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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.

Anouk Peeters          Clara Ketele
Oliver De Vijt

Fran Debruyne          Gwendolyn Heyninck
Anouk Peeters

Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent
tel/fax: 09/264 37 26
e-mail: communicatie@vtk.ugent.be
website: https://vtk.ugent.be

VTK Career and Development
Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent

e-mail: interne@vtk.ugent.be,
             career@vtk.ugent.be

Druk NV Drukkerij Verbeke
Lijnmolenstraat 34-36, 9040 Gent
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Liefste lezers, we zijn er weer!

Jullie favo leslectuur is uiteraard ook 
dit semester weer van de partij. Vanuit 
de redactie heten we je graag weer 
welkom met dit spiksplinternieuwe ‘t 
Civielke vers van de pers (of vers van 
de VTK-site als je de pdf versie leest).

Ook deze editie hebben wij tal van 
leuke artikelen in petto voor jullie. 
Het thema van dit nummer is Alice in 
Burgieland. Zo kan je lezen over alle 
plaatsen waar je een echt wonderland 
gevoel bij krijgt zowel in ons eigen 
fijne landje als wereldwijd, wat het 
Alice in Wonderland syndroom is 
en welke stoffen zorgen voor de 
hallucinaties die we lijken te zien 
in Alice in Wonderland. Daarnaast 
hebben we een interessante madlibs 
geïnspireerd door het boek 50 shades 
of Alice in Wonderland: a fairytale for 
adults, de leukste kaartspellen die 
zelfs the queen of hearts zouden doen 
versteld staan en uiteraard is er ook 
weer een quiz om te testen welk Alice 
in Wonderland personage jij bent!

Je kan uiteraard de rubrieken van 
FRiS, BEST, IAESTE en VTK Sport 
terugvinden, alsook de website 
van de maand, hoe je jezelf moet 
verweren tegen een aanval van 
piraten, je horoscoop, de draad kwijt, 
de wist je datjes en uiteraard de 
spelletjespagina.

Wij hopen dat jullie allemaal een goed 
eerste semester achter de rug hebben. 
Weet dat je nog steeds terecht kan 
bij zowel VTK als de studenten-

psychologen aan 
de UGent mocht je 
het toch even niet 
meer zien zitten.

Zo zijn jullie waar 
aan het einde van 
het eerste redactie 
voorwoordje van 2021! 
We hopen dat dit ‘t 
Civielke een lach op 
jullie gezicht kan toveren 
en we wensen jullie allen 
een geweldig tweede 
semester!

Veel kusjes en knuffels!

Jullie redactie
Anouk, Clara en Oliver

Dag VTK’ers,

Ondertussen zijn we 
reeds ver gevorderd in 

het tweede semester, 
al leek het nog maar 

gisteren dat het 
academiejaar begon. 

Voor mij en vele andere 
laatstejaarsstudenten 

is het ondertussen ook 
het laatste semester 

waardoor wij al graag 
eens sentimenteel worden 

over hoe snel het wel niet 
voorbij is gegaan. Geniet dus 

allemaal zoveel mogelijk van 
jullie studies want voor je het 

weet ben je een ouwe zak die 
zich afvraagt waarom iedereen 

in Delta er 12 uitziet.
Dit jaar is misschien niet zoals 
we verwacht hadden, zo ga ik 
waarschijnlijk de enige praeses 
zijn die nooit een cantus geleid 
heeft, maar er zijn ook veel mooie 
momenten verbonden aan dit 
jaar: Ik ga waarschijnlijk mijn 
thesis in het eerste semester 
kunnen indienen, ik ben voor 
de eerste keer niet blut na 
2 weken, en ik heb de vice 
geleerd hoe ze een paprika 
moet snijden.
Het VTK praesidium doet 
ondertussen zijn best om 
tal van online activiteiten 
te organiseren en 
zich voor te bereiden 
op eventuele 
buitenactiviteiten na 
de paasvakantie. Zo is 
er om de twee weken 
wel een tasting waar 

jullie de lever op niveau kunnen houden, 
blijven we online goliardes organiseren, 
probeert sport jullie op elke mogelijke 
manier sportief te houden, want welke 
Netfl ix serie blijft er nu nog over, en zijn 
er ook kookworkshops waar de vice 
haar nieuw vergaarde kennis deelt en 
jullie paprika’s leert snijden. Onze vice 
is sinds kort ook infl uencer geworden. 
Voor degenen die dus niet op de 
kookworkshops aanwezig kunnen zijn, 
check zeker haar instagram (@bits.and.
tits). Ik was zeker niet verplicht om dit hier 
te vermelden.
Ben jij trouwens net zoals ons praesidium 
ook een geëngageerde student die graag 
iets meer doet dan leven tussen de 
cursussen of dikke tekstboeken? Indien 
het antwoord ja is, denk dan zeker eens na 
om op te komen voor een praesidiumpost 
volgend jaar. Een jaar praesidium heeft 
je zoveel te bieden, die fantastische 
vriendengroep alleen al! 
Ik hoop jullie volgend jaar dus allemaal 
in Delta tegen te komen als nieuw 
praesidium, of misschien passeren 
we elkaar wel bij een van die prachtige 
krijtcirkels op het Sint-Pietersplein.
Xander
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VTK Awards  2020 - 2021

Begeerlijkste bugrie-/archiebabe Heetste burgie-/archiehunk

Lekkerste kontje Wildste feestbeest

Zotste zatlap Toekomstige Nobelprijswinnaar

Gulste geverGegarandeerde big-shot

Most awesome assistent(e) Prettigste prof

1. Jan Severyns

2. Eline Smits

3. Caro Sallet

1. Jan Severyns

2. Thijs Dedeken

3. Sam Vandierendonck / Tim 

Jacob

1. Hennie

2. Niels Maes

3. Leen Marien

1. Bavo Brutsaert

2. Thomas Van Lierde / 

Sebastiaan Kruithof

3. Astrid Willocx

1. Bavo Brutsaert

2. Arthur Anckaert

3. Nipun Pinibidu

1. Victor Van Riet

2. Alixe Degelin

3. Guillaume Verhamme

1. Blue thrill

2. Mark de Maanman

3. Maxime Van Vlem

1. VTK Cursus

2. VTK Sport

3. Delta

1. Tim Raeymaekers

2. Maxim De Clerq

3. De Duitser van Hennie

1. Hennie

2. Hendrik De Bie

3. Wim De Waele

The votes are in!  We hebben de houders van de VTK Awards 2020-2021, speciaal 

voor jul l ie maken we exculsief  in dit  ‘ t  Civielke de top 3 voor elke categorie 

bekend. Wees echter niet  getreurd als j i j / jouw favo nominatie niet  op 1 staat, 

volgend jaar zi jn de VTK Awards weer terug en kri jgt  iedereen nog een kans! 

Ben je nu net 1 (of  3 *kuch* Jan *kuch*) van de winnaars? Gefel iciteerd!  Daar 

hoor t  natuurl i jk een pri js  bi j ,  kom de jouwe halen in VTK Blauw.
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VTK Awards  2020 - 2021

Leukste lolbroek Cuteste koppeltje

Sportiefste atleet/atlete Beste barman/barvrouw

Favoriete VTK-activiteit Favoriete Cantuslied

Koddigste knuffelbeerTofste artikel in ‘t Civielke

Grootste fuckboy/girl Creatiefste cutiepie

Interessantste ingenieursvak Horrorvak

1. Mattech

2. Machine Learning

3. Transportverschijnselen

1. Systemen en Signalen

2. Burgie

3. Natuurkunde

1. Jan Severyns

2. Thomas Van Lierde

3. Bavo Brutsaert

1. Fran & Tibo / Sharon & Louis

2. Chloë & Stef

3. Anouk & Jari

1. Jarne De Waele

2. Bavo Brutsaert

3. Laurens Barbier

1. Erik

2. Thibo Steyaert

3. Tim Vanhooren

1. OERWOUD / Axel Lorreyne

2. Goliarde

3. Cantus

1. Jan Klaassen

2. Wild Rover

3. Loch Lomond

1. Interview

2. Horoscoop

3. Hanne Asselman

1. Adje de Beer

2. Maxim De Clerq

3. Dario De Muynck

1. Sam Vandierendonck

2. Aaron De Weerdt

3. Ben Gyselinck

1. Fran Debruyne

2. VTK Communicatie

3. Luna Rosseel
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ALICE IN WONDERLAND 
SYNDROOM

Wie krijgt het syndroom?
Het syndroom is waarschijnlijk geen 
zeldzaam syndroom, naar schatting 1 op 
20 tot 1 op 30 kinderen zou ooit het Alice 
in Wonderlandsyndroom (AIWS, niet AIDS!) 
gehad hebben, volgens kindernerologie.eu. 
Ook ouderen kunnen het syndroom krijgen, 
maar minder vaak: 80% van de mensen met 
het Alice in Wonderlandsyndroom is kind. En 
de meisjes blijken het sterkere geslacht: zij 
krijgen het syndroom minder vaak. 

Wat zijn de symptomen van het Alice in 
Wonderlandsyndroom? 
Mensen met het AIWS kunnen 
verschillende symptomen hebben. 
Een van de symptomen is – zoals 

eerder al gezegd – het vervormd 
zien van de omgeving. Mensen zien 
zo opeens een mens veel kleiner dan hij is, of 
heeft opeens een heel klein hand, of opeens 
een heel groot hoofd..  Dit wordt macroscopie 

(groter dan werkelijk) of microscopie (kleiner 
dan werkelijk) genoemd - zie de foto’s 
aan het einde van dit artikel. Ook kan een 
voorwerp heel ver weg lijken te zijn, terwijl het 
in werkelijkheid erg dicht is.  (telescopie, of 
omgekeerd pelopsie).  Meestal duren 
deze aanvallen een stuk of tien 
minuten, daarna kunnen de 
kinderen terug normaal zien. 

Ook geluiden kunnen anders waargenomen 
worden dan ze in werkelijkheid zijn: een 

geluid kan opeens veel harder, of zachter. Of 
iemand met een zware stem heeft opeens 
een piepstem.  Tijdsbesef is opeens ook anders – meestal 

komt dit voor bij oudere kinderen – de tijd lijkt veel langer of 

trager te gaan dan normaal. (Maar eerlijk, heeft iemand een goed 

tijdsbesef?) Als laatste kunnen mensen met het AIWS ook het 

gevoel hebben alsof ze niet echt lijken te bestaan, alsof ze uit hun 

lichaam treden. 

Voor de goede orde: het syndroom zou geen 
(louter) psychologische aandoening zijn, 
maar zou ontstaan doordat er tussen het 
aanmaken van de prikkels (in bv de ogen) 
en het behandelen van de prikkels (in de 
hersenen) iets fout loopt. 

Hoe krijg je het AIWS? 
Stel, deze symptomen lijken je wat, hoe krijg 
je dan dat syndroom? Er zijn verschillende 
opties: 

1. Neem drugs (tja, logisch) 
2. Krijg een epileptische aanval: wanneer je een 
aanval krijgt in juist dat deel van je hersenen 
dat instaat voor de verwerking van bv. Wat je 

ziet, kan je dingen vervormd waarnemen 
3. Krijg een infectie: wanneer bv. Het Ebstein 
Barr Virus in de hersen terecht komt kan het 
bij kinderen het AIWS krijgen, ook het infl uenza 
H1N1 virus, CMV, Coxsackie virus zouden het 
AIWS veroorzaken 
4. Neem medicatie: er zijn een aantal gevallen bekend 
van kinderen die het medicijn topiramaat genomen 
zouden hebben en erna het AIWS hebben opgelopen. 
Ook hoestremmes zouden kunnen werken. Anti-astma 
middelen kunden dan weer het syndroom vermijden, of 
juist veroorzaken (tja). 
5. Krijg een oogaandoening: als je een 
oogaandoening krijgt, loopt er al iets mis 
in je oog, daardoor moet er niets 
meer mis lopen op de weg naar je 
hersenen, want je ogen nemen al andere 
dingen waar dan in werkelijkheid het geval. 

