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De auditoria vullen zich terug 
met frisse geesten en katerende 
breinen, de brugspaghetti’s vliegen 
opnieuw over de toonbank en de 
geur van verschaald bier is weer 
alomtegenwoordig in de Overpoort 
en omstreken. Het is duidelijk; het 
nieuwe academiejaar is alweer goed 
begonnen! Laat ons er opnieuw een 
episch jaar van maken en laten we 
hopen dat het ons een stapje dichter 
bij die felbegeerde ingenieurstitel 
brengt. 
VTK heeft zijn start absoluut 
niet gemist met hele resem aan 
activiteiten in de eerste weken. 
Nieuwe talenten zijn ontdekt bij 
het wakeboarden, de pokerwinnaar 
heeft genadeloos 89 anderen naar 
huis gespeeld (mogelijks auteur van 
dit voorwoord), onze conditie werd 
getraind tijdens alle sport try-outs en 
onze lever werd op de proef gesteld 
op de fantastische openingscantus 
en openingsfuif. Last but not least 
werden ook memorabele verhalen 
en vriendschappen voor het leven 
gecreëerd tijdens de doopweek en 
ik ben dan ook erg trots om meer 
dan 50 nieuwe commilitones te 
verwelkomen in VTK, proficiat!
Je zou misschien denken dat alle 
activiteiten bijna voorbij zijn, maar 
niets is minder waar! Met de quiz, 
jeneverloop, citytrip en uiteraard 
het galabal staan er nog enkele 

toppers op het programma! Mijn 
favoriet? De skireis! Uitrusten na die 
vermoeiende examenperiode lijkt 
misschien een goed plan, maar ik 
garandeer jullie dat skiën en après-
skiën met 400 medestudenten vele 
malen plezanter is! Kan je trouwens 
goed volleyballen, lopen, zwemmen, 
voetballen, pingpongen, basketten 
of supporteren? Het IFT op maandag 
22/10 is dan your place to be om te 
bewijzen dat burgies en archies de 
sportiefste studenten zijn!
Om deze geoliede VTK-machine 
draaiende te houden, is niet alleen 
het geëngageerde 36-koppige 
praesidium belangrijk: ook 
medewerkers zijn onmisbaar om alle 
activiteiten te kunnen organiseren. 
Als je zin hebt om eens te tappen 
in Delta of op een VTK feestje, 
cursussen te verkopen in VTK PI of 
te helpen bij de opbouw van een 
activiteit, stuur gerust een mailtje 
naar vice@vtk.ugent.be Jouw hulp 
zal enorm gewaardeerd én beloond 
worden!
Tot slot wil ik me graag richten tot 
twee groepen. Laatstejaars, ooit 
komt er een einde aan die zalige 
studententijd, probeer dus zeker om 
tussen het thesissen door kennis te 
maken met verschillende bedrijven. 
VTK Career & Development 
organiseert voor jullie tijdens de 
komende weken verschillende 
sector days om bedrijven te leren 
kennen wat jullie ongetwijfeld zal 
helpen om een keuze te maken. 
Eerstejaars, na WiBa zal het er zeker 
niet makkelijker op worden, maar 
probeer zeker om af en toe een VTK-
activiteit zoals de initiatiedoop mee 
te pikken. Vergeet immers niet wat 
een bruggenbouwer in Genua ooit 
zei: overbelasting is nooit goed!

Cheers!
Cedric
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Goedemorgen, goedemiddag of 
goedenavond allerliefste lezer,

Eindelijk is het zover: jij, onschuldige 
lezer, hebt de eer om ons allereerste 
’t Civielke in je handen te hebben.  
Koester het alsof dit het kerstcadeau 
is dat je altijd al wou. Bewaar dit 
eerste nummer op je nachtkastje.  
Verslind dit nummer op het toilet.  O, 
wee, als we ook maar één exemplaar 
in een vuilnisbak ontdekken...  Want 
wij hebben bergen beklommen, 
woelige zeeën doorzwommen 
en daarbovenop  ontelbare uren 
achter onze computers doorkrijgen 
voor jullie. 
Maar sta ons toe onszelf even kort 
voor te stellen.  Wij zijn Eva en Marija!  
Dit jaar hopen we op foutloze ‘t 
Civielkes, interessante artikels, 
geen regen op terrasjesdagen,  
weer spaghetti aan drie euro dertig 
in De Brug,  blacklight op het 
galabal, een goede koffiemachine 
in Plateau, eindelijk een restaurant 
in Zwijnaarde, wat minder dt-
fouten en veel mensen die naar 
kommaneuken komen.
We beginnen dit nummer 
met een bijzonder boeiende 
praesidiumvoorstelling, gevolgd 
door een artikel dat jullie allemaal 
zal doen beklagen dat jullie niet 
op Bach Launch aanwezig waren.  
Andere hoogtepunten van deze 
editie vind je gewoon in de 
inhoudstafel terug. 

