
een hele week op de grond blijven liggen en voelt je kot rommelig aan. Clean kot, clean mind!

Zoek een hobby  @VTKothacks   -   12 nov.

Wij studenten geven maar al te vaak onze hobby’s op van zodra het uniefleven begint. Dit is 
natuurlijk echt zonde. We hebben veel werk, veel deadlines, we spreken vaak af met vrienden… 
Echt tijd voor onszelf nemen we niet zo vaak meer. Een hobby is iets enkel van jezelf en maakt 
je gelukkig. Dit kan vanalles zijn: wandelen, lopen, fietsen, gitaar spelen, met muziek bezig zijn, 
dansen, boksen… leef je uit! VTK Sport voorziet verschillende activiteiten om jouw favoriete 
sport te ontdekken en Cultuur brengt je creatieve kant naar boven!

Stofzuig 1 keer per week  @VTKothacks   -   12 nov.

Deze tip is niet leuk, maar ook belangrijk om de orde op kot te bewaren. Geef maar toe dat het 
niet leuk is om op een vuile vloer te lopen als je net uit de douche komt. Clean kot, clean mind.

Plan niet elke avond vol  @VTKothacks   -   12 nov.

Hou 1 avond vrij om gewoon tot rust te komen. Het studentenleven is geweldig, maar ook 
geweldig druk. Als je elke avond iets gepland hebt, ga je na een tijdje merken dat je op alles 
achterloopt van schoolwerk. Dit zorgt voor stress die in de eerste plaats vermeden kon worden. 
Je kan natuurlijk ook samen studeren met vrienden.

Kotgenoten  @VTKothacks   -   12 nov.

You love them or you hate them. Heb je gedeelde ruimtes? Dan kan je beter je kotgenoten te 
vriend houden. Als iedereen een beetje zijn best doet is dat pure weinsjte voor jullie allemaal. 
Wie weet koken jullie dan eens allemaal samen of houden een gezelschapsspelletjes avond, 
of neem ze allemaal mee naar Delta! Ook al zit je in een studio en heb je keuken en badkamer 
voor jezelf, probeer op een goede voet te staan met je overburen/bovenburen/… Hiermee wordt 
bedoeld: ga niet stofzuigen om half 11 ’s avonds (n.v.d.r. dit komt niet uit eigen ervaringen).

Katers  @VTKothacks   -   12 nov.

Oh boy die katers… Je hebt er misschien minder dit jaar gezien de situatie, maar toch slagen 
sommigen erin om de volgende dag een serieuze kater te hebben. Drink genoeg water voor je 
gaat slapen! De volgende ochtend gaat al een pak minder erg zijn. Werkt dit niet? Probeer dan 
eens een frisse neus te halen. Ga zeker niet naar de les als je denkt dat je maag dit niet aankan, 
de wc’s van de Plateau zullen je niet dankbaar zijn.
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F A I L S  E N  H O E

Mute Stop Video Invite

4

Manage Participants

Sommige mensen zijn van zichzelf al geboren om in gênante 
situaties te belanden, maar les van thuis uit biedt nog een 
extra kans om awkwarde momenten te beleven. Hier zijn de 
beste tips om deze te vermijden en een paar voorbeelden.

Open

Remind 
Me Later

Check altijd (maar dan ook ALTIJD) of je camera en microfoon af staan voor je opstaat en 
mogelijks je mooiste lingerie/boxershort laat zien om je twaalfde cola van de dag te gaan halen. 
Je wil écht niet de persoon zijn met de Spongebob-onderbroek. Of toch niet voor je hele jaar. Zo 
had ene Marina uit de Verenigde Staten de gewoonte om telkens alleen een chique bloes aan te 
doen en voor de rest alleen cheeky underwear. Je raadt al wat er gebeurde. 
Als dit je toch overkomt, zit er niets anders op dan zelfzeker te zijn. Bied beleefd je excuses aan, 
en ga verder met je leven. (Huilen van schaamte is toegestaan. Huilen van het lachen ook.) 

STAP 1

STAP 2
Dit geldt voor alle lessen waarbij je verplicht wordt om je camera en microfoon aan te zetten: 
als je echt niet gestoord wil worden, hang je best een briefje op je deur met de boodschap dat 
niemand mag binnenkomen. Zoomen in de woonkamer is al helemaal een no-go. Iedereen kent 
wel de video van de vrouw wiens man in zijn ondergoed verschijnt op de achtergrond, vervolgens 
schrikt, tegen de deur botst en dan uit beeld probeert te geraken. Nog niet gezien? Gewoon “zoom 
fails” intikken op YouTube en je vindt het direct. 

1 4   |   ‘ T  c i v i e l k e



Z E  T E  V E R M I J D E N

End Meeting
Share Screen Chat Record

STAP 3
Zorg dat wat je medestudenten zien op de achtergrond netjes is en professioneel overkomt. Niet 
iedereen hoeft te weten hoeveel liter wijn jij en je kotgenoten gisteren hebben binnen gegoten of 
wie er ligt te ronken in jouw bed, en al zeker je proffen niet. Zo gebeurde het dat een student na de 
les gevraagd werd door de prof om even in de zoomsessie te blijven. Bleek dat er de hele tijd een 
lege fl es wijn op de achtergrond naast een stapel kleren lag te blinken. 
Plek onder je bureau of bed? Schuif die kleren daar tijdelijk onder (maar vergeet ze niet) als je te 
lui bent om op te ruimen. Al kan één keer in de drie maanden opruimen wonderen doen. Ik spreek 
uit ervaring.

STAP 4
Speel niet met de instellingen van Zoom tijdens een les, je weet nooit wat er gebeurt. Zoals een 
manager die zichzelf in een aardappel had veranderd om eens uit te proberen en de instelling niet 
weg kreeg. Een aardappelmeeting, jawel. Moeilijk om dan iemand nog serieus te nemen. 
Zorg er ook voor dat je zeker je scherm niet aan het delen bent terwijl je je favoriete fanfi ction 
aan het lezen bent of met je vrienden chat. Je hoeft zeker niet op te letten in de les (in theorie 
wel natuurlijk, en om een zorgeloze zomer te beleven kan je dit eigenlijk ook best af en toe doen), 
maar pas op met alle toetsen op je laptop. Je kan ook altijd volledig op safe spelen en gewoon 
chatten via je gsm.
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4.20 PM 69%VTK hotspot

12 How to survive long distance

Code rood, weer bij je ouders intrekken, slechts één knuffelcontact toegelaten 

en dus je lief niet / nog amper kunnen zien: hoe overleef je dat? Tips van een 

survivor.

Het was een klassiek verhaal: ik ging op Erasmus en werd verliefd. Op de tweede 

dag van mijn semester in Manchester leerde ik een knappe Australiër kennen. Een 

week later waren we een koppel. Er waren non-believers, die het niet goed zagen 

komen, en ik had zelf ook twijfels. Het afscheid op de luchthaven na drie maanden 

samen was emotioneel: zou ik hem nog wel terugzien? Langeafstandsrelaties 

werken toch nooit? Dat leerde How I Met Your Mother me…

Maar we overleefden tweeënhalf jaar langeafstand, met een handvol bezoekjes 

tussenin. Hij woonde daarna drie jaar bij mij in België, ik woon al ruim drie jaar in 

Australië. Nu, negen jaar na de ‘Er was eens’ in Manchester, zijn we verloofd. Dit is 

mijn handleiding voor jouw ‘En ze leefden nog lang en gelukkig’

TIP 1 : Wees optimistisch
Kort na ons afscheid en terug aan de UGent, zag ik tussen alle ‘kunst’ op de 
achterkant van een stoel in de aula het zinnetje “Distance is to love what wind is to 
fi re” gekrabbeld. Het maakte me verdrietig: de liefde wordt uitgeblazen?! Maar dan 
googelde ik het zinnetje en ontdekte dat het deel is van een langere, mooiere quote: 
“Distance is to love what wind is to fi re: it extinguishes the small but stirs up the 
great.” Als je liefde “groots” is, wakkert afstand ze net aan! Onthoud dat: bekijk het 
niet te pessimistisch, afstand kan net goed zijn voor je relatie, zelfs als die nog pril is.
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4.20 PM 69%VTK hotspot

12
“Als mijn relatie 2,5 jaar lang 17.000 km kon 

overleven, kan jij dit ook aan”

TIP 4 : Heb geduld
Een langeafstandsrelatie kan soms lastig zijn, zeker in het begin, maar het went en 
wordt beter. Heb geduld met elkaar en de technologie, als er eens een kink in de kabel 
zit. En heb geduld met deze situatie. Het is heel onwaarschijnlijk dat je dit tweeënhalf 
jaar zal moeten volhouden. Als het virus onder controle raakt, zullen de regels wel 
weer versoepeld worden. En volgens Donald Trump komt het langverwachte vaccin 
er “very, very soon”. Houd vol!

TIP 3 : Vertrouw elkaar
Vrienden vroegen me weleens of ik niet ongerust was dat mijn Australiër aan de 
andere kant van de wereld me zou bedriegen. Natuurlijk weet je nooit zeker wat 
je lief uitspookt zonder jou – gelijk hoeveel of weinig afstand er tussen jullie zit. 
Maar je moet je hoofd niet gek laten maken en elkaar toch vertrouwen. Met de 
strenge coronamaatregelen is het sowieso heel moeilijk om nu andere mensen 
te ontmoeten. Hij/zij zit dus waarschijnlijk effectief gewoon braaf thuis bij mama/
papa/kat te studeren of series te bekijken.

TIP 2 : Videobel elke dag
Met vorige liefjes belde ik nooit – ik zag ze toch ‘in het echt’ - maar mijn Australiër 
en ik maakten van in het begin de afspraak dat we geregeld zouden Skypen. Op 
welke dagen zou dat passen? Waarom niet elke dag? Deal. Dus zat ik de dag na ons 
afscheid klaar achter mijn computer, op het afgesproken tijdstip. Hij kwam maar 
niet online… Ik begon licht te wanhopen. Een uur te laat was hij daar dan eindelijk 
toch: we hadden het tijdsverschil niet juist uitgerekend. Ondanks die valse start, 
videobelden we daarna inderdaad elke dag, telkens makkelijk een uur. Alleen tijdens 
de examenperiodes hielden we het wat korter. We stuurden ook wel wat berichten 
en het is leuk om elkaar zo op verschillende momenten eventjes te horen. Maar 
berichtjes zijn oppervlakkig, traag en vatbaar voor misinterpratie en misverstanden. 
Videobellen is echt dé gouden tip. Je kan over alles vertellen, mee zijn met wat je lief 
allemaal doet, en betrokken blijven in elkaars leven. Het is dat wat je relatie nu net 
sterker kan maken. Je kan elkaar niet vastpakken, geen activiteiten doen samen, dus 
moet je wel praten en elkaar (nog) beter leren kennen.
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rotating  corn 
challenge

Mogelijks de meest 
absurde challenge van ze 
allemaal: neem een kolf 
maïs en plaats deze op een 
boormachine. Vervolgens 
laat je deze draaien en zet 
je je tanden in de maïskolf. 
Je zou niet de eerste zijn 
die bij deze challenge een 
tand verliest!

Planking

Planking is niet alleen een 
oefening voor buikspieren, 
maar ook een absurde 
social media-challenge. 
Zoek de meest absurde 
plaats en ga er neerliggen 
als een plank. 

challenge 
accepted 

Facebook, Instagram, 
Twitter, TikTok en 
Snapchat, we kunnen 
ons geen wereld meer 
voorstellen zonder sociale 
media. En af en toe stuiten 
we dan op een challenge 
die dan een aantal weken 
het Internet verovert.  Maar 
de uitdagingen die viraal 
gaan zijn meestal de meest 
absurde uitdagingen. Wij 
lijsten hier alvast de meest 
absurde challenges voor 
jou op! Proberen op eigen 
risico!
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JanUhairy

Januari wordt JanuHairy! 
What’s in a name? Bij 
deze challenge mag je je 
een hele maand lang niet 
scheren. En voor de echte 
doorzetters komt er nog een 
extra maand FebruHairy bij! 

ice  bucket 
challenge

Deze challenge kent 
iedereen wel, maar wist je 
ook dat als je de challenge 
niet uitvoerde een donatie 
moest geven aan ALS-
patiënten? In de Verenigde 
Staten zamelden ze zo 
meer dan 115 miljoen dollar 
bijeen!

Banana-sprite 
challenge

Simpel: eet twee bananen 
en drink daarna een heel 
blikje Sprite leeg. En probeer 
het daarna allemaal binnen 
te houden.  