DISCLAIMER: hoogst waarschijnlijk niet medisch correct! 

Wist je dat er ook iets bestaat als het Alice in Wonderlandsyndroom? Dit 
is een aandoening waarbij (meestal) kinderen aanvallen hebben waarbij 
ze mensen en vormen groter en kleiner zien dan ze in werkelijkheid zijn.  
Het word ook wel eens het Todd Syndroom genoemd, maar die naam is 

minder leuk natuurlijk ;).
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Zhangjiajie Nat ional 
Forest  Park

Wist eria Tunnel

Dit nationaal park is gelegen in 

Hunan, China. Het is uniek omwille 

van zijn zandsteen die tot 200m 

hoog kan rijzen in de lucht. Het is 

gebruikt om de film van Avatar te 

filmen uit 2010. Sinds 2016 is het 

ook mogelijk om deze zandstenen 

te beklimmen om zo van het 

panorama met de omliggende 

bergen te kunnen genieten. Als je er 

doorheen wandelt, waan je je in een 

gebied dat nog nooit door mensen 

betreden is en zo woest is dat het er 

altijd zou blijven bestaan.

De Wisteria Tunnel in Japan is een 

kleurrijke en betoverende tunnel die 

je kunt vinden in de minstens even 

hypnotiserende Kawachi Fuji tuinen 

in Kiktakyushu. De wisteria bloem 

(ook wel ‘Blauweregen’ genoemd) 

is een bloem die omlaag hangt van 

een tak en zo de inruk geeft van 

druppels regen. Wandelen door 

deze tunnel heen bezorgt je op 

deze manier een magisch gevoel 

van bewondering en mirakels die 

tot leven zijn gekomen.

Sea of st ars

Hobbiton

Op het Vaadhoo eiland, die een 

deel uitmaakt van de Malediven, 

bevindt er zich een strand die 

s’nachts als het ware licht kan 

geven. De planktons die telkens 

door de zee op het strand gelegd 

worden, geven een blauwig licht 

af waardoor het lijkt alsof je op 

miniatuursterren kunt wandelen. 

Het is meteen ook een van de 

meest zeldzame fenomenen die te 

vinden zijn op aarde.

Deze plaats in Nieuw-Zeeland 

bestaat uit huisjes die letterlijk 

verborgen zitten in heuvels. Het 

is de plek geweest waar films 

zoals ‘Lord of the Rings’ en ‘The 

Hobbit’ zijn gefilmd omwille van 

het karakteristieke uitzicht. De 

huisjes lijken gemaakt te zijn door 

dwergen die rechtstreeks zijn 

ontsnapt uit sprookjes met een 

middeleeuws tintje.

W o n d e r l a n d o n  e a r t hW o n d e r l a n d o n  e a r t h

1 4   |   ‘ T  c i v i e l k e ‘ t  C i v i e l k e   |   1 5 



Waitomo Glowworm Caves

Longleat  house

Deze grotten bevinden zich ook 

in Nieuw-Zeeland, maar hier is 

het geen plankton die zorgt voor 

magische verschijnselen, maar 

gloeiwormen. De gloeiwormpjes 

baden de grotten in een hemel 

van glitterlicht waaronder je kan 

varen met een boottour.

In Wil tshire ,  Engeland kun je 

dit  perfecte voorbeeld van 

El izabethaanse architectuur 

v inden,  vol ledig met z i jn grote 

trappen en hal len.  Wat deze 

plaats echter  zo speciaal  maakt , 

is  het  enorme doolhof in de 

tuin.  De sfeer  van het  kronkel ige 

doolhof doet je  bi jna verwachten 

dat  je  Har tenkoningin zou 

tegenkomen.

Pena palace

Avenue of the baobabs

Dit Portugees paleis die geïnspireerd 

is door Duitse Romantische 

architectuur is een must-see 

door de verschillende opvallende 

kleuren en tierlantijntjes die zich 

op en naast het gebouw bevinden. 

Ook het interieur valt op door zijn 

intrinsieke ornamenten en details. 

Al bij al geeft het een Disney-

achtige sfeer en waan je jezelf in 

een waar sprookje.

Madagascar staat ondertussen 

al op bijna iedereen zijn bucket-

list en daardoor is dit zeker het 

vermelden waard. Groteske en 

machtige baobabs omgeven deze 

zandweg, die miezerig aanvoelt 

als je er doorheen reist. Zeker als 

je weet dat deze bomen er soms al 

eeuwen bij staan, kan het gevoel 

dat je krijgt bij het zicht van deze 

bomen alleen omschreven worden 

als ontzag.
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The tunnel of love

Krzywy domek

Dit 3km lange treinspoor is 

overwoekerd en omgeven 

door planten waardoor een 

tunneleffect gecreëerd wordt. 

Gek genoeg wordt dit spoor nog 

alti jd gebruikt, maar buiten zijn 

uren is het een van de meest 

romantische plekken om even 

een wandeling te maken! (zeer 

coronaproof dus).

Op het  eerste gezicht  l i jkt  het 

alsof dit  huis een gefai lde 

Photoshop poging is.  Niets 

is  minder waar.  Dit  huis werd 

met opzet op deze manier 

ontworpen om hem het gr i l l ige 

en kromgetrokken karakter  weer 

te geven.  Het l i jkt  wel  het  beeld 

dat  je  kr i jgt  door een van de 

spiegels in een spiegelpaleis. 

Het z iet  er  zo absurd en onecht 

uit ,  dat  het  wel  een plaatsje 

MOET verdienen in deze l i jst .

Antelope canyon

Park Guell / Casa Bat tló

Deze buitenaardse canyon is te 

bezichtigen in de staat Arizona, 

USA. Het is een beroemde plaats 

omwille van de grillige vormen 

die de rots structuren aannemen 

samen met de verschillende 

kleuren die te bezichtigen zijn. 

De beste tijd om deze canyon te 

bezichtigen is in de ochtend, want 

dan lijken de rotsen in vuur en 

vlam te staan..

Antoni Gaudi is de architect van 

deze beroemde en betoverende 

plaatsen die in Barcelona 

liggen. De grillige vormen van 

de gebouwen en het park in zijn 

geheel geven een aparte sfeer 

aan de omgeving waarin ze beland 

zijn. De verschillende kleuren en 

architecturale vormen zijn een 

must voor degene onder ons die 

houden van kunst of architectuur, 

maar ook voor anderen zijn dit 

plaatsen die je zeker ooit eens 

bezocht moet hebben.
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DUMMIES
FORCard Games

VTK edition

PestenPesten

Hoewel de naam allesbehalve aangenaam klinkt, is het wel degelijk een 
gezellig kaartspel dat te vergelijken is met UNO. Alle spelers krijgen een 
gelijk aantal kaarten (meestal 7 maar dit is afhankelijk van het aantal 
deelnemers). De resterende kaarten worden op een stapeltje gelegd en 
hiervan wordt telkens 1 omgedraaid. De spelers leggen nu om de beurt 
een kaart op de stapel die qua waarde of kleur/vorm gelijk zijn aan de 
bovenste kaart van de stapel. 

Kan een speler niet spelen? Dan moet hij een kaart van de omgekeerde 
stapel nemen. De winnaar van het spel is diegene die het eerst al zijn 
kaarten kwijt is. Maar, de zogeheten pestkaarten, maken het de spelers 
moeilijk.

– Iedere kaart met het cijfer 2: als deze kaart wordt opgelegd, pakt de 
volgende speler twee kaarten van de stapel. 

– Zeven blijft kleven. Dat betekent dat je, na het opleggen van een kaart 
met daarop een zeven, nog een keer mag. 

– Acht wacht. De volgende speler moet een beurt overslaan.

– Boer mag kiezen. De speler mag een kaartsoort kiezen. Dit kan ruiten, 
harten, schoppen of klaver zijn. Een boer mag alleen worden opgelegd 
als deze past op de voorgaande kaart. 

– Aas draait. De aas wordt gebruikt om de volgorde van het spel om te 
draaien. 

– De joker. De volgende speler moet vijf kaarten van de stapel pakken. 
De speler die de kaarten moest pakken, bepaalt de nieuwe kaartsoort. 
De joker mag op elke kaart gespeeld worden. 

Heeft een speler nog maar één kaart? Dan moet hij op de tafel kloppen. 
Doet de speler dit niet en gooit hij wel zijn laatste kaart op, dan moet hij 
twee strafkaarten pakken. Daarnaast mogen de spelers niet als laatste 
kaart een pestkaart opgooien.

ZenuwenZenuwen

Het doel van dit spel is om als eerste al je kaarten kwijt te spelen. Om te 
beginnen, verdeel je alle kaarten over het aantal spelers. Vervolgens gaat 
elke persoon zijn kaarten in vijf hopen leggen. De eerste stapel bestaat 
uit één kaart, de tweede stapel uit twee kaarten en ga zo maar door. 
De bovenste kaart draai je telkens om. Hebben twee kaarten dezelfde 
waarde? Dan mag je deze op elkaar leggen en een kaart van de ene 
stapel weer omdraaien. Als er zo een stapel leeg geraakt, mag je daar de 
zichtbare kaarten van een andere stapel leggen.

De overgebleven kaarten leg je rechts in het midden tussen de spelers. 
Wanneer beide spelers klaar zijn, draaien ze op hetzelfde moment 
de bovenste kaart van hun stapel (met de afbeelding weg van de 
tegenstander) om en leggen deze tussen de stapels in. Hierop kunnen ze 
hun eigen speelkaarten neerleggen. Opgelet: de waarde van de kaarten 
moet wel op elkaar volgen, de kleur doet er niet toe. Je hoeft ook niet 
meer je beurt af te wachten. Je wint het spel als je al je kaarten kwijt bent.

Ben je het beu om telkens weer te verliezen bij Rummikub op een 
gezellige kotavond? En ben jij de persoon die zich elke keer afvraagt 
‘hoe dat ene kaartspel met die Dame gaat?’ Dan komen we hier met de 
verlossing: drie verschillende kaartspellen uitgelegd!
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BullshitBullshit

Als je ‘How to lose a guy in 10 days’ hebt gezien, moeten we je dit 
spel niet meer uitleggen, maar voor de cultuurbarbaren zetten we de 
spelregels nog eens op een rijtje. Alle kaarten worden onder de spelers 
verdeeld. Zoals bij bijna elk kaartspel is het doel zo snel mogelijk alle 
kaarten kwijt zijn.

Degene die begint, noemt een vorm (klaver, schoppen, ruiten of harten) 
Dit is de troef. Vervolgens legt iedere speler om de beurt een kaart met 
de waarde naar beneden zodat je van elkaar niet kunt zien welke kaart 
wordt opgelegd.

Als je vermoedt dat je voorganger ‘liegt’ over de kaart, mag je de vorige 
speler uitdagen door ‘BULLSHIT’ te roepen. Als de speler de waarheid 
zei, moet jij de hele stapel in je hand nemen. Maar als je gelijk had en de 
speler heeft gelogen, dan moet hij of zij de hele stapel in zijn hand erbij 
nemen.