Nu we toch zo goed bezig zijn met 
deze pagina te vullen, kunnen we 
evengoed nog eens schaamteloos 
reclame maken voor ons e-mailadres 
(pers@vtk.ugent.be). Niet enkel 
bedoeld  voor fanmail, sleutelgaten, 
fijne anekdotes... neen, vooral ook 
om jullie warm te maken om eens 
een tof artikel te schrijven voor ons.  
Als je graag iets wil schrijven, maar 
je weet niet waarover stuur ons dan 
gerust een mailtje zodat we je met 
plezier verder kunnen helpen!
We zijn nu al een paar weken 
ver in dit  nieuwe academiejaar, 
maar niet getreurd. VTK heeft nog 
oneindig veel (lichte overdrijving) 
fantastische activiteiten voor jullie 
in petto.  Nu dat WiBa voorbij 
is, hebben ook eerstejaars geen 
uitvlucht meer om niet naar de 
goliardes te komen.  Met het galabal 
in zicht belooft het zeker nog een 
leuk semester te worden. 

Veel (versgeperste) groetjes,
Eva en Marija

PS: knijp aub een oogje dicht voor 
een taalfoutje 

PPS: kommaneuken 3 is op 22 
november (extra overtuiging: voor 
als je écht niet wil komen: gratis 
drank en eten) 
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De Bach Launch is een driedaagse 
georganiseerd door VTK. Dit voor de stu-

denten burgerlijk ingenieur en burgerlijk ingeni-
eur architect. De BaLa is vooral bedoeld om je vrienden-

kring wat uit te breiden en je een goede start te laten maken!

Na een welverdiende vakantie begon het 
nieuwe schooljaar weer wat dichterbij 
te komen. Dit bracht uiteraard heel wat 
verandering met zich mee: een nieuwe 
school, nieuwe mensen, lessen en zelfs 
voor de meesten een nieuwe slaapplek.
Om toch een beetje te kunnen 
acclimatiseren besloten we ons in te 
schrijven voor de Bach Launch.

We vertrokken maandag 17 september 
en we werden bij het station van Lokeren 
goed onthaald met een drankje.  Vanaf 
de start bracht het praesidium al wat 
sfeer in de steeds groeiende groep. Het 
duurde niet lang voor we met een 25-
tal waren om te vertrekken naar onze 
slaapplek op het domein ‘Hoogland’.

Eenmaal aangekomen twijfelden we er 
niet aan dat het een toffe driedaagse 
ging worden. Meteen werd ons een 
gratis pintje aangereikt terwijl we zaten 
te wachten om ons in te checken. Tijdens 
het inschrijven kregen we bovenop het 
pintje, het logement en het eten ook 
nog een t-shirt voor de luttele prijs van 
20 euro. Het was dus PURE WINSTE als 
je je inschreef. Terwijl de administratieve 
zaken afgerond werden en de meesten 
al geïnstalleerd waren, werden enkele 
matchkes ingericht.

Het eerste avondmaal was natuurlijk 
swaghetti yolonaise. Heel lekker na die 
lange treinreis!

Niet veel later kregen we een ludieke 
presentatie waarbij al onze vragen over 
VTK meteen beantwoord werden.
Net na deze presentatie ging het 
Harry Potter themafeestje van start. 
Uiteraard waren ook de drankspelletjes 
van de partij. Deze combinatie zorgde 
voor een goede sfeer waar er al snel 
vriendschappen werden gesmeed.

THE DAY AFTER begonnen we met 
een stevig ontbijtje zodat we er weer 
tegenaan zouden kunnen. Sommigen 
waagden zich al aan een heerlijk pilsje 
maar de meesten hielden het rustig 
met een tasje koffie en wat cornflakes. 
Iets later in de voormiddag begonnen 
we aan een quiz om de groep nog iets 
hechter te maken. 