Kylie  jenner 
lip  challenge

Om de opgespoten lippen 
van Kylie Jenner na te 
bootsen, gebruikten 
deelnemers van de 
challenge een shotglas 
om hun lippen vacuüm te 
trekken. Resultaat absoluut 
niet gegarandeerd! 
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Bridget Jones’s 
Baby

Het leven van 40-plusser 
Bridget Jones loopt niet 
helemaal zoals gepland 
nadat ze gebroken heeft 
met Mark Darcy. Ze besluit 
zich te concentreren 
op haar job en nieuwe 
kennissen. Maar alles 
neemt een wendig 
wanneer ze onverwachts 
zwanger wordt en niet 
zeker is wie de vader is...

Fast & Furious How to lose a 
guy in 10 days

Een reeks actiefi lms over 
illegale straatraces en 
criminele activiteiten. 
Undercoveracgent Brian 
O’Connor infi ltreert in een 
autobende, onder leiding 
van Dominic Toretto. 
O’Conner raakt bevriend 
met Toretto en wordt 
verliefd op diens jongere 
zus Mia...

Andie Anderson, ‘How 
To’-meisje van een trendy 
tijdschrift beschrijft in 
haar column wat vrouwen 
allemaal verkeerd doen 
in een relatie en past dit 
toe bij Ben Barry. Wat ze 
echter niet weet is dat hij 
ook een weddenschap 
heeft waarbij hij een vrouw 
in 10 dagen verliefd op 
hem laat worden. 
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‘ARE YOU STILL WATCHING?’‘ARE YOU STILL WATCHING?’
Je kent het wel: na een halfuur discussiëren en 
Netfl ix uit te pluizen zit je eindelijk gemakkelijk 
in de zetel om na nog eens een halfuur in slaap 
te dommelen. Bij deze geven wij jou al 6 topfi lms 
waarbij je absoluut niet hoeft op te letten en rustig 
10 minuten kan slapen en toch nog mee bent met de 
verhaallijn. Enjoy!! 

Bad Boys for life Just Go With It Lord of the Rings

Terwijl Mike Lowrey in een 
midlifecrisis zit is Marcus 
Burnett opgeklommen 
tot politie-inspecteur. De 
twee herenigen wanneer 
ze tot de ontdekking 
komen dat een Albanese 
huurmoordenaar hen 
dood wenst. Er blijkt een 
persoonlijk motief achter 
te zitten sinds zijn broer 
door hen omgebracht 
werd.

Als versiertip vertelt Dr. 
Danny Maccabee zijn veel 
jongere vriendin Palmer 
dat hij getrouwd is en 
kinderen heeft. Omdat 
Palmer dit niet gelooft en 
bewijzen wil zien, vraagt hij 
zijn assistente Katherine 
Murphy en haar kinderen 
om als zijn gezin te 
fungeren op een vakantie 
naar Hawaï.

‘The Fellowship of the 
Ring’, ‘The Two Towers’, 
‘The Return of the 
King’, samen goed voor 
meer dan 10 uur kijk-/
slaapplezier terwijl je 
Frodo’s en Sams tocht 
naar de vernietiging van 
de Ring volgt. 
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QUARANTINE GAMES

Nu de unief weer op code rood staat, de horeca weer alles heeft moeten dichtgooien en we 

gezamenlijk fl ashbacks naar maart krijgen, is het opnieuw tijd om creatieve manieren te 

verzinnen om onze vriendschappen te onderhouden. Laat creatief zijn nu net onze specialiteit 

zijn! Bij deze een lijst van alle spelletjes die je tijdens deze tweede golf gespeeld moet hebben.

A M O N G  U S

S K R I B B L . I O

Uiteraard konden we deze lijst niet samenstellen zonder Among Us te vermelden. Als je een 
van de weinigen bent die het nog niet gespeeld heeft, heb je er heel waarschijnlijk al wel van 
gehoord. Mocht je toch uit de lucht komen gevallen (onder welke steen heb jij gezeten? xd), 
is hier een kleine samenvatting.
Je speelt met 4-10 personen als astronauten op een defect ruimteschip, er is echter een van 
vorm veranderende alien imposter aanwezig op het schip. De crewmembers moeten het schip 
proberen te repareren en de imposter proberen te ontmaskeren. De imposter heeft maar 1 
doel, zoveel mogelijk crewmembers vermoorden voor ze het schip kunnen repareren zonder 
ontdekt te worden. Wanneer er een lichaam gevonden wordt, gaat iedereen in discussie over 
wie ze denken dat de imposter is.

Deze online pictionary het perfecte spel om te spelen met al je vriendjes tijdens een 
gezamenlijke videocall. 
Je creëert eerst een private room. Daarna kan je het aantal rondes kiezen (hoe vaak iedereen 
mag tekenen), hoe lang iedereen mag tekenen, in welke taal je wil spelen en je kan zelfs zelf 
woorden ingeven! Ja krijgt een link die je naar je vrienden stuurt zodat zij ook de room binnen 
kunnen. Daarna krijg je allemaal om te beurt een woord dat je met je computermuis moet 
tekenen terwijl de rest moet raden. Simple but fun!
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P S Y C H !

J O K I N G  H A Z A R D

A L L B A D . C A R D S

Psych! is een enorm leuk spelletje en heeft veel huil-ven-het-lachen potentieel (zeker als je 
gezamelijk een video call houdt tegelijkertijd!). Het werkt erg simpel, iedereen downloadt de 
gratis app, 1 persoon start een spel, kiest een categorie en krijgt een code waarmee de rest 
het spel kan joinen. 
Maar wat houdt het spel juist in? Wel, per ronde krijg je een trivia-vraag waarop je een fout 
antwoord moet verzinnen. Daarna krijgt idereen een lijstje te zien met de antwoorden van 
alle andere spelers en ook het juiste antwoord. Nu moet je proberen om het juist antwoord 
eruit te kiezen.

Dit ludieke spel is eigenlijk een kaartspel waarvan er ook een online versie is op playincards.io 
(je kan op deze site nog veel meer kaart spellen kiezen maar joking hazard is mijn persoonlijke 
favoriet). Ook hier maakt iemand een kamer aan met een code waarmee de rest ook binnen 
kan.
Je hebt een stapel kaarten met op elke kaart 2 cartoon personages en een stukje dialoog 
tussen hen. Iedereen trekt in het begin 7 kaarten, daarna wordt er elke ronde een judge 
aangesteld. Deze persoon trekt een kaart van de stapel en vult hem aan met 1 van zijn/haar 
eigen kaarten. Daarna kiezen de andere spelers 1 van hun kaarten op het verhaaltje af te 
maken en kiest de judge de winnaar. Wie op het einde van het spel de meeste punten heeft 
wint!

All bad cards is de online versie van het maar al te geliefde spel Cards Against Humanity. Dit 
is nog zo’n spel waarvan ik denk dat de meeste onder jullie wel al weten hoe het werkt, maar 
voor die aantal onder jullie die nog niet het genoegen hebben gehad om dit spel te spelen is 
hier hoe het werkt.
Opnieuw maakt iemand een kamer met een code zodat iedereen anders kan joinen. Dan 
krijgt elke speler een aantal kaarten waarop een zinsdeel staat. Per ronde wordt er een judge 
aangesteld en geeft het spel een kaart waarop een half afgemaakt zin staan, alle spelers 
moeten de zin afmaken met 1 van zijn/haar eigen kaarten. De judge kiest dan de volgens 
hem/haar grappigste aanvulling, waardoor die persoon een punt krijgt. Degene met de 
meeste punten aan het einde van het spel wint!
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VANSLOPPY 
JESSICA
SLOPPY 
JESSICA

De Sloppy Jessica is te bewonderen in afl evering 20 van seizoen 1 van Brooklyn 99. In de 
afl evering beginnen Terry, Amy en Gina aan een enorm extreem dieet. Na 48 uur gooit Gina de 
handdoek in de ring en beslist haar eigen lunch mee te nemen, de Sloppy Jessica. In haar eigen 
woorden “Mac & Cheese, chili, pizza on a bun. It’s everything I’ve wanted to eat for the last 48 
hours.”

Nu kan je dit gerecht werkelijk zo moeilijk of zo makkelijk maken als je wil. Ik geef het recept 
dat mij het meest geschikt lijkt voor de doorsnee student, die amper weet hoe zijn/haar oven 
aanmoet. Als je echter meer culinair getraind bent kan je de tomatensaus, kaassaus en chili zelf 
maken.

* Een oven met een bakplaat (bedekt met bakpapier want als je oven  
 iet of wat lijkt op die bij mij op kot wil je NIETS leggen op die bakplaat, 
 yukkie)
* Een stokbrood
* Een zakje gemalen mozarella 
* Je lievelings pizzatoppings
* Een pot voorgemaakte of zelf klaargemaakte tomatensaus
* Een pot voorgemaakte of zelf klaargemaakte chili (voor mijn mede 
 vegetariërs kan dit uiteraard gesubstitueerd worden met een veggie 
 versie!)
* Macaroni (hoeveelheid hangt af van hoeveel honger je hebt)
* Een pot voorgemaakte of zelf klaargemaakte kaassaus.

BENODIGDHEDEN

MAC & CHEESE
Het is eerst tijd om de macaroni met kassaus te maken. 

1.  Kook een litertje water en gooi er een redelijke hoeveelheid zout bij.
2. Doe je macaroni in het water en laat het koken voor de hoeveelheid tijd 
 dat er op je pasta pak staat.
3. Doe terwijl je pasta aan het koken in je kaassaus in een aparte pot.
4. Giet je pasta af wanneer hij klaar is met koken, gooi hem bij je saus en 
 boom, mac & cheese
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Nu is het tijd om de chili te maken (= opwarmen).

1. Doe de chili in een pot en zet het vuur aan.
2. Blijf roeren tot je een lekker warm, gas-inducerend mengsel hebt.
3. Als je het nodig vind kan je nu ook wat extra kruiden en dergelijke 
 toevoegen.

CH I L I

Nu tijd voor de base-layer, de pizza. Deze gaan we rechtstreeks maken op het 
brood van de sandwich.

1. Snij een stuk stokbrood af, snij het open en leg het op je bedekte 
 bakplaat.
2. Nu zou je normaal beginnen met saus en dan de toppings, MAAR als 
 je dat doet wordt heel je brood zo zompig als wat. Dus doe in plaats 
 daarvan eerst een laag mozarella, dan toppings en dan saus (eventueel 
 nog een laag mozarella if you so please).
3. Steek het goedje in een oven voorverwarmd op 220°C tot de kaas 
 gesmolten is, et voilà!

P IZZA

AL LES  SAMEN GOOIEN
Avengers assemble! Tijd om alles samen te stellen.

1. Neem je pizzabroodje.
2. Gooi er een mooie lading chili over.
3. Werk af met een goede portie macaroni met kaasaus en...

... ENJOY!
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Steeds meer toestellen zijn verbonden met het internet: van koffi ezetapparaat 
tot koelkast en van voordeur tot horloge. Maar wat doe je als al die toestellen 
kwaadaardig blijken te zijn en je je willen vermoorden? Ik zet enkele handige 
tips and tricks op een rijtje! 

Hoe overleef je als je huis Hoe overleef je als je huis 
slimmer is dan jij?slimmer is dan jij?

Tip 1: Zet je mobiele telefoon uit

Je slimme apparaten kunnen je locatie achterhalen op basis van je telefoon, en zo naar 
je toe sluipen om je te vermoorden! Gsm uit, zo weet niemand meer waar je bent

Tip 2: Haal de stekker van je TV uit het stopcontact

Je slimme TV heeft een ingebouwde microfoon en kan zo gesprekken die jij voert 
analyseren en doorsturen naar andere apparaten. Hetzelfde geld ook voor smart 
speakers en slimme assistenten. 