Vervolgens gaat het spel verder en mag de verliezer van de uitdaging de 
nieuwe actieve kleur bepalen. De speler die alle kaarten kwijt is, heeft 
gewonnen.

Je weet het of weet het niet, maar het internet heeft verschillende regels. 

Waaronder de meest bekende ‘rule 34’ is. De vettige bazekes onder ons 

zullen hier al veel gebruik van gemaakt hebben.

Rule 34 betekent het volgende; “If it exists, there is porn of it. No 

exceptions.”

Dat gezegd zijnde kan een onschuldige Disneyfilm hier natuurlijk niet 

onderuit. Daarom verbaasde het mij ook niet om “Fifty shades of Alice in 

Wonderland - a fairytale for adults” tegen te komen op het internet. Was 

ik hier naar op zoek voor dit ’t Civielke of kwam ik het toevallig tegen in 

mijn vrije tijd? Wie zal het zeggen, we zijn alleszins niet gesponsord door 

de productie van onderstaand (vermoedelijk hoogstaand) product.

Hieronder vind je de beschrijving van het boek en het verhaal, wat al de 

lezers uiteraard het meest aanspreekt. Vul je eigen woorden in, maak het 

zo vunzig mogelijk of probeer het PG-13 te houden.

Op het einde kan je de originele samenvatting vinden, als je ook het boek 

wilt lezen kan VTK cultuur misschien eens een boekclub op poten zetten? 

Mad Libs

Fifty shades of
Alice in Wonderland

Fifty shades of
Alice in Wonderland
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De ......................... (adj.) Alice is ......................... (gevoel). Haar vriend is 

......................... (adj.) en ......................... (adj.), maar hij is ook ......................... 

(adj.) en ......................... (adj.) in bed en geeft Alice niet de ......................... (z.n.) 

en ......................... (z.n.) waar ze naar verlangt. 

Maar hij is niet helemaal alleen de ......................... (z.n.) omdat Alice zelf haar 

eigen ......................... (z.n.) niet begrijpt. 

Ze heeft gehoord over hoe ......................... (z.n.) hoort te zijn, maar heeft nog 

nooit iets ......................... (v.d.) dat in de buurt komt van wat ze ......................... 

(ww.) in ......................... (adj.) ......................... (z.n.).

Dan volgt Alice een ......................... (adj.) wit konijn door een ......................... (adj.), 

......................... (adj.) gat, dat naar een plek leidt die haar wildste ......................... 

(z.n.) te boven gaat. Er zijn hier geen ......................... (adj.) ......................... (z.n.) 

- of ......................... (z.n.). Alleen degenen die zich ......................... (ww.) aan 

......................... (adj.), ......................... (adj.), ......................... (adj.) fantasieën.

Alice is ......................... (adj.) en ......................... (adj.) en ... ......................... 

(adj.). Ze wordt ......................... (v.d.), ......................... (v.d.), ......................... 

(v.d.) en mee ......................... (v.d.) en tot de grenzen van haar ......................... 

(adj.) ......................... (z.n.) gebracht. En tijdens haar beproevingen begint ze voor 

het eerst de ......................... (z.n.) van haar lichaam te begrijpen.

Dit is niet het sprookje dat je als kind ......................... (ww.). Dit is helemaal niet 

voor ......................... (z.n.). 

Dit is voor mensen met ......................... (adj.) ......................... (z.n.), die 

......................... (adj.) ......................... (z.n.) willen ontdekken buiten de 

gewone ......................... (ijssmaak) van het dagelijks leven. Volg Alice door het 

......................... (z.n.), als je ......................... (ww.) ...

De  acht t ien ja r ige  A l ice  is  onge lukk ig .  Haar  v r iend  is  aard ig  en 

be leefd ,  maar  h i j  i s  ook  sne l  en  zorge loos  in  bed  en  geef t  A l ice  n ie t 

de  aandacht  en  afwisse l ing  waar  ze  naar  ver langt . 

Maar  h i j  i s  n ie t  he lemaal  a l leen  de  schu ld ige  omdat  A l ice  ze l f  haar 

e igen  behoef ten  n ie t  begr i jp t . 

Ze  heef t  gehoord  over  hoe  seks  hoor t  te  z i jn ,  maar  heef t  nog 

noo i t  ie ts  gevoe ld  dat  in  de  buur t  komt  van  wat  ze  leest  in  s toute 

bestse l le rboeken.

Dan  vo lg t  A l ice  een  v ib re rend  wi t  kon i jn  door  een  d iep ,  donker  gat , 

dat  naar  een  p lek  le id t  d ie  haar  w i ldste  fantas ieën  te  boven  gaat .  E r 

z i jn  h ie r  geen  brave  jongens  -  o f  meis jes .  A l leen  degenen  d ie  z ich 

overgeven  aan  gehe ime ,  verboden ,  k inky  fantas ieën .

A l ice  is  in  de  war  en  bang  en  . . .  opgewonden.  Ze  wordt  vastgebonden , 

geteased ,  gespanked  en  mee gespee ld  en  to t  de  grenzen  van  haar 

seksuee l  u i thoud ingsvermogen gebracht .  En  t i jdens  haar  beproev ingen 

beg in t  ze  voor  het  eers t  de  behoef ten  van  haar  l i chaam te  begr i jpen .

D i t  i s  n ie t  het  sprook je  dat  je  a ls  k ind  las .  D i t  i s  he lemaal  n ie t  voor 

k inderen .

D i t  i s  voor  mensen  met  du is te re  ver langens ,  d ie  e rot ische  overdaad 

wi l len  ontdekken  bu i ten  de  gewone van i l la  van  het  dage l i j ks  leven . 

Vo lg  A l ice  door  het  kon i jnenho l ,  a ls  je  dur f t  . . .

Original
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Het Patershol is de oudste wijk van 
centrum Gent dat vooral bewoond 
was door kunstenaars, muzikanten 
en toneelspelers. De autovrije buurt 
bestaat uit gezellige straatjes met 
kleine barretjes, eethuisjes (goed 
eten voor weinig geld, wat wil je 
nog meer?), middeleeuwse gevels 
en ligt achter het Gravensteen.

Heb je zin om nog eens gezellig te 
picknicken of iets buiten te drinken 
maar sta je niet te springen voor een 
mosh pit op het Sint-Pietersplein? Ga 
dan zeker eens naar het Keizerpark! 
Je kan het park binnenwandelen 
via de fi etsbrug van de Visserij 
die trouwens verkozen werd als 
beste fi etspad van Gent dankzij zijn 
telpaal voor de passerende fi etsers, 
zicht op een graffi timuur en kakbak 
(voor de honden, uiteraard). Eens 
in het Keizerpark kan je er skaten, 
basketballen, pingpongen of 
gewoon wat rondhangen!

Een andere mogelijkheid om mosh-
pit-vrij te picknicken: de tuinen 
van de Sint-Pietersabdij! Naast 
een groot gazon, kruidentuin en 
boomgaard, is er een wijngaard te 
vinden die tijdens de 20ste eeuw 
opnieuw werd aangelegd.

No

4
Er is geen student die de Veldstraat 
niet kent, maar geen kat weet dat 
achter de gevel van nummer 55 een 
stadspaleis met groene stadstuin 
staat. Hotel d’Hane-Steenhuyse 
is een 18de eeuws stadspaleis 
met balzaal, meerdere salons, 
een bibliotheek en binnentuin met 
terras. Ideaal dus als tussenstop bij 
het winkelen!

Gent staat bekend voor zijn 3 
torens: de Sint-Niklaaskerk, de Sint- 
Baafskathedraal en het Belfort. 
In plaats van deze alle 3 apart te 
bezoeken en foto’s te maken waarbij 
de top van de toren er niet meer 
opstaat, kan je beter eens naar de 
Sint-Michielsbrug wandelen die je 
het uitzicht op de 3 torens geeft.

GHENT GHENT 
WONDERLANDWONDERLAND

No

1

No

2

Overpoort, de Plateau en 
Zwijnaarde kennen we 
ondertussen allemaal als onze 
broekzak, maar nu ‘op reis in 
eigen land’ is geïntroduceerd, 
willen we wel eens een nieuw 
plekje ontdekken. Met deze top 
10 wonderplekjes in Gent helpen 
we je alvast op weg!

No

3
No

5
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Ook de Blaarmeersen mogen we 
niet vergeten in deze lijst. Dit is 
het recreatiepark bij uitstek voor 
iedereen die van sport houdt. Je kan 
hier in een mooie natuuromgeving 
lopen of wandelen. Verder kan je je 
ook uitleven in de klimzaal, op het 
bmx-parcours, het nieuwe outdoor 
skatepark etc... Welke sport je je 
ook bedenkt, de kans is groot dat 
je hem hier kan beoefenen. In de 
zomer kun je ook lui aan de vijver op 
het strand liggen of de avontuurlijke 
tour opgaan en een kajak of stand-
up paddlebord huren.

Iets bekender maar daarom 
niet minder mooi: de 
Werregarenstraat of beter 
bekend als het Graffi tistraatje van 
Gent, vlakbij de Korenmarkt. Om 
de zoveel tijd worden alle graffi ti-
tekeningen overspoten zodat 
artiesten weer opnieuw kunnen 
beginnen. Ondertussen zijn er al 
zoveel nieuwe lagen graffi ti op 
elkaar gespoten dat er op sommige 
plaatsen minstens een centimeter 
verf ligt!

No

7
No

6 In  Coronatijden is dit wondere 
plekje jammer genoeg niet te 
bezoeken, maar deze lijst zou niet 
volledig zijn zonder de Trollekelder 
te vernoemen. Een gezellig bruin 
café in de schaduw van de Sint-
Jacobskerk met een fenomenaal 
bierassortiment! 

Ook de UGent verdient een plekje 
in deze Ghent-Wonderland-lijst 
met zijn plantentuin! Deze tuin ligt 
aan de rand van het Citadelpark 
en je kan er meer dan 10 duizend 
plantensoorten bewonderen en 
(quote van de UGent) “meer leren 
over de planten en hun relatie 
met de mens, of gewoon rustig 
wandelen in een mooi kader.”

En ook als jij het wandelen en fi etsen 
beu bent, hebben we een alternatief 
voor jou! Met ‘SUP in Gent’ kan je 
rond het historisch centrum van 
gent stand-up-paddelen en de stad 
verkennen vanop het water (of in 
het water, naargelang het SUP-
talent).

No

10
No

8

No

9
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Elke editie geven we het antwoord op een probleem waarvan we zeker zijn dat je 
ze later nog eens nodig zal hebben. Deze keer: wat moet je doen als piraten je je 
schip kapen en je gevangen genomen wordt? De aanval afweren is cruciaal, maar 
de voorbereiding minstens even veel. Lees snel verder!

HOW TO: HOE VERWEER JE HOW TO: HOE VERWEER JE 
JEZELF TEGEN EEN AANVAL VAN JEZELF TEGEN EEN AANVAL VAN 

PIRATEN?PIRATEN?

Tip 1: Bereid je voor 

Kijk of je in de buurt een aantal kleine bootjes bij elkaar ziet: dit zijn 
spotters van piraten, die kijken of er iets waardevols aan boord is. Zie 
je deze bootjes? Neem dan direct contact op met de zeepolitie.