Rond de middag maakte het 
praesidium, ofja wij (Siebe en Simon), 
croque monsieurs. Heel erg lekker en 
de aangeboden frisse pilsjes smaakten  
ons toen ook. Kort na de middag 
werd er door SPORT gezorgd voor wat 
randanimatie, onder andere een basket- 
en voetbalmatch.

8 ‘t Civielke 



In de namiddag speelden we een Harry 
Potter-Cluedo spel. Een toffe manier om 
alle diensten en onderdelen van VTK te 
leren kennen. Het spel werd afgerond 
en we keerden terug naar ‘Hoogland’.

Eens we terug waren in het kamphuis 
werd er door the one and only 
schachtentemmer Dhr. Ekkart Nico een 
presentatie gegeven over de (initiatie)
doop.  Terwijl deze presentatie bezig 
was kwamen de proffen stilaan toe. 
Zoals verwacht: het alom bekende 
proffengesprek. Een heel interessant 
gebeuren. Voor de burgies van volgend 
jaar: zorg dat je zeker bij Hennie staat, uit 
dit gesprek zal je het meest interessante 
info halen.

De barbeque was echt wel het perfecte 
laatste avondmaal. Willem (Feest), 
Xander (Web) en Pieter-jan (Delta) 
zorgden voor de perfecte cuisson van 
elk beschikbaar vleesje.

Het uur na de barbecue werd onder de 
nieuwe studenten vooral gepraat en 

gediscussieerd over hoe een cantus nu 
eigenlijk in elkaar zit, maar waarom?? 
We bereiden ons namelijk mentaal voor 
op die zware nacht die zou komen. Een 
nacht vol zingen, zuipen en plezier!

Het praesidium van VTK heeft er 
duidelijk hun werk van gemaakt. De 
driedaagse Bach Launch is m.a.w. iets 
wat je moet meegemaakt hebben voor 
je naar de universiteit trekt.

Jullie lievelingseerstejaars
Siebe en Simon 

“De driedaagse is 
iets dat je moet 
meemaken voor je 
naar de universi-
teit vertrekt!”

9‘t Civielke 



Saar Vermijs - Penning
Richting: 1e master Biomedical Engineering
Beschrijf jezelf in 3 woorden: Ik ben Saar
Mijn laatste woorden zouden zijn: Sjalalalala
Burgerlijke staat: Samen met een werkmens
Als ik reïncarneer, zal dat zijn in: Laura Verghote
Merkwaardigste ding dat ik al eens heb 
meegenomen uit de overpoort: Thomas Oosterlinck
Ik studeer ingenieur omdat: Ik dan de 12urenloop 
kan winnen
Mooiste VTK herinnering: Laura Verghote op de 
jeneverbaseball
Favoriete weetje: Hilok kan niet zooo goed lopen

PRAESIDIUMVOORSTELLING

Lukas De Loose - VICE-PRAESES
Richting: Computerwetenschappen
Bijnaam: Vice
Beschrijf jezelf in 3 woorden: Sloef van Laura
Burgerlijke staat: Onder de sloef
Meest succesvolle openingszin: Al eens een 
temmer getemd?
Levensvraag die er werkelijk toe doet: Als ge doet 
wat een ander wil zonder dat die het vraagt, lig 
je dan nog steeds onder de sloef?
Iets dat je kwijt wilt aan de lezer? Help me pls

 
Cedric Carbonez - PRAESES
Richting: Elektrotechniek
Bijnaam: Carbie/Carbs
Beschrijf jezelf in 3 woorden: London en Terug
Burgerlijke staat: Weigert webcamfoto’s met Pers  
Overpoortverhaal dat het vermelden waard is: 
Die keer dat mijn codex blijkbaar niet werkt als 
badge om binnen te raken op mijn kot
Favoriete paradox: Ingenieurs die de 
zwemmarathon en de 12urenloop winnen