Tip 3: Blokkeer je veiligheidscamera’s 

Je smart home kan via je beveiligingscamera’s al je bewegingen in huis volgen, niet 
handig als datzelfde smart home je wil komen vermoorden
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Tip 4: Brand kaarsen

Je (smart)lampen aanzetten is ook geen goed idee, je slimme huis weet zo op welke plaats je 
in het huis bent, ai…

Tip 5: Schakel je slimme thermostaat uit

Stel je huis wilt je levend verbranden, of bevriezen, kan hij dat doen met je eigen thermostaat

Tip 6: Draai de hoofdkraan dicht

In een poging om je door een overstroming uit je huis te krijgen, kan je smart home proberen 
om de controle over te nemen over de slimme wasbakken en douches in je huis

Tip 7: Haal batterijen uit babyfoons en speelgoed

Ja, ook deze apparaten blijven je achtervolgen

Tip 8: Cancel je creditcards

Voor je het weet ben je blut, leef je op het straat onder een brug en ben je binnen de 5 dagen 
dood, ook niet handig

Tip 9: Kruip via een raam naar buiten

Vluchten kan nog? Kruip dan via het raam naar buiten, je smarthome kan alle deuren van je 
huis op slot doen, misschien ook wel je ramen, maar die kan je gelukkig inslagen met een pan 
of een zwaar voorwerp.
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We kennen allemaal het eeuwige probleem wel als student: being broke as hell.
Velen onder ons herkennen dit fenomeen zeker en het kan dan ook faliekant afl open als we geen 
goedkope alternatieven kunnen vinden voor hetgeen dat we het allerliefst doen tijdens deze 
donkere tijden: series en fi lms kijken! Want ja, je hoeft geen Hulu, Netfl ix, Disney + of Amazon 
prime aan te kopen om deftige fi lms te bekijken met een hoge kwaliteit.
Omdat niet iedereen zo vertrouwd is met alle verschillende opties waartussen je kunt kiezen als 
het komt op gratis websites, hebben we hier een lijst klaarstaan om je noden te vervullen. Op 
deze sites kan je alles tegenkomen, in elke kwaliteit die je maar wilt en dat allemaal volledig gratis! 
Vaak is het ook zo dat het aanbod aanzienlijk hoger ligt dan voor betalende streaming diensten 
zoals Netfl ix. Doordat deze sites voor iedereen beschikbaar zijn, zijn er vaak opties uit alle landen 
ter wereld en meestal ook in verschillende talen (dus als je niet zo goed bent in Engels is er geen 
probleem).
Hoewel deze lijst bestaat uit kosteloze streamingdiensten, zijn er toch wel een aantal zaken waarop 
gewezen moet worden. Het kan voor sommige diensten (zoals Crackle) nodig zijn dat je eerst een 
vpn installeert voordat de site beschikbaar is. Geen nood, indien je geen vpn geïnstalleerd, heb je 
nog meer dan genoeg keuze, want dit is slechts een minderheid.
Er is misschien 1 kleine, piepkleine disclaimer aan de meeste van deze sites: hun aanbod aan 
*kuch kuch* reclame. Vaak zul je 2 of zelfs 3 keer moeten klikken op je fi lm of afl evering voordat hij 
begint te laden. Elk van deze clicks activeren pop-ups naar andere sites. Deze pop-ups zijn jammer 
genoeg vaak porno sites waarvoor je moet betalen of sites waarvan je nooit had gedroomd dat 
ze bestaan. Je hoeft deze echter gewoon weg te klikken en terug te gaan naar het tabblad van je 
fi lm om je fi lm op te starten of verder te kijken. Een goede manier om deze pop-ups te vermijden 
is Ghostery. Dit is een add-on dat je gratis kan installeren en vastzet in je taakbalk. Deze zorgt 
ervoor dat je handmatig advertenties en trackers kunt deblokkeren en maakt ook dat je sites 
sneller laden.
Na deze ultralange inleiding over deze lugubere, maar levensreddende sites is het tijd om te 
beginnen met het oplijsten van deze geluksbronnen. Let’s goooooooo

Crackle

Crackle is een dienst van Sony die al beschikbaar is in Amerika. Momenteel heb je een vpn 
nodig om deze ook hier te bekijken, maar vaak kun je vpn’s ook gratis installeren en heb je 
direct toegang tot deze site. Omdat deze site nog zeer recent is, mag je er nog niet al te veel 
van verwachten. De fi lms en series die erop te vinden zijn, zijn voornamelijk ouder. Als je dit 
juist tof vindt, is dit zeker iets voor jou!

Putlocker

Putlocker wordt algemeen wel gezien als een van de meest bekende gratis streamingdiensten 
die er online te vinden zijn. Ze bieden een enorme hoeveelheid aan kwaliteitsvolle fi lms en ze 
updaten ook vaak hun database.

NETFLIX ALTERNATIEVENNETFLIX ALTERNATIEVEN
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Peacock

Dit is een streamingsdienst van NBCUniversal die nog zeer jong is, maar wel al een heel stuk 
kijkplezier levert. Net zoals Crackle, heb je hier ook een vpn voor nodig om dit te installeren. 
Deze site biedt vooral NBC-series aan en worden op deze site aangeboden een week nadat 
het ze uitgezonden worden. Het assortiment is hier echter deels gratis en voor sommige 
dingen zul je moeten betalen.

Popcorntime

Dit is een app die waarschijnlijk iedereen onder ons zeer goed kennen. Het is een gratis te 
installeren app waar je een enorme hoeveelheid en aanbod aan fi lms en series krijgt. Ondanks 
de vele goede reviews van deze app, kan het zijn dat Popcorntime tegenwoordig vaak niet 
goed werkt. Sinds de nieuwste update, kan het zijn dat je verplicht een vpn moet installeren 
of dat je fi lms en series veel minder goed laden dan vroeger. Misschien een minder goede 
aanbeveling, maar het toch waard te proberen. Wanneer je eenmaal geluk hebt, heb je keisnel 
toegang tot de nieuwste fi lms met een zeer goede kwaliteit.

Megashare

Deze site is een dat al eeuwen meegaat. Het was de eerste online free streamingdienst 
die ik leerde kennen zo’n 10 jaar geleden. Het heeft een geüpdatete database waardoor ze 
duizenden fi lms en series aanbieden met een HD-kwaliteit. Ze bieden ook veel verschillende 
vertalingen aan, zodat je evengoed een Japanse fi lm kan bekijken zonder problemen.
Hun zoekmodel is ook zeer handig: via verscheidene fi lters kun je je opdrachten verfi jnen om 
beter te kunnen vinden waarnaar je zoekt. Zo kun je volgens taal, acteurs, jaar van uitgave etc 
je zoekopdracht specifi ëren.

123movies

Van deze streamingdienst, zijn er verschillende websites met telkens een andere URL. Je 
hoeft het maar op te zoeken en je vindt 20 verschillende 123movies sites. Het verschil tussen 
deze kunnen klein of groot zijn. Mijn advies is om gewoon te klikken op verschillende URL’s 
en te zien welke het beste werkt op jouw computer. Voor sommigen geldt het ook dat de 
ene serie een betere kwaliteit heeft dan een 123movies van een andere URL en omgekeerd. 
Persoonlijk gebruik ik de 123moviesgo.tv omdat die het best werkt en de meeste fi lms en 
series in een HD kwaliteit aanbiedt.
Vaak is het ook zo dat je voor 1 bepaalde fi lm of afl evering verschillende servers hebt. Die 
zijn te zien onder je fi lm en kun je aanklikken als je merkt dat de kwaliteit of het geluid wat 
minder is. In de meeste gevallen zorgt een andere server ervoor dat je kwaliteit, geluid of 
ladingsnelheid beter is.
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Xmovies8

Deze streamingdienst is misschien iets minder bekend, maar daarom hoeft het zeker niet 
onder te doen aan de rest van de streamingdiensten in deze lijst. Niet alleen is deze site zeer 
up to date, maar bieden ze ook een grote hoeveelheid aan shows waarvan je alle seizoenen 
kunt bekijken.

Gomovies

Gomovies is een site die voor de gebruikers van Megashare waarschijnlijk zeer vertrouwd 
zal aanvoelen. Hun gebruikersvriendelijkheid staat zeer hoog aangeschreven in vergelijking 
met vele anderen. Zoekopdrachten zijn hier accuraat en er zijn veel manieren om je op de 
website te navigeren. Je hebt hier de mogelijkheid om fi lms te bekijken in een resolutie van 
niet minder dan 4K UHD!

Justwatch

Deze pagina is eerder een vreemde eend in de bijt. Dit is namelijk geen streaming website, 
maar eerder een website waarop je alle fi lms of series kunt opzoeken en dan suggesties 
krijgt in de vorm van links naar plaatsen waar je ze gemakkelijk en gratis kunt bekijken. 
Hiermee kun je direct ook zien welke link wel of niet werkt. Justwatch is dus eerder een 
zoekwebsite dan een streamingdienst, maar daarom niet minder handig of bruikbaar om in 
deze onmisbare lijst te vermelden.

Icefilms

Icefi lms is een zeer goede alternatief voor bovenstaande streaming sites. Het is een site die 
aan de top staat als het komt op fi lms uitbrengen die net in de cinema’s te zien zijn. Het is 
ook een relatief nieuwe website in vergelijking met de anderen die hier opgelijst zijn. Het is 
ook een site met minder afbeeldingen of opsmuk waardoor het veel gemakkelijker laadt. Op 
deze pagina is het ook zeer gemakkelijk en gebruiksvriendelijk om je fi lms te downloaden in 
plaats van te streamen en je krijgt ze met een zeer hoge HD-kwaliteit!

Tenslotte zijn er nog tal van sites waarop je gratis online fi lms en series kunt bekijken. Het 
zijn er te veel om ze allemaal te kunnen opnoemen in deze lijst en we kunnen er ook zeker 
van zijn dat deze lijst onvolledig is of dat er sites zijn die jij wel kent en ik niet. Vaak zijn deze 
secundaire sites iets moeilijker te zoeken, maar ook illegaler en heb je meer kans op virussen 
die je computer kunnen beschadigen (hoewel dat soms ook kan gebeuren met de sites die 
in deze lijst vermeldt staan).
Hier zijn er nog een paar online streamingdiensten waar niet op ingegaan is:
Solar movies, Vumoo, Movie25, M4UFree, Losmovies, Afdah, Yesmovies, Rainierland, 
Primewire, Tinklepad, CMoviesHD, FMovies en nog zoveel meer.
Tot slot kan ik je alleen maar heel veel geluk en vooral veel kijkplezier toewensen! Vergeet 
alleen niet om af en toe je boeken ook eens te openen.
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YOUR DAILY MIX
Spoel jij na twee weken ook standaard alle liedjes van je gloednieuwe 
playlist al door? Of betalen jij en je ouders elke maand veel te veel voor 
een streaming service om toch altijd naar hetzelfde te luisteren? Geen 
zorgen! Op Spotify alleen al vind je muziek van meer dan 3 000 000 
artiesten, het is alleen een kwestie van nieuwe bands te ontdekken. 

INDIE(-POP/ROCK/FOLK)

Geef toe: nog niemand had ooit van de stijl ‘indie’ gehoord tot alle hipsters 
kwamen opzetten, en nieuwe bands het licht zagen (iK kEnDe DiE vOoR 
dIe BeKeNd WaReN). Die hipsters zijn ondertussen al weer verdwenen 
in hun koffi ebars, maar indie is steeds populairder geworden, vooral de 
bands die aansluiten bij het popgenre. Seafret is er daar een van, naast hun 
meest bekende liedje Oceans (met Arya Stark in de videoclip) bieden ze 
een spectrum dat gaat van indiefolk tot rock of pop.  Iets specialer, maar 
zeker ook aan te raden, is Andrew Bird. Van rare namen voor albums (The 
mysterious production of eggs, bijvoorbeeld) tot viool en gefl uit, deze artiest 
neemt je mee tot de wereld 45° is gedraaid en je niet meer weet waar je 
naartoe ging. In de positieve zin. 

The DØ heeft dan weer zowel Franse als Finse oorsprong, en gebruikt 
repetitieve geluiden om hun liedjes samen te stellen. Om af te sluiten: Coeur 
De Pirate zingt in betoverend Frans liedjes die je om een of andere reden 
altijd weer opnieuw opzet. 

METAL

Echte metalfans weten dat ‘metal’ een heel breed genre is, maar om geen 
eindeloze opsomming van categorieën te krijgen, staan hier verschillende 
soorten bands bij elkaar. Om met Trashmetal te beginnen: Testament! De 
creaties van deze band gaan van toegankelijk voor de meest onervaren 
metalluisteraar tot dat typische schreeuwen waardoor de loeiharde gitaren 
wegvallen. Maar geen schrik wanneer het een beetje ruiger wordt, de muziek 
blijft wel degelijk aanwezig. Verrassend misschien om hier een Vlaamse band 
tussen te zien, maar Fleddy Melculy (ja. echt.) is zálig. Hun meest beluisterde 
liedje op Spotify is ‘T-Shirt van Metallica’. Ik zeg het maar. De intro 
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alleen al maakt dat liedje de moeite waard. Wist je dat er iets bestaat 
als symfonische metal?! Epica is een goed voorbeeld daarvan, als je 
Bring Me To Life van Evanescene leuk vindt, zal dit ook zeker in de 
smaak vallen, net zoals Tristania. De leadzangers van deze bands zijn 
vrouwen, ideaal voor wat girl power! Om af te sluiten met Stoner Metal: 
Spirit Caravan geeft wat rustigere metal, perfect om te proberen of dit 
genre iets voor jou is.