Hou de horizon in de gaten; piraten houden hun slachtoffer meestal 
enkele dagen in de gaten voor ze de vijand kapen. Houd ook de 
afstand tot de kust in de gaten: vaar ver genoeg van de kust zodat 
piraten niet snel-snel nog af kunnen komen. 

En oh ja, wees vooral ‘s ochtends alert: dan zijn de piraten nog nuchter 
en dus het actiefst. 

Tip 2: Verdedig je wanneer de piraten aanvallen (logisch)

Wees je bewust van hoe piraten aanvallen: meestal hebben ze drie 
boten: een grote trage, en twee kleinere snelle. De actie begint meestal 
met de twee klein bootjes die op je af stormen. 

Die kleine bootjes zijn sneller dan jij met je grote boot: probeer toch zo 
snel mogelijk te gaan en slalom zo veel als mogelijk (zo hoop je dat de  
kleine piratenboodjes omkantelen). 

Maak ook al het materiaal los waarmee de piraten aan boord zouden 
kunnen komen, drop ze eventueel in zee. Als de piraten echt aanvallen 
maak dan molotofcocktails en gooi ze naar hun bootjes, een 
lichtpistool afvuren (daar komt een hete straal uit) kan ook werken; 
ook dan zinken ze weer. 

Nog een handige tip: verzamel een voorraad glas. Wanneer de piraten 
toch aan boord komen; gooi deze dan stuk op het dek. Piraten dragen 
meestal sandelen of lopen op blote voeten, dus hey snijwonden!

En als laatste: gooi je paspoort weg. Anders weten de piraten immers 
bij wie ze moeten zijn om losgeld te vragen. Behalve als je Frans 
bent, hou hem dan bij. De Franse overheid weigert met piraten te 
onderhandelen, dus laat dat een onderhandelingstechniek zijn!

Tip 2: Tip 2: 
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QUIZ:QUIZ: Welk Alice in Wonderland 
personage ben jij?

Welk Alice in Wonderland 
personage ben jij?

Je bent nooit oud genoeg om toe te geven dat je helemaal geobsedeerd bent met Alice in 
Wonderland. Omdat we elk van jullie een extra pleziertje willen geven, is er hier een quiz 
om once and for all een einde te maken aan de eindeloze discussies die je hebt over welk 

karakter je nu ECHT bent.

1. Speel je goed met anderen?
 A. Natuurlijk! Wat spelen we?
 B. Als het een kort spel is, dan kan  
      ik misschien wel meespelen.
 C. Zit neer, wil je wat thee?
 D. Alleen als we een spel spelen dat  
     ik wil spelen.

2. Met wie zou je het snelst in een argument 
verzeilen vandaag?
 A. Een collega
 B. Een dichte vriend of familielid
 C. Mezelf
 D. Een complete vreemde

3. Wanneer het op manieren aankomt…
 A. Er is gewoon geen excuus voor  
      grofheid.
 B. Wie heeft tijd om daarover na te  
      denken?
 C. Ik ben relatief rustig.
 D. Vertel je me dat ik grof ben? Hoe  
      DURF je!

4. Je favoriete item qua kleren is…
 A. Gewoon een glimlach
 B. Iets dat je er netjes doet uitzien
 C. Iets dat je zelf hebt gemaakt
 D. Iets dat je status toont

5. Hoe punctueel ben jij?
 A. Ik ben altijd vroeg – het is het  
      risico niet waard
 B. Ik heb een neiging om laat te 

      zijn en dat geeft me enorm veel  
      zenuwen
 C. Ik ben altijd op tijd
 D. Vroeg of laat – ik maak mijn   
      eigen regels

6. Kies een activiteit:
 A. Het bos verkennen
 B. Geen tijd voor!
 C. Mensen observeren
 D. Competitieve sport

7. Welke quote past het best bij jou?
 A. Het is niet nodig om na te
      denken over gisteren, want toen  
      was ik een andere persoon.
 B. Hoe meer ik me haast, hoe   
      minder tijd ik heb.
 C. Ik ben niet gek. Mijn realiteit is  
      gewoon anders dan die van jou.
 D. Weg met de mensen die ik niet  
      kan uitstaan.

8. Je staat vroeg op met heel veel tijd over 
om naar je werk te gaan. Wat doe je met je 
extra tijd?
 A. Vroeg naar mijn werk gaan en al  
      beginnen met werken.
 B. Ik verlies de tijd uit het oog en  
      kom toch te laat.
 C. Een kopje thee drinken voor ik  
      wegga.
 D. Whatever I feel like

A: Had je meestal A bij het beantwoorden van deze quiz? 

Dan lijk jij het meeste op Alice! Je bent verschrikkelijk lief, 

maar kan soms ook een beetje naief zijn. Geen zorgen, er is 

daar helemaal niets mis mee. Wees gewoon voorzichtig met 

wie je vertrouwt en kijk altijd uit waar je heen gaat. Naast 

deze dingen ben je ook heel ordelijk en ben je gesteld op 

goede manieren.

B: Had je meestal B in deze vragenlijst? Dan lijkt het erop dat 

je veel meehebt van het Witte Konijn. Je bent een bezige bij, 

lopend van hier naar daar. Hoewel je altijd je best doet, lijkt 

het je nooit te lukken om alles op tijd klaar te hebben.

C: Had je meestal C bij het invullen van de vragen? Dan ben 

jij de Mad Hatter! Hoewel er zeker een paar schroeven los 

zitten bij jou, accepteren we je zoals je bent. Het is namelijk 

jij die er altijd voor zorgt dat onze dag er spectaculair en 

tegelijk relaxed uitziet.

D: De meeste antwoorden die je had, waren D? Dan deel je 

veel gelijkenissen met de Hartenkoningin. Je kan een klein 

beetje gemeen zijn, maar het is niet gemakkelijk om jou te 

zijn! Je hebt veel verantwoordelijkheden en je probeert dat 

te behandelen op jouw beste manier.
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De stem van de student

Dit is het hoofddoel van de Gentse 
Studentenraad: de stem van iedere 
student vertegenwoordigen binnen de 
wereld van de UGent. Dit willen we op 
verschillende manieren doen. Zo kan 
je bij ons terecht met alle problemen 
in verband met je studies. Een prof die 
slecht les geeft of zijn slides niet online 
zet? Een assistent die grof of ongepast 
is? Studentenvertegenwoordigers 
binnen je faculteit/opleiding kunnen 
naar je problemen luisteren en deze 
aanpakken op niveau van de faculteit 
of centraal. Bedenkingen bij het 
overkoepelende UGent beleid? Dan 
ben je bij de Gentse Studentenraad 

aan het juiste adres!  Daarnaast 
organiseren we bijvoorbeeld tijdens 
de rectorverkiezingen verschillende 
promotiecampagnes en een debat, zodat 
jullie geïnformeerd kunnen stemmen.  

Ondersteunen?

De Gentse Studentenraad is er voor jou 
bij elke emotie. Ben je blij? Dan ben je 
bij ons welkom om te brainstormen over 
allerlei projecten. Nood aan een goede 
babbel? Ook dan staan we klaar om je 
te helpen, omdat mentaal welzijn een 
thema van hoge prioriteit is voor ons. Wij 
zijn pas tevreden als elke student zich 
wel in z’n vel voelt! Maar soms zijn er 
ook gewoon van die momenten waarop 

je even niet de deur uit wilt of kunt. 
Daarom heeft de Gentse Studentenraad 
in het verleden bijvoorbeeld al gezorgd 
voor meer lesopnames. Er wordt ook 
geijverd om uit deze coronapandemie, 
ook al is ze voor niemand leuk, de 
goede punten te bewaren. Op die 
manier werken we allemaal samen aan 
een beter onderwijs! 

Ontspannen?

Wat dacht je nu, dat wij enkel bezig 
waren met onderwijs? Natuurlijk niet! 
Naast onze standaard organisatie 
ondersteunen wij ook verschillende 
projecten aan de UGent, zoals de 
welbekende gele fietsen (nu groene) 
van de Fietsambassade, Student Kick-
Off, Zeus WPI, Cultour, Stujardin, Start 
To Talk en Massacantus. We staan 
altijd open om nieuwe projecten te 
ondersteunen! Naast al deze projecten 
organiseren we ook werkgroepen 
over sociale thema’s zoals de resto’s, 
huisvesting, enzoverder. Ook voor 
interessante lezingen en debatten kan 
je bij ons terecht. Want natuurlijk is 
student zijn meer dan enkel studeren.

En wat betekent dit voor jou?

En nu heel concreet: ook voor jou 
kan de Gentse Studentenraad een 
hulp, een interessante meerwaarde of 
simpelweg een nieuwe vriendengroep 
betekenen. Iedere faculteit heeft een 
eigen facultaire studentenraad (bij 
jullie is dit FRiS), die regelmatig AV’s 
organiseert waarop relevante thema’s 
besproken worden en waarop iedere 
student welkom is. Aarzel dus zeker 
niet om je eigen FSR aan te spreken of 
om eens binnen te springen op één van 
hun activiteiten! 

Daarnaast kan je ook altijd terecht 
bij de Gentse Studentenraad zelf, 
overkoepelend over de FSR’s. Dus 
de volgende keer dat je met een 
probleem zit en niet weet waar naartoe, 
kom dan snel naar ons! Volg ons op 
Facebook, Instagram of Twitter op 
@gentsestudentenraad om zo op de 
hoogte te blijven van al onze acties.

Have a problem? Find a Stuver!

De Gentse Studentenraad, een decennia oude instantie met maar één doel: de 

stem zijn van de studenten. Maar wat betekent dat nu concreet? Dat doen we in dit 

artikel uit de doeken. Daarnaast zullen we tonen dat de Gentse Studentenraad méér 

is dan de stem van de student: ze is er ook om elke student te ondersteunen, te 

ontspannen, en nog zoveel meer!

D e  g e n t s e 
s t u d e n t e n r a a d





Vorige editie kwamen we met twee websites van de maand. 
Waarom zouden we dat dan deze keer niet doen? 
Echt geen idee, dus hier opnieuw: twee websites!

standaardboekhandel.be

Ken je die opblaasbare mannetjes 
die soms voor winkels staan? 
(Echt geen idee waarom die er 
staan.) En ben je daar een fan 
van? Goed nieuws, op de site 
staggeringbeauty.com kan je je 
uitleven en gewoon zelf zo een 
mannetje laten bewegen! (Zeker 
doen er is een leuke verrassing 
hehe.) 

staggeringbeauty.com

De website van Standaard  
Boekhandel bevat enkele 
pareltjes! Zoek eens het boek van 
onze favoriete prof Bedrijfskunde 
Ludo Poelaert op. Ludo heeft daar 
zélf een review achtergelaten. 
(Bedankt aan de held die dit 
geschreven heeft!)

www.ebsite 
van de maand
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The brain on drugs
Alice in Wonderland, één van mijn 

persoonlijke favoriete kinderfilms. Van 

de personages, tot de kleuren en de 

verhaallijn, ik vind het tot op heden de 

meest interessante kinderfilm die ik al 

gekeken heb. Voor diegenen onder ons 

die de film of stukjes ervan recent nog 

keken, li jkt het meer en meer op één 

grote kleurrijke chaos. Het is dan ook 

op dat moment dat ik me begon af te 

vragen wat er wel niet in die “eat me” 

koekjes en “drink me” drankjes zat.

Om deze prangende vraag te 

beantwoorden ben ik op onderzoek 

gegaan (geen zorgen puur theoretisch, 

mijn mama niet bellen a.u.b.).