‘t Civielke 10



Hannes Vercauteren - Penning
Richting: IEOR
Ergste nachtmerrie: @Saar
Meest succesvolle openingszin: Ge durft mij 
niet muilen!
Waarom gaat VTK dit jaar de 12urenloop 
winnen? @Saar gaat het fixen
Dit wil ik eventjes meedelen: Stierensperma 
wordt verkocht aan 25kEUR/liter
Aan de tien geboden voeg ik toe: Aje niet beirt, 
zeijet niet weirt
Beste date tip? @Saar 
Favoriete paradox: @Saar

Thomas De Letter - Deltapenning
Bijnaam: Letter
Beschrijf jezelf in 3 woorden: Thomas De Letter
Geïnteresseerd in: wat er door Stefaan zijn 
hoofd ging toen hij de naam Stefano’s Place 
bedacht. 
Beste openingszin: Wie gaat er morgen om de 
koffiekoeken?
Grootste droom: Julientjes op het galabal diner
Ergste nachtmerrie: Bussen op het galabal
Zatste hoogtepunt: Dak van de Vooruit

PRAESIDIUMVOORSTELLING

Kasper De Nys - PR
Richting: Master of Science in Sustainable 
Materials Engineering Major Metals
Bijnaam: Kasprrrrrrrrrrrr
Mijn laatste woorden zouden zijn: Merci voor de 
Glennie hé Stefaan!
Ik vraag het via vragenlijsten graag aan met 
proooo prrrr, maar Lukas gaat niet blij zijn. 
Dus zou ik graag een date hebben met Nico
Ergste nachtmerrie: Delta zo laat afsluiten dat 
Stefaan al dicht is :(
Leukste vooruitzicht: Delta niet meer moeten 
afsluiten zodat ik naar Stefaan kan gaan

‘t Civielke 11



Louis Vanneste - Career & Development
Richting: IEOR
Burgerlijke staat: Ongehuwd
Leukste vooruitzicht:  Openingsfuifgalaballentefuif
Favoriete getal: 2602 (datum Jobfair)
Speciaal talent: Niet zingen in ieder geval
Als ik reïncarneer, zal dat zijn in: Een kat graag
Meest indrukwekkende gerecht dat ik kan 
klaarmaken: Ik ga enkel naar De Brug
Ik voel mij als ingenieur: ... gewild ..
Favoriete ingenieursgadget: De jobfair tote bag
Iets dat je nog kwijt wilt aan de lezer? 
Internshipfair is op 27 november in het UFO xx

Laura Verghote - Career & Development
Richting: IEOR
Bijnaam: Farse schacht
Ik vraag het via vragenlijsten graag aan met: 
Nico
Burgerlijke staat: Niet met Nico :(
Ergste nachtmerrie: Getemd worden
Ik haat: Net niet iedereen
Cliché dat ik wil bevestigen: Ik heb geen emoties
Favoriete paradox: Schachtentemmer die 
getemd wordt door een schacht xx

Michiel Van Gendt - PR
Richting:  1e master Computerwetenschappen 
Bijnaam:  Michielertje
Mijn laatste woorden zouden zijn: 01111000 
01100100 
Ik vraag het via vragenlijsten graag aan met:  
Die delle van VPPK PR
Burgerlijke staat:  Minder onder de sloef dan 
Lukas
Meest succesvolle openingszin: Heb jij Haegie 
zonet afgewezen, trut?
Favoriete deltabooze: Tjoeke tjoeke
Beste date tip? Probeer eens bij de VeePeePeeKaa

‘t Civielke 12



PRAESIDIUMVOORSTELLING

Celine Carbonez - Career & Development
Richting: Werktuigkunde
Beschrijf jezelf in 3 woorden: Lomp maar leuk
Meest succesvolle openingszin: Mag ik je meter 
zijn?
Als ik reïncarneer, zal dat zijn in: De eekhoorn 
van Ice Age
Favoriete Willy’s en Marjetten aflevering: ‘Als 
dat geen vlees eet, van wat leeft dat dan?’
Favoriete deltabooze: Boswandeling
Favoriete weetje: Vegetariërs zijn ideale lieven 
(bron: newsmonkey)

Lise De Maere - Career & Development
Richting: IEOR
Beschrijf jezelf in 3 woorden: Lise De Maere
Speciaal talent: Ik kan mijn duim uit de kom 
halen en dan plooien
Waarom gaat VTK dit jaar de 12urenloop 
winnen? Burgies zijn snel
Cliché dat ik wil bevestigen: Ik kan niet 
parallel parkeren
Mooiste VTK herinnering: Kunnen douchen 
na mijnen doop
Aan de tien geboden voeg ik toe: Kom naar 
de jobfair!