KLASSIEK

Misschien moest je vroeger verplicht naar de notenleer en heb je 
daardoor een afkeer van klassieke muziek, maar ik beloof je: betere 
studeermuziek bestaat er niet. Klassieke muziek heeft trouwens net 
als metal heel erg veel subgenres, het is dus niet omdat Mozart of 
Bach je niet liggen dat er in dit genre voor jou niets te ontdekken valt. 
Luister maar naar Pavane Op.50 van Gabriel Fauré, voor iets een iets 
rustigere sfeer, of de negende symfonie van (nee, niet Beethoven) 
Dvořák om een vreemd gevoel te krijgen dat de wereld aan het 
vergaan is en tegelijkertijd geboren wordt. Beter dan dat kan het niet 
samengevat worden. Voor alle Barbiefans: bijna alle goede Barbiefi lms 
van vroeger zijn gebaseerd op klassieke stukken: het Zwanenmeer en 
De Notenkraker op (je raadt het al) het Zwanenmeer en De Notenkraker 
van Tsjaikovski, en de twaalf dansende prinsessen op de vierde 
symfonie in A Groot van Mendelssohn. Zelfs zang kan mooi zijn, ook 
als het de hoogte in gaat! Iedereen zal de Koningin van de nacht uit de 
toverfl uit van Mozart wel mee kunnen kwelen (of piepen), maar ook 
Concerto pour une voix van Saint-Preux is zeker een aanrader. Geef 
ook dit genre eens een kans, er zitten pareltjes tussen. 

HIPHOP

Om naar iets compleet anders te gaan: hiphop! Little brothers album 
The Listening is ideaal om op je kot een beetje te chillen en je brakke 
resultaat van BaWi te relativeren. De rustige beats van dit duo zorgen 
voor een sfeer om u tegen te zeggen. Daarnaast kan je ook naar 
Co Cash luisteren, ondanks de vreemde gewoonte om zijn titels zO 
tE sChRiJvEn, brengt deze rapper uit Memphis catchy liedjes die je 
meteen het gevoel van de Bronx bezorgen. Tommy Genesis is iets 
melodischer, en haar lyrics gaan vaak richting die van WAP. 100 bad is 
echt een aanrader!
Nederhop. Ooit al van gehoord? Een enorm idiote naam voor 
Nederlandse hiphop en rap die we zweren nooit te gebruiken. Iedereen 
kent Lil Kleine, maar ook DODO (zijn laatste nummer La La La is echt 
goed) en Ares hebben leuke songs. De mensen die wat naar Franse 
rap luisteren zullen bij Nakry en BKL hun ding vinden. 
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POP

Ah, pop, iedereen luistert naar pop. Het was moeilijk om 
bij dit genre artiesten te vinden die nog niet bekend en 
toch goed zijn, maar het is toch gelukt. Teepee is een 
Tsjechische groep die makkelijk meezingbare liedjes 
maakt. Hun liedje No Reason gaat over gendergelijkheid, 
en alvast een waarschuwing: deze muziek gaat niet 
(NIET) meer uit je hoofd. Lola Marsh sluit wat aan bij 
Teepee’s stijl, je hebt het gevoel dat je deze liedjes al je 
hele leven lang kent, ook al heb je ze nog nooit gehoord. 
Wat niet betekent dat ze minder leuk zijn. De volgende 
artiest is niet onbekend, om niet te zeggen dat iedereen 
haar kent: P!nk. Zo underrated! Je kan een heel album van 
haar luisteren en geen enkel liedje minder vinden. Try it. 
Trouwens: Steiner & Madlaina. Deutsch, jawohl! Probeer 
door de taal heen te bijten en naar de muziek als geheel 
te luisteren, en waarschijnlijk vind je een nieuwe artiest 
waar je op repeat naar gaat luisteren. Ook niet onbekend 
maar wel ondergewaardeerd is Marina Diamandis, ook 
bekend als Marina and the Diamonds. Iedereen kent wel 
een enkel liedje van haar, maar deze artieste heeft een 
gigantisch arsenaal aan goede nummers.

ROCK

Afsluiten doen we met rock. Voor iedereen die iets 
ruigers wil dan de ge-autotunede liedjes die uur na 
uur op de radio worden afgespeeld maar niet direct 
richting metal wil gaan, is er Goodbye June. Een dipje? 
Geen probleem, Oh No geeft je het gevoel dat je de 
wereld opnieuw aankan, en dat binnen 3 minuten en 
41 seconden! En voor een mooie ballad is Darlin’ ideaal. 
Om juist wat meer hardrock te hebben, moet je vooral 
richting Halestorm gaan (of de naam gestolen is van 
Alestorm: geen idee). Opnieuw een powerwoman op 
het podium, Lzzy Hale kan met haar stem wat sommige 
mensen niet eens met een hele band kunnen. The Struts 
geven je meer energie dan 3 redbulls bij elkaar, en The 
Regrettes brengen je direct het gevoel dat je in een veel 
te koude garage naar een veel te goede band aan het 
luisteren bent. 

Veel luisterplezier!
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Code Rood
Online ochtendles 

skippen want 

“het wordt toch 

opgenomen”

Een afspraak afzeggen 

waar je niet naartoe 

wou en het op corona 

steken.

Eten bestellen omdat 

je geen zin hebt om je 

aan te kleden om naar 

de winkel te gaan.

B I N G O

Voor een online les een 

mooie t-shirt aandoen, 

maar voor de rest je 

pyama aanhouden

Among Us spelen

Ongerust zijn over een 

verkoudheidje, die je 

elk jaar krijgt wanneer 

de winter begint.

Heel je slaapschema 

naar de maan helpen.

Je slaapschema fixen 

nadat je het naar de 

maan hebt geholpen.

Je gefixte 

slaapschema weer 

helemaal verpesten.

www.ebsite 
van de maand

Deze keer hebben we een website voor de 
curieuzeneuzemosterpotten onder ons: insecam.org! 

Deze website bundelt alle camera’s van mensen die zijn 
vergeten een wachtwoord op hun camera te plaatsen, of het 

standaardwachtwoord niet veranderd hebben.

insecam.org
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Code Rood
Eten bestellen omdat 

je geen zin hebt om je 

aan te kleden om naar 

de winkel te gaan.

Het record van het 

aantal dagen je haar 

niet wassen breken.

Per ongeluk je 

camera/microfoon 

laten aanstaan tijdens 

een online les.

B I N G O

Ongerust zijn over een 

verkoudheidje, die je 

elk jaar krijgt wanneer 

de winter begint.

Om 23.55 u naar 

uw kot racen want 

avondklok

Een hele Netflix serie 

bingen in een weekend 

want “ik heb nog heel 

de week voor school”

Je gefixte 

slaapschema weer 

helemaal verpesten.

Sing/dance party op je 

eentje op kot.

(= aanrader)

Die ene on-campus 

activiteit toch skippen 

want “wat is die ene 

les?”
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S P O R T 
S P R E E K T

Liefste sporters en sympathisanten!

Wat we vreesden, werd ook werkelijkheid. Het coronavirus is nog steeds een bezig bijtje en er 
zat niets anders op dan de maatregelen te verstrengen. Ook VTK Sport kon hier niet onder uit. 
Het Facultaire Konvent (FK) liet ons weten dat alle sporten binnen het interfacultair toernooi 
(IFK) on hold werden gezet. Een logische beslissing, maar desalniettemin een serieuze 
domper voor de sporties! We keken zo hard uit naar elke (after)match waar we keer op keer 
konden bewijzen wat wij als burgies en archies waard zijn. We waren er helemaal klaar voor, 
zeker na de meer dan geslaagde Sport Kick-off en de vele try-outs en oefenmatchen die in 
het GUSB werden georganiseerd. Ook dit jaar lieten de 1e jaar studenten hier weer zien dat 
sporten in de aard van het ingenieurs-beestje zit. Maar uitstel is geen afstel. Op de resultaten 
van onze VTK teams zullen we dus jammer genoeg nog even moeten wachten, maar neem 
het van ons aan dat ze zeker wat in hun mars hebben. We houden jullie op de hoogte!
Naast het competitieve aspect deden we ook al een tal van andere activiteiten. Zo konden 
jullie tijdens de kajak-tocht nog een laatste keer genieten van het najaarszonnetje of aan 
sightseeing doen vanop het water. Ook de yoga-initiatie en het muurklimmen zorgden voor 
de nodige ontspanning en spierpijn de dag nadien. De eerste weken waren in onze ogen dus 
al meer dan geslaagd.
Maar, ook in kwade dagen blijven wij sporties. We doen er dan ook alles aan om zelfs in deze 
tijden een gevarieerd en coronaproof sportaanbod voor te schotelen. Hou daarom zeker de 
facebook pagina van VTK Sport in de gaten. Sowieso zorgen we iedere week voor de nodige 
portie sport. Afhankelijk van week tot week kan je bij ons altijd terecht tijdens het lopen op 
maandag, de zwemtraining op dinsdag, VTKoers op woensdag en de speedteamtrainingen 
op donderdag. Kom dus zeker eens langs als je nood hebt aan wat coronaproof sociaal 
contact!

Stay safe
De sporties
Sharon, Caro en Ine
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De vakantie, het mooie weer, de zorgeloosheid, het voelt alsof het gisteren was. En toch, 

de dagen beginnen te korten en het weer zit niet altijd meer mee, het academiejaar blijkt 

intussen al acht weken gevorderd te zijn. Bij FRiS is dit ons gelukkig niet ontgaan, we zijn 

er namelijk vanaf week 1 al volledig ingevlogen!

Wat speelt er in stuverland?
Jullie denken ongetwijfeld: FRiS, die facultaire raad van ingenieursstudenten, waar houden die 
zich nu eigenlijk mee bezig? Wel, denkbeeldige lezer, ik ben ontzettend blij dat je die vraag stelt.
Raden en commissies
Bij aanvang van elk academiejaar moeten zo’n 150 plaatsen in allerlei raden en commissies 
gevuld worden met enthousiaste studentenvertegenwoordigers die voor de belangen van de 
studenten willen opkomen. FRiS neemt hier het voortouw en neemt proactief contact op met 
studenten om deze plaatsen optimaal te benutten. In het verdere verloop van het jaar doet 
FRiS er alles aan om deze studentenvertegenwoordigers, oftewel stuvers, zo goed mogelijk 
te begeleiden.
Heb jij dit jaar naast de kans gegrepen om in een raad of commissie te zitten, maar ben je 
wel geïnteresseerd om bij te dragen aan een betere werking van onze faculteit? Niet getreurd, 
want onze algemene vergaderingen en werkgroepen staan open voor iedereen. Kom dus 
gerust eens langs!
Activiteiten
FRiS is zoveel meer dan enkel vergaderen. Zo organiseren we jaarlijks ook enkele workshops 
waar onze stuvers hun relevante vaardigheden kunnen aanscherpen en elkaar wat beter leren 
kennen. Op 28 oktober hadden we onze eerste workshop gepland, maar door de noodzakelijke 
verstrenging van de maatregelen om de spreiding van Corona in te perken werden we verplicht 
deze te annuleren.
Maar we houden hoop, volgend semester opnieuw een kans! Hou zeker onze Facebook-
pagina (facebook.com/FEA.FRIS) in de gaten om van alles op de hoogte te blijven.
Jaarprojecten
FRiS houdt zich ook steeds met enkele specifi eke thema’s bezig die over de loop van het jaar 
uitgewerkt worden. Om een idee te geven lijsten we er hier enkelen van op. Indien je interesse 
hebt om over een van deze topics mee te denken, contacteer ons zeker (fris@ugent.be) of 
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kom naar een van onze AV’s!
Iets dat zeker niemand ontgaan is dit jaar is dat het onderwijs over de gehele lijn op een andere 
manier georganiseerd dient te worden, rekening houdend met de Covid-maatregelen die ons 
allen veilig houden. Bij FRiS volgen we deze situatie dan ook op de voet op en denken we waar 
mogelijk mee over originele en ingenieuze manieren om de leerstof over te brengen wanneer 
fysieke lessen niet mogelijk zijn. In deze lijn heeft FRiS het dan ook op zich genomen om de 
StudyCoaches die de eerstejaars begeleiden zo goed mogelijk te ondersteunen.
Een ander hot topic momenteel is het concept activerend leren. Over de hele UGent wordt 
dit idee gepromoot om de lesactiviteiten zo interactief mogelijk te maken, want als je bij iets 
betrokken wordt zal je ook makkelijker onthouden waarover het gaat. Dit heeft uiteraard 
een invloed op de werklast voor de studenten en er dient nagedacht te worden over welke 
onderwijsvormen door studenten als nuttig worden ervaren. Hierover werd bij FRiS vorig jaar 
reeds gediscussieerd en dit jaar borduren we daar vlekkeloos op verder.
Zoals al eerder vermeld willen we de stuvers op onze faculteit ook zo goed mogelijk helpen 
om de studentenbelangen te verdedigen. Hiertoe hebben we een handleiding uitgebracht voor 
onze vertegenwoordigers waarin de ins en outs van het stuverschap blootgelegd worden.
Last but not least: Dit jaar werd de eerste bachelor burgerlijk ingenieur in een volledig nieuw 
jasje gestoken. We willen over de nieuwe werking zoveel mogelijk input van de eerstejaars 
verzamelen om eventuele kinderziektes zo snel mogelijk opgelost te krijgen. Daarnaast volgen 
we ook verder op hoe dit de latere bachelorjaren beïnvloedt en welke hervormingen er als 
gevolg nodig zijn.
Bedanking
Niemand kan ontkennen dat de omschakeling naar online lessen die vorig jaar is moeten 
gebeuren moeilijk was. Toch is onze faculteit erin geslaagd om alles in goede banen te 
leiden. We hebben vanuit FRiS als geen ander kunnen meevolgen hoe proffen, medewerkers, 
ondersteunend personeel, OC-voorzitters, het faculteitsbestuur en in het bijzonder de decaan 
(prof. Patrick De Baets) en de onderwijsvoorzitter (prof. Hennie De Schepper) zich hebben 
ingezet om van de moeilijke situatie het beste te maken. 
Deze moeite wouden we niet ongemerkt voorbij laten gaan en dus besloten we namens alle 
studenten een bedankingsvideo voor hen te maken. Voor zij die deze nog niet gezien zouden 
hebben, neem zeker een kijkje op onze Facebook-pagina: facebook.com/FEA.FRIS.