Wanneer we narcotica bekijken 

kunnen we deze onderverdelen in 3 

grote categorieën. De verdovende 

middelen, stimulerende middelen en 

hallucinogene middelen. Verdovende 

middelen zijn stoffen die je, zoals de 

naam suggereert, doet ontspannen 

en je rustiger maakt, bijvoorbeeld 

slaapmedicatie. Stimulerende 

middelen zijn dan weer stoffen die 

het tegenovergestelde doen. Deze 

geven je energie zoals bijvoorbeeld 

cafeïne. Maar voor dit artikel is de 

belangrijkste categorie uiteraard die 

van de hallucinogene middelen.

Zoals ik hierboven al zei is Alice in 

Wonderland gewoon 1 grote ‘bad trip’, 

dit suggereert dat de stoffen in die 

koekjes en drankjes hallucinogenen 

waren. Hallucinogenen zijn stoffen 

die (surprise, surprise) hallucinaties 

opwekken. Er zijn 5 criteria om een 

stof te kunnen classificeren als een 

hallucinogeen:

1. Veranderingen in gedachtegang, 

perceptie en gemoed moeten groter 

zijn dan andere effecten.
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2. Intellectuele of geheugen-

stoornissen moeten minimaal zijn.

3. Verdoving, narcose of 

overmatige stimulatie mogen geen 

integraal effect zijn.

4. Bijwerkingen van het autonome 

zenuwstelsel zouden minimaal moeten 

zijn.

5. Verslavende hunkering zou 

afwezig moeten zijn.

Ook binnen de hallucinogenen zijn 

er verschillende soorten, zo hebben 

we de psychedelica, dissociatieven, 

deliriants en de zogenaamde ‘designer 

drugs’.

Designer drugs zijn stoffen die nog 

niet als illegaal geklasseerd zijn, maar 

wel speciaal ontwikkeld zijn om de 

effecten van een illegale drug na te 

bootsen. Deliriants zorgen extreme 

verwarring en zorgt ervoor dat de 

persoon in kwestie controle over zijn/

haar acties verliest. Dissociatieven 

kunnen in hoge hoeveelheden 

analgesie, geheugenverlies en 

catalepsie veroorzaken.

Wat Alice heeft genomen behoort 

volgens mij echter tot de psychedelica, 

het zijn stoffen die perceptie-

veranderende effecten heeft. Ze 

voldoen aan de 5 criteria en werken 

als antagonist op de serotonine 

receptoren in de hersenen, wat 

psychologische, visuele en auditieve 

veranderingen doet optreden. 

Ook de psychedelica kunnen 

verder onderverdeeld worden, deze 

onderverdeling is echter op basis van 

de werking en niet op basis van de 

effecten, om die reden is het dus niet 

super relevant voor dit artikel. Als je 

de biochemie ervan toch interessant 

zou vinden raad ik ten zeerste aan het 

eens op te zoeken.

Het klassieke voorbeeld van een 

psychedelica is LSD of Lysergic Acid 

Diethylamide. Nu is er wel een klein 

probleempje… De LSD moleculen gaan 

bij hoge temperaturen kapot waardoor 

ze uiteraard hun functie niet meer 

kunnen uitoefenen, op online fora (als 

de politie aan mijn deur staat is het 

allemaal jullie schuld) vond ik echter 

dat het wel geschikt is om in het 

glazuur te vermengen. 

Zo liefste lezers, nu kunnen jullie 

volgende keer dat jullie Alice in 

Wonderland kijken met je vrienden 

uitleggen dat er in het glazuur op die 

koekjes een goede dosis LSD zit. 

*** Dit artikel is puur informatief bedoeld, VTK en de VTK Redactie willen jullie niet 

aanzetten tot illegale praktijken***
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Nieuw jaar, nieuwe FRiS? Nee hoor! We zijn er nog steeds voor jullie en staan ook dit 
semester klaar om op alle mogelijke manieren de stem van de studenten in de faculteit 
(en verder) te laten horen.

SOS ijkingstoetsen
Ben Weyts, onze lieftallige minister van onderwijs, heeft ons in februari fl ink wakker geschud 
met het nieuws dat vanaf volgend jaar voor vier extra richtingen, waaronder industrieel 
ingenieur, een verplichte niet-bindende ijkingstoets zal worden afgenomen. Verder heeft de 
beste man nog grootse plannen met het hoger onderwijs: hij zou namelijk een verplichte 
ijkingstoets voor alle richtingen willen invoeren.
Gelukkig is Weyts echter een expert als het aankomt op ingenieursstudies, gezien hij zelf... 
negen jaar genomen heeft om uiteindelijk een licentiaat in de politieke wetenschappen te 
behalen.
Het lijkt erop dat Weyts wel eens het advies van enkele ervaringsdeskundige studenten kan 
gebruiken.

Wat is er aan de hand?
Wat is nu juist beslist en vanwaar die beslissing?
De laatste jaren doen studenten er gemiddeld steeds langer over om hun studies in het hoger 
onderwijs af te ronden. Niet alleen is dit frustrerend voor de studenten en hun ouders, er zijn 
ook twee monetaire kosten aan gekoppeld:
1. Hoe langer een student studeert, hoe meer (belastings)

geld in zijn/haar/hun ondersteuning moet worden 
geïnvesteerd.

2. Een student die later een diploma behaalt, komt later 
terecht op de arbeidsmarkt en begint dus pas later met 
het toevoegen van waarde in ons economisch systeem.

Sinds dit besef tot stand gekomen is, is een zoektocht gestart 
naar een maatregel, als het ware een zilveren kogel, om deze 
negatieve evolutie stop te zetten en liefst ook terug te draaien. Zo kwam bijvoorbeeld twee jaar 
geleden het idee voor een harde knip tussen de bachelor- en masteropleidingen al uit de bus 
rollen.

De ijkingstoetsen zoals we ze kennen werden voor het eerst in 2013 georganiseerd en worden 
meer en meer gezien als een middel waarmee we de huidige tendens zouden kunnen omkeren. 
In 2018 werd deze onder Hilde Crevits verplicht gemaakt voor de burgerlijk ingenieurs en 
ingenieur-architecten en nu dus ook voor de richtingen industriële wetenschappen, bio-
industriële- en biowetenschappen en engineering technology.

Momenteel is de ijkingstoets:
• Verplicht: iedereen die aan de studie wil beginnen moet de test afl eggen.
• Niet-bindend: de universiteit mag je inschrijving niet weigeren op basis van je resultaat.

Nu als je het allemaal zo bekijkt, zonder oogkleppen op, lijkt het allemaal wel redelijk. Maar 
wacht eens, wat is de volgende stap dan? Toch niet opnieuw een ingangsexamen?!

Hellend vlak naar een ingangsexamen?
Vroeger was alles beter, zo wordt wel eens beweerd. In de tijd dat onze decaan, Professor 
Patrick De Baets, studeerde was het nog zo dat vooraleer men aan de studie burgerlijk 
ingenieur mocht beginnen, men zich moest bewijzen in een reeks van wel vijf ingangsproeven. 
In 2002 werd dit systeem echter afgeschaft, gezien de beperking van de toestroom van de 
ingenieursstudenten dankzij de Bolognaverklaring (1) niet meer nodig bleek.

Nu we deze geschiedenisles achter de rug hebben, kunnen we de vraag stellen: Wat zou het 
nut zijn van een herinvoering, en wat verstaan we überhaupt onder bindende voorwaarden?

Het grootste argument pro ingangsexamens wordt bekrachtigd met behulp van grafi eken 
zoals deze hieronder, die de statistieken van de befaamde ijkingstoetsen visualiseren (CSE 
= cumulatieve studie-effi ciëntie (2)). Deze grafi ek toont aan dat de ijkingstoets weldegelijk een 
redelijke indicator is waarmee de prestaties van de gemiddelde student kan voorspeld worden.

Natuurlijk, statistieken bevatten weinig nuance en geven dus zelden het hele plaatje. Met 
deze cijfers wordt geen rekening gehouden met verborgen factoren als wilskracht, motivatie, 
thuissituatie of zelfs simpeler: de dag voor de proef een slechte nachtrust.

Nu, minister Weyts heeft het woord ingangsexamen gelukkig nog niet in de mond genomen. 
Hij heeft het over “bindende voorwaarden”, maar wat bedoelt hij hiermee? Het antwoord: het is 
niet helemaal duidelijk. Bindende voorwaarden kunnen opgedeeld worden in twee categorieën:
• Inclusief / belonend: Studenten die slagen voor de ijkingstoets worden beloond, bijvoorbeeld 

door een vrijstelling voor een deel van een inleidend wiskundevak zoals momenteel aan de 
KU Leuven het geval is.

• Exclusief / straffend: Studenten die slecht scoren op de ijkingstoets worden afgestraft, 
bijvoorbeeld door hen te verplichten een remediëringstraject te volgen of hen helemaal te 
verbieden om de richting te starten (lees ingangsexamen).

De discussie over de toekomst van de ijkingstoetsen is op alle niveaus nog volop aan de gang 
en momenteel is het nog koffi edik kijken om te achterhalen hoe de zaak zal evolueren, of niet? 
Bij FRiS zijn we alleszins van plan om ook onze stem te laten horen en in gesprek te gaan met 
alle betrokken partijen die hiertoe bereid zijn. Interesse om hierbij te helpen? Stuur ons een 
mailtje of kom gerust eens luisteren op een van onze AVs.
________________________
(1) Beginselverklaring over het creëren van een Europese ruimte voor hoger onderwijs. M.a.w. het principe van onze Bachelor-masterstructuur en het 

studiepunt systeem werd hierin vastgelegd.

(2) Het percentage dat de verhouding weergeeft tussen het aantal studiepunten waarvoor je over de jaren heen binnen een bepaalde opleiding bent geslaagd 

en het aantal studiepunten dat je binnen diezelfde opleiding hebt opgenomen.

Email: fris@ugent.be   Facebook: https://www.facebook.com/FEA.FRIS

Website: fris.ugent.be
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Trainingsessies binnen BEST
Wist je dat…
…BEST een internationale organisatie is met lokale 
afdelingen in meer dan 90 steden?
…Er op internationaal niveau verschillende 
departementen zijn waar je als vrijwilliger actief kan 
zijn en keiveel kan bijleren?
…Er een training departement is dat 7-daagse 
trainingen geeft rond hard en soft skills die in jouw 
toekomstige carrière van pas kunnen komen? 
…Je op de training niet enkel sessies zal hebben, 
maar dat je ook tijd zal hebben om de stad te 
verkennen en nieuwe vrienden van over heel Europa 
te maken?

Het BEST training departement organiseert elk jaar 
meerdere trainingen, dit zijn: beRICHER, beKNOWN, 
bePROUD, beMORE en Graphic Design Camp.

beRICHER: In dit event word je een echte kenner op 
vlak van fundraising, let the money come!

beKNOWN: Word expert op het vlak van mensen 
overtuigen en word een master in promo voeren 
zowel in real life als online!

bePROUD: In deze training krijg je sessies 
zoals leadership, strategic planning en project 
management: skills die iedereen op de werkvloer 
ooit wel eens zal nodig hebben!

beMORE: Bij deze training draait alles om human 
resources. Hoe zorg je er voor dat iedereen zich 
goed voelt in jouw team? Hoe ga je om met sociale 
confl icten?

Graphic Design Camp: Word een topdesigner en 
maak de mooiste en meest originele designs met 
Illustrator, Photoshop, ...