Karel D’Oosterlinck - ICT
Richting: 3e bach Computerwetenschappen
Mijn laatste woorden zouden zijn: Smaakt dit 
naar cyanide?
Ik vraag het via vragenlijsten graag aan met: 
Die knappe van Pers
Welke artiest wil je graag op Parkpop zien: 
Breakdancende Yentl, met nadruk op break
Aan de tien geboden voeg ik toe: “Thou shalt 
come to goliardes on Monday and thou shalt 
drink many cornets”.
Meest indrukwekkende gerecht dat ik kan 
klaarmaken: Eitjes met chorizo

‘t Civielke 13



Iris Depla - Interne
Richting: Architectuur
Beschrijf jezelf in 3 woorden: Waar is Depla? 
Mijn laatste woorden zouden zijn: Ier is Depla
Meest succesvolle openingszin: Muilen?
Favoriete deltabooze: Shotje van de week 
Favoriete weetje: Ik kan er niet opkomen
Favoriete paradox: Eentje drinken en dan naar 
huis.
Favoriete ingenieursgadget: JVM
Waarom gaat VTK dit jaar de 12urenloop winnen? 
Moet je  dit nog in vraag stellen?

PRAESIDIUMVOORSTELLING

Xander Vankwikelberge - Web
Richting: 3e bach Computerwetenschappen
Bijnaam: Kanye (en lil Xan)
Beschrijf jezelf in 3 woorden: Zeer zeer mannelijk
Ik vraag het via vragenlijsten graag aan met: 
MARIE JEANNE
Muzieksmaak: Blanc, like op fb
Speciaal talent: Meisjes laten kotsen na het 
muilen
Meest succesvolle openingszin: Wedden dat ik u 
kan laten kotsen?
Favoriete deltabooze: Gratis cava

Silas Deblanc - Web
Richting: 3e bach Computerwetenschappen
Bijnaam: allez dan… Pussyking 
Muzieksmaak: Iets met een Dikke Zwoeëren Bosj
Welke artiest wil je graag op Parkpop zien: 
(De)Blanc
Waarom gaat VTK dit jaar de 12urenloop 
winnen? Al eens gezien hoe snel dien van Sport 
achter de meisjes loopt?
Meest indrukwekkende gerecht dat ik kan 
klaarmaken: Appeljevener met rakija
Beste date tip? Date Haegie
Iets dat je nog kwijt wilt aan de lezer?  Kdrinke 
gaarn apfeljvener

‘t Civielke 14



Dario De Muynck - Interne
Richting: Bouwkunde
Bijnaam: Daribro
Beschrijf jezelf in 3 woorden: Sleep Snooze 
Booze
Burgerlijke staat: Wanhopig
Speciaal talent: Overschakelen van archie naar 
bouwkunde
Als ik reïncarneer, zal dat zijn als:  Bouwkundige, 
zekers niet als archie
My strange addiction: Studiepunten verspillen
Katerverhaal dat het vermelden waard is: 
Opnieuw zat worden van de cantusdampen die 
vrijkomen in de douche

Yentl Degeyter - Feest
Richting: 2nd Master of Science in Engineering 
Physics aka ik wil geen werk vinden
Bijnaam: Geyterke/Karremans/Mankie/Grote 
Meneer/Wisserke
Beschrijf jezelf in 3 woorden: Wa ne Pee
Wildste fantasie: Stappen zonder krukken en 
fietsen zonder vallen
Merkwaardigste ding dat ik al eens heb 
meegenomen uit de overpoort: Een rolstoel
Dit is geen vraag? Maar wel aanbod zoals 
VeePeePeeKaa?
Favoriete ingenieursgadget: De codex van 
Carbie om altijd in de homes binnen te raken