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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Het genie: Jij bent een echte held! Je bent de enige van het team die weet wat er eigenlijk 
gaande is. Veel succes in de fi nale!

De computer: Jij bent degene die meteen naar je laptop grijpt. Matlab en Maple kunnen 
natuurlijk niet ontbreken bij het berekenen van de lengte van de plankjes die je wil snijden!

Croque verslinder: Jij weet eigenlijk helemaal niet wat EBEC is. Jouw vrienden vertelden jou 
iets vaags, je was eigenlijk niet aan het luisteren, maar toen hoorde je het woord ‘gratis croques’. 
Je was meteen enthousiast en bedacht de teamnaam ‘here for the croques’. Bedankt om ons 
elk jaar zwaar verlies te laten draaien op de croqueskes!

Het gevaar: EBEC eindigt bij jou met een heel spectrum aan verwondingen. Wij laten alleszins 
al een ambulance voor jouw deur waken de avond van de 
wedstrijd. Een goede raad, laat jouw teamgenoot de zaag hanteren, jij hebt andere kwaliteiten! 
Zo ben je misschien wel goed in het gebruik van plakband!

Na vele edities en jarenlang 
w e t e n s c h a p p e l i j k 
onderzoek, zijn we tot de 
conclusie gekomen dat 
er 4 types EBEC’ers zijn. 
Check in de flowchart 
welk type jij bent!
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Het is weer 
bijna de tijd van het jaar, 
EBEC Preliminaries! Een wedstrijd waarin je met 
basisgereedschap (zaag, lijmpistool,..) en basismateriaal aan de slag 
gaat een opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. Dit jaar kan de wedstrijd jammer genoeg 
niet doorgaan zoals andere jaren, maar niet getreurd! Wij staan klaar met een coronaproof 
concept! 
* Zoek 1 vriend(in)
* Kom je materiaal afhalen/laat het bezorgen door 
 ons
* Verzamel samen met jouw vriend(in) op kot
* Werk samen aan de opdracht terwijl je kan genieten van een uitgebreid en lekker 
 lockdown EBEC noodpakket
* Stuur een fi lmpje in van jouw resultaat
* Win mooie prijzen
* Breng je materiaal terug/laat het door ons ophalen

Voor meer info en inschrijvingen, scan de QR code!

Onze trouwe partner,
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Gegroet burgies! Hopelijk zijn jullie ondertussen goed gestart in dit On-Offline 
academiejaar. Onze knop staat alvast weer volledig op On en wij hebben met een 
overdosis enthousiasme het nieuwe semester aangevat. Dit semester gaan we zoals 
traditioneel weer op zoek naar stages om jullie op onvergetelijke IAESTE-stage in het 
buitenland te kunnen sturen.

IAESTE?

Voor al wie het eerste Civielke gemist heeft: hier volgt nog een korte samenvatting van wat 
IAESTE nu eigenlijk doet. De “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 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 dus een onvergetelijke levenservaring te beleven. Hoe je nu 
exact een IAESTE-stage kan veroveren wordt later uitvoerig gecommuniceerd via onze website, 
Facebook en e-mail. Vergeet ons dus zeker niet te liken op Facebook en je in te schrijven voor de 
mailinglijst, de info hiervoor vind je vanachter in ons artikel.

Smaakmakertjes

Om te tonen wat voor een onvergetelijke ervaring een IAESTE-stage is, laten we in deze sectie 
burgies aan het woord die vorige zomer via IAESTE op stage geweest zijn.
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Nathan Van Hyfte, Master of Science in Electrical Engineering, Iran

Let me tell you about my unforgettable experience in Iran. It all started on the 6th of July. I fl ew 
from Brussels to Dubai and then from Dubai in just two hours to Tehran, the capital of Iran. Once 
arrived at the Imam Khomeini airport Sarah, an IAESTE member from Iran, was waiting there for 
me to pick me up.

The following day my internship already started. The 
internship was at a concrete company called Bonyad Beton. 
I worked at the design offi ces in the norther part of Tehran. 
My task was
to help in the development and optimization of design 
methods for the repair of concrete and rebars damaged by 
corrosion due to chloride penetration. A common problem 
due to the harsh conditions at the coast sides of Iran. During 
the internship, the company gave me the opportunity to visit 
the 19th International Exhibition of Building and Construction 
Industry in Tehran. This gave me great insight in what kind of 
materials Iranian contractors use and how they use them in 
typical Iranian constructions.

During the weekends we (myself and fellow interns) always 
tried to go out of Tehran and travel a bit to see other parts of Iran. We went to the mountains, the 
forest, the Caspian sea, the desert, some other cities and villages like Hamadan, Chalus, Ramsar, 
Jevaherdeh, Lavassan... Also the trip that IAESTE Iran organized to Kashan, Isfahan, Yazd... was 
really amazing.

One of the best things about the internship for me, was meeting a lot of people from all over 
the world. I made a lot of new friendships and got to know lots of different cultures at once. It is 
an unbelievable experience to live in a foreign country far away, work there and be able to travel 
around and explore.

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
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TL;DR
* Skireis naar La Plagne-Bellecôte €535, 30/01/2021 - 07/02/2021
* Skipas voor La Plagne (225 km), uitbreiding naar Les Arcs mogelijk (totaal 425 
 km)
Corona?!:
* Geval van overmacht (code rood, …) = sowieso geld terug
* Kosteloos annuleren tot 24u op voorhand met de SkiZEN verzekering (€ 35) 
* Residentie aan de voet van de pistes, 5-persoonskamers (mogelijkheid om 
 met 4 een leeg bed op te kopen voor € 40 per persoon)
* Ondanks corona, toch après-ski alternatieven gegarandeerd!

Winter is here! And it is coming with beautiful slopes, sunny mountains and free drinks! Ski-
line en VTK zetten zich schrap voor een nieuwe onvergetelijke VTK snowtrip, dit jaar in een 
zot gebied met de beste corona deals!

Wanneer? 
Tijdens de lesvrije week! 30 januari tot 7 februari 2021.

Het skigebied
Dit jaar trekken we naar het grootste Franse skigebied La plagne! We nemen geen 10 liftjes 
naar het skigebied maar liggen volledig centraal, in het hartje La Plagne: La Plagne-Bellecôte. 
Het gebied is een perfecte mix van blauwe, rode en zwarte pistes. Ideaal voor de beginnende 
skiër dus, maar ook voor de gevorderde skiër bevat het nog voldoende uitdagingen! Het 
basispakket komt met een 6-daagse skipas voor La Plagne (225 km piste), maar een 
uitbreiding naar het skigebied Les Arcs is mogelijk (La Plagne + Les Arcs = 425 km piste). 
Een uitbreiding naar 7 dagen is ook een mogelijkheid.
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Corona? 
Skireis in coronatijden, het lijkt wel te mooi om waar te zijn, toch?! In geval van overmacht 
(code rood in La Plagne, essentiële faciliteiten zoals skiliften gesloten, ...), dan krijg je 
gegarandeerd binnen 14 dagen je volledige bedrag terug!

Daarboven nemen VTK en Ski-Line alle mogelijke risico’s en twijfels weg met de SkiZEN 
verzekering! Voor slechts € 35 kan je tot 24u voor afreis kosteloos annuleren. Hoe werkt dit?
* Geldige reden (gebroken been, ...): meteen geld terug.
* Geen geldige reden (te bezorgde ouders, angst, ...): voucher voor 1 jaar. Na dit 
 ene jaar kan je deze alsnog omruilen voor je geld terug, indien je geen gebruik 
 wenst te maken van de voucher.
DUS: gegarandeerd geld terug met de SkiZEN verzekering!

Het verblijf
We verblijven in résidence La Maeva Bellecôte, in comfortabele en goed uitgeruste 
5-persoonskamers. Ons geweldig verblijf ligt aan de voet van de pistes, geen gesleur met 
ski’s dus! Je skiet praktisch je kamer binnen en buiten. Het hele complex is praktisch voor 
ons alleen! Moet je naar de winkel? Dan neem je gewoon de lift naar beneden en kom je in 
de grote galerij met alle winkels, restaurants en cafeetjes. De busreis heen en terug naar 
het verblijf is inbegrepen in de prijs (Let op! Onze concurrentie rekent de busreis niet bij de 
basisprijs!).

Hoe zit het nu met kamerindeling? Indien je met een bubbel van 5 boekt, krijg je vanzelfsprekend 
een 5-persoonskamer toebedeeld aan jouw groep. Indien je met 4 boekt maar je wilt niet 
gemengd worden met een andere groep, dan kan je de optie nemen om een kamer van 5 
te boeken. Deze is dan exclusief voor jou en jouw bubbel van 4!  Hiervoor betaal je dan € 40 
per persoon (1 leeg bedje kost € 160). Natuurlijk is het ook mogelijk om dit te doen voor een 
groep van 8, 12, 16 of meer personen.

Après-ski?
Après-ski in coronatijden, het lijkt te zot om waar te zijn, toch? VTK zou echter VTK niet zijn 
als wij toch niet ons uiterste best zouden doen om er toch iets van te maken. Corona of niet, 
er komt een après-ski alternatief! Ons verblijf beschikt over het grootste après-ski terras van 
Frankrijk, dus tal van mogelijkheiden om coronaproof iets te organiseren. Al is het dansend 
aan je tafel met je bubbel, zittend, … Elke avond nog steeds après-skis gegarandeerd!

Vragen?
VTK Skicrew: Thijs Dedeken, Sebastiaan Kruithof, Sharon Deceuninck, Sam Vandierendonck
Ski-Line: 
* www.ski-line.be/vtk
* iinfo@ski-line.be
* https://www.ski-line.be/youth/corona-update
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i n t e r v i e w  m e t :

Beste prof Bart Dhoedt, allereerst bedankt 

voor het interview. Hoe heeft u de laatste 

weken en maanden beleefd? 

Dat is graag gedaan. Voor ons, mezelf en het 

gezin, heeft de lockdown een groot effect 

gehad. Vooral op het lesgeven, de kinderen 

waren ook thuis, we hebben heel snel 

moeten schakelen naar een online variant. Op 

donderdagochtend 12 maart wist ik dat er om 

10u van diezelfde dag geen les op de campus 

kon doorgaan. Plots moesten we een online 

alternatief verzinnen. In ons gezin hebben we  

ons  redelijk snel aan de nieuwe  situatie.  Onze 

kinderen zijn ook niet zo jong meer, die kunnen 

wel hun plan trekken. Het moeilijke is contact 

houden met vrienden en familie, en dan vooral 

de oudere generatie. Dat is wel lastig geweest 

maar voor de rest is het wel gegaan. 

We hebben van het window of opportunity 

gebruik gemaakt om in de zomer op reis 

te gaan. We hadden eerst een reis geboekt 

naar Slovenië - we boeken normaal nooit, 

maar deze keer hadden we met kerst al 

gereserveerd - maar we kregen een week op 

voorhand te horen dat het daar voor Belgen 

volledig rood was. Dan zijn we maar naar 

Spanje geweest, waar het voor we vertrokken 

volledig groen was. Twee dagen nadat we 

daar aankwamen, was het al oranje. Het heeft 

wel deugd gedaan, om met de familie samen 

te zijn, buiten de sleur van het normale leven. 

Wat heeft u vroeger gestudeerd? En waar 

heeft u dat gestudeerd?