Deze events zijn zo goed als volledig gratis en je 
kan zelfs een deel van jouw reiskosten terugbetaald 
krijgen, en guess what, tijdens de lockdown zijn 

de events online en dus volledig gratis! Geen lid 
van BEST Ghent, maar wel kei excited geworden 
hierdoor? Neem zeker eens contact op met ons via 
social media!

Zodanig dat jullie de smaak van BEST trainingen te 
pakken kunnen krijgen, startten wij vorig jaar met de 
organisatie van BSST, ofwel Best Soft Skill Training. 
Deze avondtrainingen staan open voor niet-leden. 
Ontdek hieronder welke trainingen we jullie dit 
semester aanbieden.

Negotiation skills - 24/02
Goede onderhandelskills zijn een grote troef in de 
business wereld. In Deloitte’s workshop 24 februari 
zal je leren hoe je het meest optimale uit een 
onderhandeling kan halen en krijg je tips om aan je 
onderhandelingsstijl en techniek te werken.

Team Management - 10/03
De skill om op een effeciënte manier een team te 
managen is belangrijker dan ooit nu thuiswerken 
als maar populairder wordt en verschillende teams 
zich niet altijd op dezelfde locatie bevinden. In 
Deloitte’s workshop op 10 maart ontdek je meer 
over verschillende team management skills zoals 
communicatie, leiderschap, confl ict bemiddeling,…

Presentation Skills - 17/03
Wat als je een excellent idee hebt, maar niet de 
skills om jouw idee duidelijk en aantrekkelijk te 
presenteren voor jouw bedrijf? In de sessie van 
Arvesta op 17 maart ontdek je alles over een goede 
presentatie. De focus ligt op het verschil tussen 
presentaties geven in academische context en 
presentaties geven in een bedrijfscontext.

VTK Fotozoektocht
Denk jij Gent goed te kennen? Zoja, dan weetje al deze plekjes sowieso zijn! 

Wandel, loop, fi ets, kruip de route en zoek de locaties waar deze sporties zich 
overal verstoppen.

Hoe deelnemen?
Zeer eenvoudig! Volg de route die we voor jullie gemaakt hebben en trek een selfi e 
bij elke foto die je gevonden hebt. Stuur de selfi es samen met het antwoord op de 
gisvraag door naar sport@vtk.ugent.be voor zondag 25 april 2021.

Prijs?
Sport is sport niet als er ook geen prijzen worden weggegeven. De winnaar maakt 
kans op een drankenpakket van Delta. 

TIP: neem een fl esje jenever mee voor dubbel zo veel plezier. Een shotje op elke foto 
= meer kans om te winnen!!!

https://www.strava.com/routes/2797482869858088116

Bijdragen aan een groener Gent? Dat kan! Download de app 
WePlog, neem een vuilzak mee en kuis 1 of meerdere straten op 
tijdens de wandeling. 
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Gisvraag: 
Wat is de totale afstand die de sporties samen kunnen sprinten in 60 sec?

Veel succes
De sporties 
xxx
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Gegroet Burgies, aangezien je dit leest, betekent het dat je de examens in zekere mate 
overleefd hebt. Nu die zware periode eindelijk achter de rug is, is het weer tijd om volop 
vooruit te kijken. Ondertussen zijn de applicaties voor de stages afgelopen, maar mocht 
je er niet in geslaagd zijn een stage te bemachtigen, niet getreurd, lees verder en kom te 
weten hoe je mogelijks alsnog op stage kan deze zomer! Aan allen die geselecteerd zijn 
voor een stage: good times ahead!

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

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

      Volg ons op Instagram: ‘iaestelcghent’

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

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

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

      Volg ons op Instagram: ‘iaestelcghent’

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

Smaakmakertjes
Naar jarenlange traditie vond ook dit jaar de jaarlijkse Annual Conference  in januari plaats 
(en hoe kan het ook anders, dit jaar was deze online). Dankzij de inzet van alle IAESTE-leden 
mocht de Belgische delegatie volle goede moed met een 50-tal stages aan hun computer 
zitten. Ze haalde maar liefst 47 stages binnen van 26 verschillende landen.

IAESTE?
Voor al wie nog niet weet wat IAESTE is: De “International Association 
for the Exchange of Students for Technical Experience” (IAESTE) is een 
organisatie die wereldwijd, over meer dan 80 landen, actief is en jaarlijks 
vele studenten uit ingenieurs-, informatica- en wetenschapsrichtingen 
de kans geeft om waardevolle werkervaring in het buitenland op te 
doen.
Een IAESTE-stage staat niet alleen mooi op je CV, maar geeft je ook de 
kans om je volledig onder te dompelen in een andere cultuur en soms 
ook een nieuwe taal, dus een pak levenservaring op te doen.

Jouw IAESTE-stage?
Na meerdere stageverhalen gedeeld te hebben in de vorige 
edities van ‘t Civielke, heb je misschien zelf ook wel de 
smaak te pakken gekregen? Wil jij je komende zomer ook in 
een onvergetelijk avontuur storten? Dit is je kans! 
De eerste applicatieronde is ondertussen al achter de rug. 
Maar niet getreurd, naar goeie gewoonte zijn er meerdere 
applicatierondes, alle informatie over hoe je alsnog aan 
een stage in het buitenland kan geraken, kan je gemakkelijk 
terugvinden op https://iaeste.be/students/annual-
procedure/. Lees zeker ook de ‘Year-round-procedure’ eens 
door, aangezien hier ook mogelijkheden te vinden zijn! Alle 
vragen kan je richten aan iaeste.outgoing@vtk.ugent.be. 
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i n t e r v i e w  m e t :

Hoi Bart en Sarah, allereerst enorm 

bedankt om een momentje in jullie 

agenda vrij te maken voor ons.  Jullie 

zijn de meter en peter van VTK, ik denk 

echter dat veel mensen niet weten dat 

VTK dat heeft. Wat houdt het juist in?

B: *lacht* Sarah vroeg me daarstraks net 

hetzelfde.

S: Bart had me in de koffiepauze overtuigd 

om meter te worden en zei dat het vooral 

inhoudt dat we naar alle activiteiten 

moeten gaan.

B: De belangrijkste verplichting is eigenlijk 

om te allen tijde open te staan om 

getrakteerd te worden. Wat we normaal 

jaarlijks doen is komen supporteren op 

de 12-urenloop, toen het kick-off was 

hebben we Delta nog bezocht en het 

galabal is uiteraard ook altijd een plezante 

aangelegenheid om bij te zijn.

S: Ja, het galabal zat echt goed ineen en 

was heel erg tof! Bart komt mij dan altijd 

halen in mijn bureau van “Ja Sarah, ze zijn 

iets aan het doen voor sport. We moeten 

gaan!”, “Het is kick-off. We moeten gaan!”, 

“Daarna is het korting in Delta. We moeten 

gaan!”. We zijn dit jaar ook naar OERWOUD 

geweest.

B: Op OERWOUD hebben we geluk gehad dat 

we de speciale meter en peter behandeling 

kregen, want toen we er aankwamen was 

er geen plaats meer. Dus dan hebben ze 

ons aan de medewerkerstafel gezet. Enkel 

de Vooruit fuiven doe ik minder aangezien 

ik nog met de trein thuis moet geraken.

Naam:

Functie: 

Naam: 

Functie:

Sarah Leunens

PR en communicatie bij de FEA

Bart De Kegel

Hoofdtechnicus bij de FEA
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galabal is uiteraard ook altijd een plezante 

aangelegenheid om bij te zijn.

S: Ja, het galabal zat echt goed ineen en 

was heel erg tof! Bart komt mij dan altijd was heel erg tof! Bart komt mij dan altijd 

halen in mijn bureau van “Ja Sarah, ze zijn 

iets aan het doen voor sport. We moeten 

gaan!”, “Het is kick-off. We moeten gaan!”, gaan!”, “Het is kick-off. We moeten gaan!”, 

“Daarna is het korting in Delta. We moeten 

gaan!”. We zijn dit jaar ook naar OERWOUD 

geweest.

B: Op OERWOUD hebben we geluk gehad dat B: Op OERWOUD hebben we geluk gehad dat 

we de speciale meter en peter behandeling 

kregen, want toen we er aankwamen was kregen, want toen we er aankwamen was 

er geen plaats meer. Dus dan hebben ze 

ons aan de medewerkerstafel gezet. Enkel 

de Vooruit fuiven doe ik minder aangezien de Vooruit fuiven doe ik minder aangezien 

ik nog met de trein thuis moet geraken.
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de meter en peter van VTK
S: Ik heb al vaak aangeboden dat hij mag 

blijven slapen en de VTK’ers blijkbaar ook.

B: Dat krijg ik thuis toch niet verkocht hoor!

En hoelang doen jullie het elk al?

B: Mijn lint hangt hier bij mij en daar 

staat op vanaf 2016-2017, dus dat is 

ondertussen al 5 jaar.

S: Ik ben pas meter sinds 2019-2020.

B: De generatiewissels maken wij natuurlijk 

wel mee. Ik ben nu in de kelder een grote 

plastieken wolk aan het opruimen. Die is 

zoveel jaar geleden door de loeiende koe 

voor de Jokerweek in elkaar gebokst. Een 

aantal jaar erna is die gebruikt door VTK 

op Parkpop. Toen had het echter heel 

hard geregend en hebben ze die wolk nat 

in de kelder gelegd waar dat hout erin is 

beginnen rotten. Dan ben ik even geleden 

naar de loeiende koe en VTK gegaan om 

te vragen of ze die wolk niet eens zouden 

opruimen. Maar niemand wist natuurlijk 

meer iets van een wolk door de vele 

generatiewissels, dus ben ik het zelf maar 

aan het opruimen.

S: Omgekeerd is het natuurlijk wel heel tof 

dat we altijd op jullie hulp kunnen rekenen 

bij bijvoorbeeld ouderavonden, op de 

proclamatie, bij Plateau speelt, … Het is 

altijd tof om nog wat bekende gezichten 

te zien als ik daar als laatste moet blijven.

B: Dat leeft over het algemeen wel in heel 

de faculteit, de ondersteuning van VTK 

wordt door iedereen geapprecieerd. Toen 

ik op de faculteit van rechten werkte was 

dat veel minder.

Hebben jullie er een idee van hoelang 

jullie het zouden willen doen?

S: Tot zolang Bart er is!

B: Ik ga in 2029 met pensioen dus, zolang 

ze me niet vroeger buitengooien, graag tot 

dan. *lacht*

Merken jullie veel verschil tussen dit 

coronajaar en andere jaren?

S: Ja ik heb al veel gemist, Bart vertelde het 

allemaal over Parkpop en de 12-urenloop 

en de show, maar ja als het niet doorgaat…

B: Ik merk het vooral hier in de Plateau, 

er is hier echt niemand. De laatste weken 
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nog minder dan daarvoor, ook al worden 

er nu af en toe wel on campus dingen 

georganiseerd. Ik ben voor Hennie meters 

en meters aan verlengsnoeren gaan kopen 

voor haar oefeningenlessen, die ze on 

campus mocht geven aan de eerstejaars, 

maar ze worden bijna niet gebruikt. Er 

komt niemand naartoe, omdat ze weten 

dat het online ook kwalitatief wordt 

aangeboden. Een andere prof had speciaal 

2 momenten gepland om dezelfde les te 

geven zodat iedereen hem toch fysiek zou 

kunnen volgen. Hij zat er uiteindelijk de 

ene keer met 15 man en de andere met 

16. Dat is wel frustrerend en teleurstellend 

aangezien er in de media toch een oproep 

lijkt te zijn van studenten dat ze on campus 

activiteiten willen.