Ik heb aan de UGent gestudeerd, burgerlijk 

ingenieur. Dat heette toen “Burgerlijk 

Naam:

Opleiding: 

Vakken: 

Bart Dhoedt

Burgerlijk Elektrotechnisch 
Ingenieur

Software Engineering Lab 1, 
Informatica, Softwareontwikkeling
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B a rt  d ’ h o e dt
Elektrotechnisch ingenieu”r, wat nu de 

richting elektrotechniek is. Het is een 

richting die toen wat groter was dan nu, dat 

is gewoon omdat er toen nog geen richting 

computerwetenschappen was. Ik ben 

afgestudeerd in het jaar ‘90, en de richting 

computerwetenschappen is denk ik in het jaar 

‘95 gestart.  

Wij als 20’ers hebben tijdens ons leven een 

hele evolutie gekend in technologie. U stond 

daar als prof. Informatica dichterbij, hoe 

heeft u dat meegemaakt? 

Het is eigenlijk wel een speciaal vak om te 

geven, informatica, dat is ieder jaar iets anders. 

Het is gevoelig aan technologie, dus je moet 

mee zijn. Toen ik begon lesgeven in het jaar 

‘99 was het nog Pascal als programmeertaal, 

dan zijn we overgegaan op Java, een paar jaar 

geleden op Python, en wie weet volgend jaar 

nog iets anders. 

Als kind was ik altijd bijzonder geïnteresseerd 

in programmeerbare rekentoestellen, ik denk 

dat ik op mijn 10 jaar begonnen ben. Ik heb 

gans het gamma van programmeerbare 

rekenmachines gezien. Ik was een van die 

typische kinderen die graag programmeerde 

als hobby, want er was natuurlijk niets op 

school dat nog maar in de buurt kwam. Ik 

heb de geboorte van de PC meegemaakt, in 

het jaar 80,  en dan alle generaties van PC’s 

minstens gekend, en er toch ook een paar 

gehad. 

Waarom heeft u gekozen om in de informatica 

verder te gaan? 

Dat was eigenlijk niet mijn allereerste keuze, 

ik heb elektrotechniek gedaan, want ik 

vond elektronica wel tof. Daarna heb ik een 

doctoraat in de fotonica gedaan, bij Prof. 

Roel Baets, mijn promotor. Dat doctoraat 

ging over het ontwerpen van diffractieve 

lenzen. Het was een doctoraat dat enerzijds 

experimenteel was, maar anderzijds ook heel 

wat programmeren met zich mee bracht, 

vandaar was dat een opportuniteit om meer 

richting informatica te gaan. Maar ik heb nog 

altijd affi niteit met de fotonica hoor, dat is 

altijd gebleven.

Waarom heeft u gekozen les te geven?

Mijn moeder is ook leerkracht, misschien heeft 

het daar iets mee te maken. Zij gaf les fysica 
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in Brugge. Dingen uitleggen aan mensen vind 

ik wel leuk om te doen, en omdat je mensen 

iets bijbrengt, zeker in het eerste jaar. Die 

studenten komen binnen, het merendeel kent 

niets van programmeren, en tegen kerstmis 

heb je er toch heel veel leren programmeren. 

Daar haal je veel voldoening uit. Ik denk dat 

het voor iedereen in het onderwijs een grote 

motivatie is om mensen iets uit te leggen en 

iets bij te brengen wat ze voordien niet konden. 

Voor leerkrachten  in het  basisonderwijs - dat 

is niet mijn ambitie  - is dit ook zo: een kind 

dat geen letter kan lezen, maar tegen kerst 

toch kan lezen, dat moet voor die mensen een 

enorme motivatie zijn. Zo is dat ook voor mij, 

mensen iets bijbrengen, dat is ja, iets wat ik 

graag doe. 

Sinds dit jaar is informatica een jaarvak 

geworden, waarom is dat? 

Een aantal onderwerpen die we in informatica 

zien worden toch een beetje opgehangen 

aan de wiskunde. Het was wat kunstmatig 

geworden - we doen nu python dat wordt heel 

vaak gebruikt in scientifi c programming - en 

dan moest ik iets vertellen over matrices en 

wat er gebeurt met random variabelen, maar 

dat zijn onderwerpen die typisch in het tweede 

semester zitten. Dit was een belangrijke reden 

om over te schakelen naar een jaarvak : ik 

moest onderwerpen oppervlakkig vermelden 

zodat ik daar onvoldoende diepgang in kon 

steken. Een andere reden is om daar wat 

tijd over te laten gaan, want ik zie (zag) heel 

dikwijls bij studenten, dat als je er helemaal 

niets van kent bij de start van het jaar  de tijd 

gewoon te kort is, die 12 weken, en dat veel 

mensen daar meer tijd nodig voor hebben.

U heeft vorig jaar in de aan de 1e bachelor 

verteld over uw onderzoek aan de UGent 

over A.I. Kan u daar meer over vertellen?

Waar wij naar aan het kijken zijn is verdeelde 

artifi ciële intelligentie. Hierbij probeer je  om 

- zoals een beetje bij mensen het geval is – 

te realiseren dat de verwerking van gegevens 

niet op 1 plaats gebeurt, maar dat je gegevens 

en kennis van velen samenlegt. Het is 

natuurlijk een discipline die heel gehyped is, 

dus de grote industriële spelers zitten erop. Er 

gebeurt heel veel onderzoek. We moeten onze 

eigen weg er een beetje in zoeken, en de weg 

die wij er in hebben genomen is - de klassieke 

truc - de weg nemen waar je goed in was en 

dat ombuigen naar A.I. Het onderzoek dat we 

voordien deden, was rond gedistribueerde 

systemen [processen die op verschillende 

PC’s lopen en die op een of andere manier 

gesynchroniseerd zijn, het ganse internet is 

een gedistribueerd systeem]. Nu proberen we 

hetzelfde te doen voor A.I. waarbij informatie 

wordt verzameld op verschillende punten en uit 
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die informatie kennis wordt verkregen. We zijn 

met een groepje van een 20 tal onderzoekers, 

samen met Prof. Pieter Siemons. 

U geeft zowel in de 1e bach als in de 3e 

bach les, wat is het leukst? Aan beginners 

lesgeven of aan mensen die er al iets van 

kennen?

Dat is een gevaarlijke vraag hoor, ik zal 

een politiek antwoord geven: de twee zijn 

uitdagend op een andere manier. In het eerste 

jaar is de uitdaging om bij mensen die het 

ook niet 100% interesseert - laat ons eerlijk 

zijn niet iedereen doet CW, maar informatica 

en programmeren zijn belangrijk - toch een 

interesse te kweken. In het derde jaar moet je 

geen interesse kweken, want het interesseert 

hen, anders zouden ze er niet zitten. Daar is 

de uitdaging om de mensen toch af en toe een 

beetje te challengen en om, alhoewel ze in het 

3e jaar zitten, ze te laten voelen dat ze toch 

nog niet alles weten. 

Voor het  derde bachelorjaar hebben we er lang 

over nagedacht over welke programmeertaal 

we gingen nemen. Het nadeel van steeds 

andere programmeertalen te zien tijdens 

de opleiding, is dat je altijd door het begin 

moet van een programmeertaal, en dat je 

niet diep kan gaan. We hebben getwijfeld om 

geavanceerde python te bekijken in dit vak, 

maar omdat Java toch nog veel gebruikt wordt 

en ook belangrijke voordelen heeft, hebben we 

gekozen om dat toch nog te geven. 

Er is heel veel te doen rond hacken en ethisch 

hacken, heeft u dat ooit al gedaan? 

Nee, security is eigenlijk iets wat mij minder 

interesseert. Ik weet niet waarom, ik ben 

meer geïnteresseerd in het doen werken van 

dingen. Je mag dat niet zeggen aan mensen 

van security, maar ik zie security meer als 

een add-on: als het werkt komen mensen van 

security eens langs, en dan beveiligen die het 

dan maar. Mensen van security onderzoek 

zeggen altijd “je moet security meenemen in 

je ontwerp, want dat beïnvloedt het”, maar als 

het voor mij werkt zonder security, dan is de 

fun erna er voor mij af. 

Hackers natuurlijk, ja, er zijn verschillende 

redenen om te hacken: je hebt hackers die 

het gewoon doen voor de fun, die iets willen 

proberen kraken wat iemand anders als 

onbreekbaar gemaakt heeft, een beetje voor de 

challenge. Daar kan je een zekere sympathie 

voor hebben, maar als het natuurlijk gaat over 

hacken om dingen in de soep te laten lopen, 

of erger nog mensen kwaad te doen, dat is 

natuurlijk niet oké. Maar daarom is het goed 

dat er een cursus ethisch hacken bestaat, 

zodanig dat de mensen die software maken 
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weten welke aanvallen er bestaan en tegen 

welke aanvallen ze bestand moeten zijn. Maar 

dat is mijn persoonlijke interesse eigenlijk niet. 

Wat vindt u van het stereotiep in de 

fi lms en series over de hackers en de 

computerwetenschappers? 

Soms is het natuurlijk een beetje een karikatuur, 

maar anderzijds is het wel zo dat je  - ik moet 

opletten wat ik zeg - een karakteristiek herkent 

bij mensen die heel teruggetrokken zijn, heel 

gebeten om iets te ontdekken, en daar echt niet 

van kunnen slapen, daar dag en nacht op aan 

het zoeken zijn: zo’n mensen ontmoet je wel in 

de computerwetenschappen, dat bestaat wel. 

Maar om te zeggen dat het merendeel van de 

mensen zo is, nee, dat is niet zo. 

Buiten informatica, had u ook nog andere 

hobby’s? 

Ja, informatica was mijn hobby. Ik had een 

vriend die ook programmeerde en het was 

een opbod natuurlijk. Dat was niet mijn enige 

hobby. Ik deed ook sterrenkunde, ik was bij 

een vereniging voor sterrenkunde tot een 

jaar of 20. Het is een vereniging voor zowel 

ouderen als jongeren. De ouderen komen 

elke week samen om naar een onderwerp 

over sterrenkunde te luisteren, en ook naar 

de sterren te kijken natuurlijk. Ik was daar 

vanaf een jaar of 12 bij, ik was daar heel 

gepassioneerd over. Wat deden we dan? Er 

was een grote telescoop, we keken naar de 

maan en naar sterrenstelsels, en ik deed dat 

wel graag. Een andere hobby - dat was meer 

van moeten eigenlijk, maar dat doe ik nu wel 

heel graag - was piano spelen. Als kind deed 

ik dit  niet zo graag. Ik doe dat mijn kinderen 

soms ook aan, duwen naar de muziekschool, 

en zeggen “op den duur ga je dat wel graag 
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gepassioneerd over. Wat deden we dan? Er 

was een grote telescoop, we keken naar de 

maan en naar sterrenstelsels, en ik deed dat maan en naar sterrenstelsels, en ik deed dat 

wel graag. Een andere hobby - dat was meer 

van moeten eigenlijk, maar dat doe ik nu wel van moeten eigenlijk, maar dat doe ik nu wel 

heel graag - was piano spelen. Als kind deed 

ik dit  niet zo graag. Ik doe dat mijn kinderen 

soms ook aan, duwen naar de muziekschool, soms ook aan, duwen naar de muziekschool, 
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De CW’ers hebben nog wat quick questions 

voor u: 

Wat is uw favoriete programmeertaal?

Python

Tabs of spaces? 

Oei dat weet ik eigenlijk niet, die IDE’s doen dat 

voor u nu he. Ik weet het niet, ik denk tabs. Is 

dat goed of slecht? 

Ik doe dat ook, dus dat is goed ;) 

Apple, Windows of Linux? 

Dat is een moeilijke, Apple is eigenlijk een 

kloon van Linux. Ik werk zelf op Apple en dat 

heeft meer te maken met virussen. Ik wil niet 

om de week een virus update laten draaien.  Ik 

moet al zorgen dat ik op tijd backups neem, 

dus die virus updates dat bezorgt mij te veel 

hoofdpijn. Ik werk op Apple, op Linux doe ik 

zelf niet zo veel. In tijd van mijn doctoraat 

werd daar veel op gedaan, mijn kennis van 

Linux dateert nog van die tijd. 

Nu je op Github nieuwe namen kan kiezen 

voor master of slave, wat zou u daar kiezen, 

of houdt u daar de standaard? 

Ik houd de standaard. Mijn regel is altijd: keep 

the defaults, want als je iets verandert, dan 

ben je niet zeker dat het blijft werken. Dus 

ik probeer zo veel mogelijk altijd de dingen 

te doen zoals ze bedoeld zijn, en zo weinig 

mogelijk toeters en bellen te gebruiken. 

Don’t fi x it if it ins’t broken.

Ja, dat is goed samengevat. 

Dat waren alle vragen! Zou u graag nog iets 

meegeven aan de lezers?

Het is moeilijk om advies te geven zonder 

belerend over te komen. Ik weet dat het 

moeilijk is voor studenten om zich aan de 

huidige regels te conformeren, maar ja - ik ga 

dan toch belerend zijn - ik vind dat we het met 

z’n allen moeten doen, en dat we er zo snel 

mogelijk van af moeten zijn. Dat kunnen we 

alleen maar doen door allemaal de regels te 

volgen. Voor één keer, want we zijn allemaal 

Belgen, en die zijn heel creatief in het omzeilen 

van regels. Ik weet ook dat als een regel op 

mij afkomt, dat ik begin te denken: “hoe kom ik 

daar nu onderuit”, maar in deze toestand zou 

ik dit echt niet doen, misschien zelfs strenger 

zijn voor jezelf. Dan gaan we er tegen kerstmis 

hopelijk vanaf zijn, maar ja, de virologen 

zeggen iets anders vrees ik. Doe dingen die 

je graag doet, waar je energie uit haalt, als je 

graag programmeert, programmeer dan wat 

meer, als je graag muziek speelt, speel dan 

wat meer muziek. Blijf niet in de zetel hangen, 

niets doen, dan krijg je helemaal geen energie! 
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“The problem if often that you promoted somebody to a level 
that is just too high for their talent […]. The fi rst element you 
will fi nd in management books is: ‘Choose the right people’, 
and develop them to their full potential. A leader does not look 
for ‘Please the boss’-characters. A leader loves to have people 
who tell it the way it is. A real leader will never deliver results 
with people around him/her who always say he/she’s right. 
And we now have a beautiful example of that on the other side 
of the Atlantic [Ocean].” – prof. Carl van Kamp, gastprofessor 
Duurzame Chemische Productieprocessen, 1st master chemical 
engineering.

SLEUTELGATENSLEUTELGATEN
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“Wie heeft er nog nooit gehoord van Wireshark?” 
* meerderheid steekt zijn hand op *
“Wie heeft er nog nooit gehoord van Pornhub?” - Prof. 
Andy Van Maele, Communicatienetwerken, 3e bachelor 
computerwetenschappen

“Denk nu eens terug aan de oefeningenles van volgende 
week.” – prof. Geraldine Heynderikcx, Eenheidsbewerkingen in de 
chemische industrie, 1ste master Chemical Engineering.
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WELKE SOCIAL MEDIA APP 
BEN JIJ?

WELKE SOCIAL MEDIA APP 
BEN JIJ?

Ji j  bent  een . . .

. . .  echt fotomodel.

Deze foto’s zi jn. . .

. . .  voor iedereen om te 
bewonderen.

. . .  enkel voor mensen 
die ik persoonli jk ken.

Je bent geboren.. .

. . .  na 
2000

.. .  voor 
2000

Naaktfoto’s sturen.. .

. . .  is niets 
voor mij .

. . .  doe ik wel eens, 
spannend toch?

Net als TikTok ben jij 
nog jong en fruitig. 
Je hebt een positieve 
ingesteldheid en staat 
altijd open voor een 
spontaan avontuur.

Glam and glitter is jouw 
levensmotto. Je geniet 
van de fijnere dingen in 
het leven, maar wat je 
nog leuker vindt is deze 
fijnere dingen delen 
met je geliefden.

Jij leeft je leven volgens 
je eigen regels en deelt 
enkel wat je wil delen 
met wie je dat wil delen. 
Dit brengt een zekere 
mystiek met zich mee, 
wat anderen zeer 
intrigerend vinden.

TIKTOK INSTAGRAM SNAPCHAT
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WELKE SOCIAL MEDIA APP 
BEN JIJ?

WELKE SOCIAL MEDIA APP 
BEN JIJ?

WELKE SOCIAL MEDIA APP WELKE SOCIAL MEDIA APP WELKE SOCIAL MEDIA APP WELKE SOCIAL MEDIA APP 

. . .  ware schri jver

Jouw verhalen  zi jn. . .

. . .  kor t en 
krachtig

. . .  een heel avontuur met al le 
twists en turns vandien.

Die verhalen ver tel  je het l iefst. . .

. . .  onder de vorm van 
een open brief

. . .  onder de vorm 
van een blogpost

Ji j  bent  een . . .

Jij bent eerlijk en to the 
point. Je neemt je geen 
blad voor de mond 
en zal altijd opkomen 
voor wat je gelooft. 
Hierdoor respecteert je 
omgeving je enorm.

Tried and true. Jij zorgt 
ervoor dat iedereen 
zich thuis voelt. Dit 
maakt jou dan ook een 
erg belangrijk persoon 
in het leven van je 
vrienden en familie.

Jij bent meer ingetogen. 
Wanneer mensen je 
voor het eerst leren 
kennen vinden ze je een 
beetje stil, maar hoe 
beter ze je leren kennen 
hoe meer je openbloeit.

TUMBLR FACEBOOK TWITTER
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spelletjespagina
BINAIRO

HITORIBinairo
In elke rij en kolom moeten 
evenveel nullen en ééntjes 
staan en ze moeten uniek zijn. 
Er mogen maximaal 2 dezelfde 
getallen naast elkaar staan.

Hitori
In elke rij en kolom mag 
een cijfer slecht één keer 
voorkomen, dus moet je cijfers 
schrappen. De geschapte 
vakjes mogen elkaar niet 
raken (wel diagonaal) en de 
niet gescharpte moeten één 
doorlopen vlak vormen. 
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SOMSUDOKU

HASHIWOKAKERO
1

1
4

3
52

34
3

45

1552

5
1

2

3

4

4
1

3 4

66

4 5
4 4

3

3 1
2

1

15 7

1810

3 7

6

6

14

14

1314

9

10

14

12

16 9 5 13

5

7

16

17

7

17

19

7

12

319

2113

225

Somsudoku
Elk getal moet exact één keer 
per rij, kolom en diagonaal 
voorkomen. Verder moet de 
som van getallen binnen de 
stippellijnen gelijk zijn aan 
het bijstaande getal. 

Hachiwokakero
Het doel is om de eilandjes 
met bruggen te verbinden. 
Elk eiland moet evenveel 
bruggen hebben als 
aangegeven door het getal. 
Bruggen moeten orhogonaal 
zijn en mogen geen eilandjes 
of andere bruggen snijden. 

SPELREGELS

op loss ing en op  d e  vo lg ende  pag ina
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DE DRAAD KWIJT?!DE DRAAD KWIJT?!

Hoe kan je het best i l legaal snacks binnensmokkelen 
in de cinema?

Dag lieve lezers

Golven zijn overal. Persoonlijk begin ik ze te tellen om in slaap te vallen. Er zijn 
de microgolven, de zichtbare licht golven, de golven op de zee, de sporters 
die op balletjes slaan, de emotionele rollercoaster golven, de coronagolven, 
en de golven aan vragen die ik opnieuw heb ontvangen op draadkwijt@vtk.

ugent.be. Het is niet te geloven. 
Bon, dat was dan de inleiding. Laat ons erin duiken.

Benodigdheden voor dit plan:
- Ballonnen,
- Helium,
- Een touwtje,
- Een ladder,
- Een gatboorder (persoonlijk niet zo goed met gereedschap, dus dat zal wel 
 de naam zijn zeker?)
- Een gatvuller (zie opmerking hierboven)
- Een bolletjesgeweer
- De goederen die je wilt binnensmokkelen.
Het stappenplan:
(1) Blaas de ballonnen op met helium en hang je goederen eraan met het t
 ouwtje. Zorg ervoor dat de ballonnen de goederen zeker kunnen dragen (ze 
 mogen zelfs een beetje stijgen).
(2) Kruip op het dak met de ladder en boor er een gat in. 
(3) Duw de ballonnen en goederen binnen en maak het gat opnieuw dicht. Zorg 
 ervoor dat je ze binnenduwt in de zaal waar je ze wilt benuttigen. 
(4) Eenmaal je binnen bent om naar je fi lm te kijken, moet je enkel nog de 
 ballonnen stuk schieten met je bolletjesgeweer en de goederen zullen naar 
 beneden dwarrelen.
Nu moet je enkel nog je bolletjesgeweer binnen zien te smokkelen. Dat kan eigenlijk 
op dezelfde manier maar dan met een hele lange satéstok. 
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Apple of Android? Apple of Windows?

Ik verkies steeds een appel om de dokter weg te houden. Ja, ik heb een stalker 
die me steeds belt om te zeggen dat hij weet dat ik niet thuis ben en dat dat niet 
zo hoort als je positief bent als ik. Ik wist dat mijn positivisme er ooit voor ging 
zorgen dat mensen tot me aangetrokken zouden zijn, maar op die manier hoeft 
toch ook niet.
Nu heb ik dus steeds een appel bij om naar hem te gooien wanneer hij te dicht 
komt.

Omhels het! Antwoord ook enkel met termen die zouden gebruikt kunnen 
worden in de Aziatische keuken of een Chinees restaurant.
Het is even geleden dat ik zelf WiBa (zoals het in mijn hoofd altijd zal blijven) heb 
gehad, maar als ik me niet vergis zijn er wel enkele mogelijkheden.
‘Oefening 3’ wordt ‘nummertje 3’, dat ligt uiteraard voor de hand. Dan kan je het 
ook hebben over ‘Lineaire transfornasis’, ‘gebakken een(d) dimensionale fi guren’ 
en ‘mihoentegralen’. Onder de huidige omstandigheden kan je zelfs spreken van 
‘complexiglazen getallen’. 
Je kan het zelfs doen met Algemene Schekunde, als in “We leren vandaag over 
Marie Kip met Currysaus”.

Heel interessante vraag. Wat ik persoonlijk niet begrijp is waarom je het alleen 
over Minerva hebt, wanneer er zoveel andere goden zijn ook. Zeus, Hades, 
Poseidon, Hera, Mars… Wat zijn ze een toffe bende vriendjes. 
Zo, dat is uitgeklaard. Nu nog achterhalen wat je bedoelde met ‘terugbrengen’. 
Een beetje zoals Jon Snow aan het begin van het laatste oké seizoen van Game 
of Thrones, of Jezus toen hij even een schoonheidsslaapje ging doen om er 
goed uit te zien voor Pasen? 
Alleszins, het Hellenisme, of het geloof in de oude Griekse goden is nog steeds 
levend over de hele wereld. In 1997 bijvoorbeeld werd de YSEE (niet te verwaren 
met YMCA) opgericht die, volgens Wikipedia, de hoofd organisatie is voor het 
‘public revival movement’. Ik denk dus dat je je daar best bij kan aansluiten.
Ze hebben blijkbaar ook een tak in Duitsland. 

Hoe denk ik niet aan Chinees eten als mijn petekindjes 
over BaWi praten?

Is de stri jd om Minerva terug te brengen nog gaande? 
En indien ja,  waar kan ik helpen?
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Bij deze zijn jullie opnieuw goed voor een tijdje. Als je nog vragen zou hebben, 
laat het me weten en ik zoek het uit! 

Tot de volgende keer! 

Dit is uiteraard afhankelijk van waar je je bevindt, alhoewel ik er steeds vanuit 
zal gaan dat het ergens in België is. We zullen het oplossen met de volgende 
vragenlijst:
(1) Zit je aan je bureau op je bureaustoel?
a. Ja: ga naar vraag (2)
b. Nee: ga naar vraag (3)
(2) Heeft je bureaustoel wieltjes?
a. Ja: Maximaal 5cm/s voor je eigen veiligheid. Sneller bewegen kan 
 gevaarlijke gevolgen hebben.
b. Nee: 0km/u jammer genoeg, tenzij je strepen op de vloer wilt.
(3) Zit je in/op een vervoersmiddel?
a. Ja: Ga naar vraag (4)
b. Nee: Er zijn een beetje te veel plaatsen waar je je kan bevinden, dus voor 
 de veiligheid zou ik zeggen 0km/u.
(4) Ben je de bestuurder van het vervoersmiddel? 
a. Ja: 0km/u, voor je eigen veiligheid is het beter geen les te volgen terwijl 
 je een vervoersmiddel bestuurt.
b. Nee: Ga naar vraag (5)
(5) Welk vervoersmiddel?
a. Auto: Ga naar vraag (6)
b. Fiets: Ik meen me te herinneren dat er boetes staan op het achterop de 
 fi ets zitten. Maar daar gaat deze vraag niet over, vandaar max. 20km/u. 
c. Boot: Volgens Google is het 20km/u.
d. Bus: Neem rond de 40km/u. 
e. Trein: Google: Hoe snel gaat een trein?
(6) Op welke weg bevind je je? 
a. Autosnelweg: 120km/u 
b. Gewone autoweg: Ga naar vraag (7)
c. Bebouwde kom: Ga naar vraag (8)
(7) Waar bevindt deze autoweg zich?
a. Wallonië: 90km/u.
b. Vlaanderen: 70km/u.
(8) Is het zone 30?
a. Ja: 30km/u (uiteraard).
b. Nee: 50km/u.