Jullie werken allebei op de faculteit 

Ingenieurswetenschappen en 

Architectuur, wat doen jullie juist van 

job?

S: Ik werk bij de PR en communicatie, 

daar zijn we met vier. Ik verzorg vooral 

de communicatie naar het personeel toe 

en deels naar de studenten. Zoals het 

onderhoud van de facultaire website, 

de personeelsnieuwsbrief en de sociale 

media. Daarnaast sta ik in voor de 

organisatie van bepaalde facultaire 

evenementen zoals de Kinderuniversiteit 

of Plateau speelt en help ik mijn collega’s 

met de organisatie van de proclamatie.

B: Ik ben eigenlijk de eerste hulplijn bij alle 

mogelijke problemen. Dat gaat van een 

prof wiens apparatuur niet werkt of wiens 

leslokaal op slot is tot de poetsploeg 

die hier logistieke problemen heeft of 

fietssloten van studenten die doorgeslepen 

moeten worden. Ook regel ik de meer 

technische zaken, zoals telecasting en 

videoconferenties. Coronagewijs moest 

dit uiteraard wat meer op het begin, nu 

kent iedereen zijn weg al een beetje. Bij 

zwaardere problemen ken ik dan weer de 

kanalen binnen de UGent om het opgelost 

te krijgen.

Hebben jullie in een studentenkring 

gezeten tijdens jullie studies?

B: Ik ben gedoopt door HILOK, toen ik een 

jaar Lichamelijk Opvoeding deed. Het zijn 

jeugdzondes *lacht*, dat kan gebeuren. 

Ik vond eigenlijk de schachtenperiode de 

leukste periode, want die gasten konden 

allemaal niet drinken en deden niet anders 

dan mij ad fundums geven. Ik vond dat wel 

plezant.

S: Ik heb eigenlijk nooit in een studentenkring 

gezeten, ik heb sinologie gestudeerd, dus 

de studentenkring daarvan is het OAK. 

Ik denk dat ze nu wel veel dingen doen, 

maar toen was dat een keer dumplings 

gaan eten. Dus ik heb mijn eerste cantus 

twee jaar geleden meegemaakt met de 

overdracht van het lint van Leen.

Wat is tot nu toe jullie favoriete activiteit 

bij VTK?

S: Ik heb nog niet zoveel events 

meegemaakt als meter, de cantus vond ik 

wel eens tof om mee te maken en te zien. 

Het galabal vond ik ook echt heel leuk 

gedaan. Ik had helemaal niet verwacht dat 

dat zo erover ging zijn.

B: Ja, het laatste galabal was echt 

schitterend. Naar de organisatie toe en 

zo vond ik het echt top. Maar ik vind veel 

dingen top hoor, want ik ben ooit ook eens 

naar het cultureel centrum geweest waar 

de Jobfair was en daar stond ik toch ook 

een beetje perplex van de organisatie.

Hebben alle studentenkringen een meter 

en peter?

S: Dat weet ik eigenlijk niet.

B: Dat moeten jullie eens vragen aan jullie 

medestudenten, vrees ik. Het zou anders 

wel eens interessant zijn om eens een 

diner te houden met alle meters en peters 

gesponsord door het Konvent.

Hoe zijn jullie erbij gekomen om meter 

en peter van VTK te worden?

B: Doordat ze te dikwijls met mij in 

confrontatie zijn gekomen. Confrontatie 

is misschien een sterk woord, maar er zijn 

toch wat jaren geweest dat ik regelmatig 

eens moest optreden over wat er in de 

gang gebeurde. Ik deed dit uiteraard altijd 

in een rustige stijl. Er was op het einde van 

het jaar ook altijd een barbecue waarop we 

werden uitgenodigd, waar ze zeiden dat ze 

wisten dat ze bij problemen altijd bij mij 

terecht konden. Die band was er dus al een 

beetje en wanneer mijn voorganger toen 

wegviel zijn ze mij komen vragen of ik het 

niet zag zitten die rol over te nemen.

Hoe is VTK geëvolueerd in de jaren dat 

jullie er al mee in contact zijn?

B: Ik heb de indruk dat dat allemaal wel 

aan het groeien is stapje per stapje elk 

jaar. Vooral de organisatie wordt alsmaar 

beter. Dat zie ik elk jaar wel een hoger 

niveau krijgen.

S:  Ja, ik vind het qua organisatie echt zot 

wat jullie doen.

Dat waren al onze vragen, hebben jullie 

nog afsluitende woorden voor de lezers?

B: Eerste afspraak in Delta van zodra we 

kunnen!

S: Met gin tonics aan halve prijzen!
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spelletjespagina

SANDWICH SUDOKU

SKYSCRAPERS
DOOLHOF

Skyscrapers
In elke rij en kolom moet elke 
getal (van 1 tot 6) exact 1 keer 
voorkomen. Dit getal staat voor 
de hoogte van het gebouw. De 
cijfers aan de zijkant staat voor 
het aantal gebouwen je vanuit 
die positie zou moeten zien. 

Sandwich sudoku
Hierbij gelden dezelfde regels 
als bij een gewone sudoku. 
Bijkomend is het getal aan de 
zijkant gelijk zijn aan de som 
van de getallen tussen 1 en 9 in 
die rij/kolom. 

SPELREGELS

op loss ing en op  d e  vo lg ende  pag ina
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2  3  4  3  2  1

2  1  2  4  3  4

1
2
2
4
3
4

2
4
2
3
1
2

BONUS
Ga naar de Play Store en download ‘Square 
Up’ van Jacob Demuynck. Als je door level 6 
geraakt, kan je een leuke prijs winnen! Neem 
dus een screenshot en stuur deze door naar 

communicatie@vtk.ugent.be.
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Oplossingen
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DE DRAAD KWIJT

DE DRAAD KWIJT?!DE DRAAD KWIJT?!

Hoe kan ik groeien?

Welkom terug, deze keer in het jaar waar alles anders wordt, maar momenteel 
hetzelfde is.

Voor ik aan de vragen begin die me in tussentijd gesteld zijn, nog even een 
boodschap van algemeen nut. Ik heb uit goede bron vernomen dat er met de 
nominaties voor de VTK awards geknoeid is. In verschillende delen van dit 
land zijn nominaties voor “De draad kwijt” niet meegeteld en zijn er te veel 

voor “Wist je dat?” goedgekeurd in de categorie ‘Favoriete artikel’. 
Ik heb al van heel veel mensen gehoord dat dit niet kan. “Dit is het beste dat 
het Civielke ooit is overkomen” krijg ik te horen van verschillende mensen. 
Terwijl wij vorige jaar in de top drie stonden in de uiteindelijke stemming, zijn 

we nu niet eens genomineerd? Onmogelijk! 
Laat ons dit dan maar afsluiten (momenteel dan toch) en overgaan naar het 

effectieve doel van dit artikel.

Het internet is een wonderlijke plaats, en dat niet alleen door de foto’s van katten die 
op bekende personen lijken. 
In deze context bedoel ik vooral dat ik binnen de twee minuten een idee heb kunnen 
bevestigen. 
Ooit, lang geleden, toen virussen gewoon nog een hoofdstuk waren in mijn biologie 
handboek, heb ik gehoord dat je ’s nachts groeit. Dit heb ik momenteel bevestigd 
met de beste bron die ik kon vinden: “7 amazing things that happen to your body 
while you sleep” op de website van de Australische staat Queensland. 
Ze gebruiken moeilijke woorden die ik hier niet ga herhalen (we worden ingenieurs, 
geen dokters). Maar nummer twee komt erop neer dat je wel degelijk groeit tijdens 
je slaap. 
Het eenvoudigste antwoord lijkt me ‘Gewoon blijven slapen’. 
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Waar dood je de ti jd mee?

Er zijn verschillende soorten mensen die dit artikel lezen. 
Daarom, voor de mensen die van de belachelijke antwoorden houden: met een 
kettingzaag. Of door de batterijen uit je klok te halen.
Voor de mensen die een echt antwoord willen: Podcasts en boeken.
Ik kan u absoluut aanraden om ‘Revisionist History’ of ‘My Dad Wrote a Porno’ te 
beluisteren. Het niveau tussen de twee is uiteraard verschillend.

Op een iPhone met recente iOS is er een app genaamd ‘Shortcuts’. Daarop kan 
je kiezen tussen ‘automation’ and ‘shortcuts’. 
Persoonlijk ben ik een enorme fan van de mogelijke automatiseringen die je er 
kan op maken. Jammer genoeg vond ik geen mogelijkheid om automatisch te 
antwoorden op Whatsapp berichten.
Als ze het via een ‘normaal’ bericht zou sturen, kan je een automatisch antwoord 
met ‘hahaha’ instellen. 
Je kan ook een ‘shortcut’ creëren die je kan activeren via Siri om – elke keer 
ze een Whatsapp bericht stuurt – te antwoorden met een random gegeneerd 
bericht. (Stel deze wel een beetje in, anders vraag je misschien hoeveel rode 
kamelen er in de tuin rondlopen.)
Als je geen iPhone hebt, kan je er een kopen en de bovenstaande stappen volgen. 
Of je kan de smartphone van je moeder stelen en een Nokia 3310 cadeau doen.

Wat te doen als uw mama memes ontdekt en die nu 
constant doorstuurt via Whatsapp?

Dit was het dan weer. 
Ik ben me ervan bewust dat het er niet al te veel waren. Maar als je meer wilt, 

moet je maar bij de Wist je datjes gaan kijken. 
Als je een verkiezing kan saboteren, mag je ook het advies geven! 

Voor meer vragen en/of bewijs van verkiezingsfraude, richt je naar 
draadkwijt@vtk.ugent.be.

Tot de volgende keer!

Naar iemand anders bellen die voor jou de politie belt. 
Of, als je de politie helemaal niet wilt betrekken, kan je een vergrote versie van de het 
klassieke gezelschapsspel muizenval creëren. Als je het niet kent, zoek het even op. 
Ik heb daar alvast uren plezier aan beleefd.
Het komt erop neer dat je op een of andere manier een veer aanspant die uiteindelijk 
een schoen katapulteert. Die schoen zorgt er op zijn beurt voor dat een knikker een 
baan afl egt en een andere bal in een (hoog gelegen) bad laat vallen. Dan werd het 
YouTube fi lmpje dat ik bekeek als bron wat vaag, en laat mijn geheugen me in de 
steek. De conclusie van het hele verhaal is dat er een soort kooi naar beneden komt 
waarin de muis gevangen wordt (vandaar de naam, uiteraard).
In jouw geval moet dit geen kooi zijn, maar zo’n grote plastieken bal. Steek je ‘regels 
overtredende vetzak buur’ (jouw woorden) in die bal, rits het dicht en doe er een slot 
op. Op die manier moet hij wel anderhalve meter afstand houden van iedereen! 
Het enige probleem met dit plan is hoe je een bad tegen het plafond kan kleven.
Een andere mogelijkheid is een mondmasker rond zijn mond en neus kleven met 
superlijm (geen gorilla glue). Maar dat is amper haalbaar.