Wat is de beste snelheid om mijn lessen te bekijken?
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H O R O S C O O P
Steenbok

Waterman

Vissen

Altijd ben jij bereikbaar op elke sociale media. Je laat je 
vrienden nooit eens per ongeluk op ongelezen staan. Maar 
die dedication krijg je niet altijd terug en dat irriteert je. 
Probeer te onthouden dat mensen het vaak niet met opzet 
doen, en als het wel zo zijn, ze je niet waard zijn. 

Jouw netfl ixnagelbijter: Keeping up with the Kardashians

Deze semi-lockdown heeft je de kans gegeven om 
praktisch alle series op Netfl ix uit te kijken en elke scrol 
op Facebook lijkt hetzelfde. Probeer toch nog eens uit je 
comfortzone te stappen en vind jezelf misschien zelf een 
knuffelbuddy om de avonden mee door te brengen!

Jouw netfl ixnagelbijter: The haunting of Bly Manor

De nieuwe iPhone is er en je wil al meteen je zuurverdiende 
vakantiejobgeld eraan spenderen. Ja, hij is nieuw en ja, hij 
heeft 5g, maar beter ga je nog eventjes door met je huidige, 
perfect functionerende gsm. Het enige wat die nieuwe 
iPhone je per sé gaat opleveren, is extra Android haat.

Jouw netfl ixnagelbijter: Dynasty
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H O R O S C O O P
Ram

Stier

Tweeling

Je zit vaak te veel op je gsm in de omgeving van je 
vrienden/lief. Dit wordt opgemerkt: de indruk ontstaat 
dat je niet geeft om wat ze zeggen of om de momentjes 
samen. Probeer hierop wat te letten, of vertel het hen als 
er iets gaande is waardoor je gsm even de volle aandacht 
nodig heeft.

Jouw netfl ixnagelbijter: How to get away with murder

De studies zitten wat tegen, maar je hebt wel je ideale 
pauze gevonden: kokerellen. Het wordt steeds beter en 
uitdagender. Misschien is het wel een idee om je eigen 
kook-instagrampagina te maken en wie weet word je wel 
insta-famous... Die zware studies zijn nergens voor nodig! 

Jouw netfl ixnagelbijter: Lucifer

Je blijft maar geweldige outfi ts zien van alle infl uencers 
en zit al bijna te kwijlen als je erdoor scrolt. Laat je niet 
tegenhouden door het beperkte sociale contact: ga op een 
(online) shopping spree en laat je innerlijke infl uencer vrij.. 
Jouw nagelbijter bevat talloze ‘bold’ modekeuzes.

Jouw netfl ixnagelbijter: Emily in Paris
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H O R O S C O O P
THE SEQUEL

Kreeft

Leeuw

Maagd

Je wil een pauze van alle sociale media en ‘fake friends’ 
die ermee te maken hebben. Twijfel zeker niet! Als dit is 
wat je nodig hebt om je hoofd even op rust te stellen en 
eventueel een nieuwe start te maken, moet je je niet laten 
tegenhouden door impressies. Even weg van het geruis.

Jouw netfl ixnagelbijter: Peaky Blinders

Er gaat geen avond meer voorbij dat je niet ‘among us’ of 
dergelijke speelt. Een uitstekend tijdverdrijf in deze rustige 
tijden, maar let wel op dat je niet bepaalde vriendengroepen 
begint te verkiezen over andere hierdoor. Wissel tijdig af of 
maak eens tijd voor je knuffelbuddy in de plek.

Jouw netfl ixnagelbijter: Ratched

Je hebt de perfecte knuffelbuddy en vele double dates, 
single dates en wijndates later zijn zelfs je eerder 
onbestaande kookskills erop vooruit aan het gaan! Pas op 
voor de hete olijfolie en blijf verder je grenzen verleggen. 
Wie weet wat er nog allemaal te leren valt...

Jouw netfl ixnagelbijter: Sex Education
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H O R O S C O O P
Weegschaal

Schorpioen

Boogschutter

Zoom-achtergronden zijn jouw belangrijkste entertainment 
momenteel. Hopelijk vergeet je die dan toch op tijd te 
veranderen bij belangrijke interviews of groepswerken... Of 
kan de prof er eens goed mee lachen. Je slaagt er wel altijd 
in om je mede-zoomers een lach op het gezicht te brengen! 

Jouw netfl ixnagelbijter: The Witcher

Met deze ‘andere’ levenswijze wordt het je nog moeilijker 
om niet te snel in een gat te vallen. Laat je zorgen niet 
opstapelen en praat erover met je knuffelbuddy, of andere 
vrienden. Probeer je niet over alles schuldig te voelen of aan 
je gsm te plakken uit FOMO.

Jouw netfl ixnagelbijter:: The Umbrella Academy

Je hebt een nieuwe passie gevonden en wil iets uit jezelf 
opbouwen. Jouw dedication is niet te schatten, maar 
vergeet ook niet aan andere dingen te denken in het leven 
(zoals je studies)! Maar wat weet ik... Evengoed word je 
multimiljonair via jouw ingenieus idee.

Jouw netfl ixnagelbijter: Lovesick
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… marshmallows reeds bestonden ten tijde 
van de Oude Egyptenaren?
Alhoewel marshmallows tegenwoordig vooral 
gezien worden als een alledaags snoepje 
gemakkelijk terug te vinden in de rekken van de 
Colruyt, werd de marshmallow vroeger gezien 
als een geschenk aan goden en adel. In 2000 v. Chr. extraheerden de Oude 
Egyptenaren het sap van de heemst om hiermee, gemengd met honing 
en noten, lekkernijen te maken; de voorlopers van de marshmallows. 
De echte marshmallows kwamen er dan in 1800 in het revolutionaire 
Frankrijk, waar snoepmakers de honing en noten vervingen door eiwit en 
suiker om zo tot de huidige structuur te komen. Later werd het heemstsap 
uiteindelijk vervangen door gelatine waarna de massaproductie pas echt 
van start kon gaan. Nog een klein weetje over marshmallows: vijftig 
procent van de marshmallows verkocht tijdens de zomermaanden 
wordt verbrand boven een (kamp)vuur.

Code rood, code rood, code rood; de tijden van zorgeloos in de 
auditoria te zitten en braafjes notities te nemen, hebben niet lang 
mogen duren. Na vier weken zijn we terug beland op dezelfde plek 
waar we in maart mee begonnen zijn: ons eigenste kot. Echter, wees 
niet getreurd! Terwijl het idee om terug ganse dagen in onze paar 
vierkante meter te vertoeven bij velen wellicht verschrikkelijk klinkt, 
kunnen we ons nog steeds verheugen aan opnieuw een stevige dosis 
verse kennis. Het heuglijke nieuws houdt hierbij niet op; de echte die-
hard fans kunnen zelfs de wist-je-datjes uit het Civielke scheuren 
en deze waterpas aan hun muur hangen! En alhoewel het lezen van 
weetjes op je kot misschien niet zo plezant is als deze te lezen in een 
overvol auditorium, thuis voor de computer blijkt ook een plezante 

manier te zijn. Geniet er dus met volle teugen van!

WIST JE DAT. . .
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… goliathvogelspinnen ongevaarlijk zijn 
voor de mens? 
Ondanks zijn onaangename verschijning, 
de grootte van zijn bijtkaken en zijn 
verontrustende reputatie, is deze spin in 

feite volledig onschadelijk en passief naar mensen toe (net zoals het 
merendeel van de tarantula’s die op onze aardbol rondlopen). Zijn kaken 
kunnen bij een beet wel door de huid dringen en scheiden hierbij een gif 
af. Dit gif is echter niet zo schadelijk en kan vergeleken worden met een 
wespensteek. Nog een klein weetje over goliathvogelspinnen: de spin 
dankt zijn naam aan een kopergravure van een entomologe waarop te 
zien is hoe dit poezelig beestje een lekker kolibrietje opeet. Smakelijk!

... Kerstmis de op één na minst populaire 
dag is om geboren te worden?
Uit een studie uitgevoerd in de Verenigde 
Staten is gebleken dat Kerstmis (25 december) 
de op één na minst populaire dag is om geboren te worden. De minst 
populaire dag is, hoe kan het ook anders, 29 februari aangezien deze 
schrikkeldag slechts om de vier jaar valt. De op twee na minst populaire 
dag om geboren te worden is dan Nieuwjaar (1 januari) gevolgd door 
Kerstavond (24 december). De dag waarop de meeste kinderen dan 
weer geboren worden, valt op 16 september. Fun fact: baby’s geboren 
op 16 september werden wellicht gecreëerd in de periode rond Kerstdag; 
inderdaad, een van de minder populaire dagen!
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... kikkers geen externe oren hebben? 
Zoals menig ander amfi bie kunnen kikkers 
zowel in de lucht als onder water horen. Ze 
hebben echter geen externe oren, zoals 
wij mensen hebben, maar hebben hun 
trommelvlies in vrijwel direct contact met de omgeving. Hun trommelvlies 
is immers ‘ingebouwd’ in hun huid, ofwel bevindt het zich net onder de 
huid. Dit trommelvlies is dan zichtbaar als een circulair gebied vlak achter 
de ogen. Nog een klein weetje over kikkers: bij brulkikkers kan je aan de 
trommelvliezen zien welk geslacht de kikker heeft: is het trommelvlies 
groter dan het oog, is het een mannetje; bij vrouwtjes hebben beide 
dezelfde afmetingen.. 

... de bananen die apen eten anders zijn dan 
de bananen die wij eten? 
We hebben het allemaal wel geleerd vroeger als 
kind dat apen heel graag bananen eten. Vaak 
ging het dan over apen in de dierentuinen, maar 

ook primaten die in het wild leven, eten al eens graag een banaantje. Dit zijn 
dan de wilde bananen; bananen die wij eten zijn immers gemodifi ceerd 
waardoor ze meer suikers bevatten. Hierdoor raden dierenverzorgers 
ook aan om zo min mogelijk bananen te geven aan apen. Door het 
hoge gehalte aan suiker zijn de bananen net als snoepgoed voor apen 
waardoor ze verdikken. Nog een klein weetje over apen: vrouwtjesapen 
willen niet paren indien er niet genoeg voedsel voorhanden is.
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D A N K W O O R DD A N K W O O R D
Ziezo liefste lezers, dit was alweer ‘t Civielke 2! Wij hopen van harte dat jullie ervan 
genoten hebben en dat het een lichtpuntje was in deze tijden. Ook zouden we opnieuw 
graag deze pagina toewijden aan de geweldige mensen die dit ‘t Civielke mogelijk 
gemaakt hebben.

Allereerst een dikke merci aan Xander voor het prachtige voorwoordje.

Een welgemeende dankjewel aan de VTK posten FRiS, BEST, IAESTE en sport om ons 
wat wijzer te maken in waar zij momenteel mee bezig zijn.

Dubbel en dik bedankt Lisabeth om ons kotleven weer ietsje makkelijker te maken!

Merci aan de SkiCrew om uit te leggen wat we mogen verwachten van de skireis dit jaar.

Super bedankt aan Laura, die onze portemonee spaart met haar Netflix alternatieven!

Ook enorm bedankt aan Kathelijne om onze playlists up te daten met haar Daily mix en 
ons blundervrij door onze zoomlessen te helpen.

Merci Fran om onze toekomst in de sterren te lezen voor ons, zo weten we weer wat we 
mogen verwachten.

Dankje, Gwendolyn voor de prachtige poster (brownie point voor iedereen die alle 
Frannetjes kan spotten) en om ons geëntertaind te houden met de spelletjespagina.

Bedankt aan Ans voor haar expertise op het vlak van long distance relaties zodat ook 
onze relaties die tweede golf overleven!

Natuurlijk willen we ook professor Dhoedt bedanken voor het leuke interview.

Een zeer belangrijke bedanking voor Esteban Julio Ricardo Montoya de la Rosa Ramirez 
om weer al onze vragen te beantwoorden in de draad kwijt.

En ook een welgemeende dankjewel aan Laurens voor de interessante wis-je-datjes.

En bij deze nemen wij met pijn in het hart afscheid van jullie,
tot in ‘t Civielke 3!

Anouk, Clara en Oliver
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K r i j g  we k e l i j k s  d e  m a n n a  i n  j e  m a i l b ox 
m e t  a l l e  V T K  a c t i v i t e i t e n  va n  d i e  we e k ! 
S c h r i j f  j e  i n  d o o r  d e  Q R - c o d e  t e  s c a n n e n

Volg de vtk socials!Volg de vtk socials!

SCHRIJF JE IN VOOR DE E-MANNASCHRIJF JE IN VOOR DE E-MANNA

@ v t k g e n t

V T K  g e n t