Wat kan ik aan mijn corona regels overtredende 
vetzak buur doen zonder de polit ie te bellen?
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H O R O S C O O P
Steenbok

Waterman

Vissen

Ram

Stier

Tweeling

Je bent een persoon van vlees en bloed en dat zal nog 
eventjes zo blijven. Dit betekent natuurlijk dat ook jij niet 
onkwetsbaar bent. Laat niet met je gevoelens spelen, het is 
het niet waard. Maar let op: de persoon met het blonde haar, 
die je initieel niet zo zag, zou wel eens je soulmate kunnen zijn.

Jouw Koekje: Madeleine

Er is kans dat je deze week ziek wordt, maar de sterren 
zijn het hierover nog oneens. Het staat wel vast dat je 
gespaard zal blijven van de dolle koeienziekte. Karowna 
blijft een andere zaak, maar als je niet de kantjes ervanaf 
gelopen hebt, zou je je geen zorgen moeten maken.

Jouw Koekje: Speculoos

Het zou goed zijn om eens wat meer initiatief te tonen. 
Dingen gebeuren niet uit zichzelf, vooral niet als je zulke 
grote plannen hebt. Je bent geneigd om de zaakjes snel 
over te laten aan een ander, maar zo kom je er natuurlijk 
nooit.

Jouw Koekje: Bokkepootje

Probeer in je relatie veel meer open te zijn. Dit geldt 
overigens ook in hechte vriendschappen. Je kunt er 
namelijk alleen werkelijk voor elkaar zijn als je weet wat 
er speelt in het leven van de ander. Ook al heb je soms de 
neiging om veel gedachtes voor jezelf te houden, spreek 
ze toch uit. 

Jouw Koekje: Boudoir

Er gebeurt heel onverwacht iets wat je een heel andere kijk 
geeft op iemand in je naaste omgeving. Die persoon is ook 
nog eens heel belangrijk voor je. Het is even moeilijk voor je, 
maar het is goed om hier even doorheen te gaan. Het zal je 
ogen namelijk openen, maar wees gerust, alles wordt beter!

Jouw Koekje: Suikerwafel

Het is een prima periode voor je. Je zit lekker in je vel en 
je hebt het gevoel dat je helemaal in balans bent. Dat is 
natuurlijk een geweldig gevoel, maar probeer toch niet 
achterover te gaan zitten. Je hebt namelijk niet echt 
tijd om te relaxen. Je moet nu juist actie ondernemen.

Jouw Koekje: Oreo
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H O R O S C O O P
THE SEQUEL

Kreeft

Leeuw

Maagd

Weegschaal

Schorpioen

Boogschutter

We denken allemaal dat we iets goeds herkennen als we 
het zien, maar de realiteit is dat we vaak pas als we het kwijt 
zijn, beseffen hoe goed iets was. Gelukkig krijg je in dit geval 
een tweede kans. Je kunt terug naar de situatie, je excuses 
aanbieden, en doen wat je al eerder had moeten doen.

Jouw Koekje: Pommeline 

Niet iedereen snapt deze week het gevoel voor humor 
van de Leeuw. Sommige mensen gaan serieus in op hun 
grapjes in en voelen zich dan om de tuin geleid. Dat kan 
grappig zijn, maar toch is het verstandig om een beetje 
rekening met hun gevoelens te houden.

Jouw Koekje: Lion

Er kan deze week sprake zijn van een paar mooie 
ontwikkelingen. Je kan een golf van productiviteit 
ondervinden, een fi nancieel voordeeltje hebben of een 
warme en aangename tijd doorbrengen met de huidige of 
een nieuwe partner. Of misschien wel allemaal tegelijk…

Jouw Koekje: Frangipane

Je staat op het punt een grote emotionele keuze te maken, 
en zoals altijd twijfel je nog over wat je kiest. Het kan gaan 
om iets waarvan je altijd hebt gezegd dat je het niet zou 
doen, of misschien heeft iets goeds zich aangediend op het 
verkeerde moment. 

Jouw Koekje: Sultana

Je kunt jezelf niet altijd ten volste inzetten, op tijd wat rust 
nemen is ook belangrijk. Om futiliteiten en onnozele zaken 
hoef je je niet druk te maken. Reserveer eens een dagje voor 
jezelf en slaap lekker uit. Laat jezelf verwennen. Je zult zien 
dat je je ineens een ander mens voelt.

Jouw Koekje: MilkaCookie XL

Je zult de komende tijd meer moeten gaan samenwerken. 
Je bent gewend van het op je eentje tot een goed einde te 
brengen, maar je kunt niet alles alleen. Daarnaast is het 
met z’n tweeën vaak veel gezelliger. Een frisse blik en een 
extra paar handen kunnen nooit kwaad!

Jouw Koekje: Kinder Bueno 
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 … Alice in Wonderland een tijdje verbannen was in 

China?

Het gelijknamige boek dat in 1865 door Lewis Carroll 

geschreven was, kennen we intussen allemaal door de 

vele verfi lmingen. Echter, het oorspronkelijke boek was 

vroeger verboden in een paar landen. De meest aangehaalde reden hiervoor was dat er 

in het boek te veel verwijzingen gedaan worden naar het gebruik van drugs. Aangezien 

dit niet strookte met de politiek van die vele landen, werd het dan al vlug verbannen. 

China deed dit echter om een heel andere reden; namelijk omwille van sprekende dieren. 

In 1931 zei de gouverneur van de provincie Hunan dat “dieren geen menselijke taal 

zouden mogen gebruiken en dat het desastreus is om dieren en mensen op hetzelfde 

niveau te vergelijken”. Een sprekende kat, het is niet meteen iets wat een Chinees toen 

met/in zijn kom soep wou associëren…

Lente 2021; de dagen worden opnieuw langer, het zonnetje begint meer te 

schijnen en het Sint-Pietersplein begint langzaamaan vol te lopen. Nu we 

al een jaar geen wijsheid meer kunnen opdoen via alcoholische toestanden 

in de Overpoort, zullen we onze levenswijsheden ergens anders moeten 

opzoeken. En waar kan dit beter dan op de laatste pagina’s van ’t Civielke? 

Nergens, inderdaad! Neem dus je uitvouwbare festivalstoel, plaats deze in 

de schijnende warme zon en neem een verfrissend drankje uit je koelkast; 

het moment van educatieve ontspanning is aangebroken! 

WIST JE DAT. . . … Frankrijk het land is met de meeste tijdszones?

Op het eerste gezicht kan dit wat vreemd lijken 

wanneer je Frankrijk vergelijkt met mastodonten zoals 

Rusland, de VS en China. Echter, door de vele overzeese 

gebieden die Frankrijk bezit over de ganse wereldbol, 

hebben ze ook vele territoria in verschillende gebieden. 

Verschillende eilandjes in de Stille Oceaan en Indische 

Oceaan, langsheen Afrika en Frans-Guyana in Zuid-Amerika zorgen ervoor dat Frankrijk 

zich in 12 verschillende tijdszones bevindt. De Verenigde Staten en Rusland hebben 

er elk ‘maar’ 11. Alhoewel Rusland op 28 maart 2010 twee tijdszones in zijn gebied 

‘geëlimineerd’ heeft (en er dus nu offi cieel maar 9 heeft), blijft het wel het land met het 

meest aaneengeschakelde tijdszones. Hoe het dan zit met China? Alhoewel het land 

zich in maar liefst 5 geografi sche tijdszones bevindt, gebruikt het offi cieel slechts 1 

tijdszone, namelijk die van Beijing. De voornaamste reden? Communisme uiteraard!

… Alice in Wonderland meerdere malen verfi lmd is? 

De versie met Johnny Depp is hierbij ongetwijfeld de meest 

bekende, maar het is zeker niet de oudste. De eerste keer dat het 

boek verfi lmd werd, was reeds in het jaar 1903! Directors Cecil 

Hepworth en Percy Stowe hebben het verhaal getransformeerd 

in een fi lm van 12 minuten. Dit lijkt tegenwoordig niet lang, maar 

het was toen de langste fi lm die geproduceerd was in het Verenigd 

Koninkrijk! Sindsdien zijn er van het verhaal meer dan 50 fi lms en 

televisiebewerkingen van gemaakt. Als je dus even niet weet wat gedaan, kan je dus 

steeds hiermee je paas’vakantie’ vullen…
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... haar niet dikker wordt wanneer je het scheert?

Het is een mythe dat wanneer je je haar scheert, het 

dikker en sneller teruggroeit. Echter, scheren heeft geen 

enkele invloed op de dikte, kleur of groeisnelheid van 

het haar. Wanneer je je baard of ander lichaamshaar 

scheert, geef je het hartsprietje een stompe top. Deze top 

kan grof of stoppelig aanvoelen voor een tijdje wanneer het uitgroeit. Tijdens deze fase 

valt het haarsprietje dan meer op en door die stompe top lijkt het donkerder en dikker, 

terwijl dat het in feite niet is. Als je jezelf dus een pijnlijke waxbeurt dus wil besparen: 

scheren is even effectief! 

… Queen Victoria ook een fan was van Alice in Wonderland?

Alhoewel er toen wel meerdere fans waren van het verhaal, 

was koningin Victoria wellicht de meest bekende. Nadat ze 

het verhaal gelezen had, stelde ze aan auteur Carroll voor om 

zijn volgend werk aan haar op te dragen. Een belangrijk detail 

dat koningin Victoria uit het oog verloor, was dat Carroll geen 

literaire schrijver was, maar eerder een wiskundige. Zijn volgend 

werk dat hij publiceerde, heette dan ook: An Elementary Treatise on Determinants, With 

Their Application to Simultaneous Linear Equations and Algebraic Equations. Queen 

Victoria had dus beter meer specifi ek geweest in haar aanvraag voor zijn ‘volgend werk’ 

aangezien ze wellicht niet zo blij was met de algebra als de gemiddelde burgie…

D A N K W O O R DD A N K W O O R D
En zo zit het voorlaatste ‘t Civielke van dit jaar er ook weer op liefste lezers en zoals gewoonlijk 
sluiten we af met een aantal welgemeende dankjewels aan alle geweldige menschkens die 
helpen bij het samenstellen van de ‘t Civielkes!

Allereerst bedankt aan jullie allemaal om massaal te nomineren en te stemmen op de VTK 
Awards!

Ook enorm bedankt aan Xander uiteraard voor zijn voorwoordje dat deze keer zelfs bijna op 
tijd was.

Merci aan Laura om onze dromen van reizen toch nog eens wakker te schudden met alle 
wonderplaatsjes hier op onze hele eigen aarde en om ons te vertellen welk Alice in Wonderland 
personage wij zouden zijn.

Heel erg grote dank aan Jan, die ons weer eens heeft laten zien hoe vreemd het internet kan 
worden met de 50 shades of Alice in Wonderland Mad Libs.

Zoals gewoonlijk een grote merci aan FRiS, BEST, IAESTE en VTK Sport om ons up to date te 
houden.

Ook moeten we zeker Bart De Kegel en Sarah Leunens bedanken voor het super leuke interview!

Dankje aan onze liefste Gwennie voor de altijd uitdagende spelletjes.

Bedankt aan Princess Consuela Bananahammock om altijd klaar te staan met de beste 
levenswijsheid in de draad kwijt.

Een dikke merci aan Fran om de sterren nogmaals voor ons te lezen zodat wij kunnen weten 
wat er voor ons in petto is.

And last but not least, super bedankt aan Laurens voor de geweldige wist-je-datjes!

En zo zien wij jullie graag weer terug bij het volgende ‘t Civielke, liefste lezer.

Tot dan!

Kusjes en knuffels,

Anouk, Clara en Oliver
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