PRAESIDIUMVOORSTELLING

Willen Vermeulen - Feest
Richting: Computerwetenschappen
Beschrijf jezelf in 3 woorden: tak kat 
reutcutcond
Mijn laatste woorden zouden zijn: Twas wel 
lachen hé!
Wildste fantasie: Die delle van café Sport
Favoriete getal: Zessseeeeuh
Favoriete Willy’s en Marjetten aflevering: 
Zessseeeeuh
Favoriete paradox: Mooie skagt
Favoriete ingenieursgadget: Blijkbaar de 
VeePeePeeKaa
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Maarten Van Den Akker - Cursus
Richting: Master of Science in Electromechanical 
Engineering: Control Engineering and Automation
Beschrijf jezelf in 3 woorden: Zat Zatter Zatst
Mijn laatste woorden zouden zijn: The rest is 
silence
Als ik reïncarneer, zal dat zijn in: Een praes die 
kan zuppe
Mooiste VTK herinnering: Hilok verpletteren in 
de 12 urenloop.
De 4de wet van Newton stelt dat: Fietsen en 
drinken niet samengaan
Beste date tip? Niet aan dates beginnen, enkel 
miserie.

Marie-Laure Vuyge - Cursus
Richting: Chemische Technologie en Materiaal-
kunde
Bijnaam: Machine Learning
Meest succesvolle openingszin: Hebban olla 
uogala nestas hagunnan hinase hic anda thu 
uuat unbidan uue nu
Meest indrukwekkende gerecht dat ik kan 
klaarmaken: Macaroni met kaas en hesp en 
kaas en hesp en kaas en hesp en kaas en hesp 
en kaas
Favoriete paradox: Is het paradox of parÁdox?

Nico Ekkart - Schachtentemmer
Richting: Computerwetenschappen
Bijnaam: Tandenfee
Beschrijf jezelf in 3 woorden: Fazant, fazant, 
fazant
Ik vraag het via vragenlijsten graag aan met: 
Die blonde delle van Pers
Wildste fantasie: Eentje en dan naar huis in 
Delta
Speciaal talent: Ik kan het dansje van mooiboy 
volledig
Welke artiest wil je graag op Parkpop zien: 
Ikzelf op mijn blokfluit
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PRAESIDIUMVOORSTELLING

Marija Pizurica - Pers
Richting: 3e bach Computerwetenschappen
Bijnaam: Marie-Jeanne/Maridja
Burgerlijke staat: Eitjes met chorizo
Muzieksmaak: DJ Silas
Speciaal talent: Mijn oren bewegen
Cliché dat ik graag wil bevestigen: Ik heb een 
vrij tot zeer slechte oriëntatie
Levensvraag die er werkelijk toe doet: Ist nu 
Maria of Maridja?
Do’s en dont’s voor 1e bach: Pi = 3 = e
Beste date tip? Samen hard feesten, hem in bed 
leggen en dan verder gaan feesten

Kaat Claessens - Sport
Richting: 3e bach Toegepaste natuurkunde
Leukste vooruitzicht: 12 ul winnen
Meest succesvolle openingszin: Wil jij mijn 
Cornet buddy zijn?
Favoriete mopje van een professor: Dit is 
zelfstudie want het is niet zo moeilijk.
Cliché dat ik graag eens wil bevestigen: Zeker 
niet dat blonde mensen dom zijn.
Favoriete deltabooze: Ginto’s aan 3,5euro
Aan de tien geboden voeg ik toe: ‘Bier op wijn is 
venijn, wijn op bier is plezier’
Favoriete paradox: Tweelingparadox

Eva Vandenberghe - Pers
Richting: Chemische Technologie en Materiaal-
kunde
Bijnaam: Pls mijn naam telt drie letters
Favoriete getal: € 1.5
Favoriete mopje van een professor: ‘Op ’t zicht’ 
– prof. De Schepper
Speciaal talent: Opruimer van de maand (samen 
met Elisabeth)
Levensvraag die er werkelijk toe doet: Waar is 
pc-klas C? 
Wat ik graag eventjes wil meedelen: Ik moet 
Marija wekelijks de weg naar mijn kot uitleggen 
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Frederik Kussé - FRiS
Richting: Control Engineering and Automation
Leukste vooruitzicht: Feest die de fishbowl 
terugbrengt op de cocktailfuif
Muzieksmaak: Duitse schlagers op Oktoberfest
Waarom gaat VTK dit jaar de 12urenloop winnen? 
Insert West-Vlaamse ‘wij zijn snel’-joke here
Dit wil ik eventjes meedelen: In Alaska is het 
verboden je flamingo mee te nemen als je naar de 
kapper gaat.
Beste date tip? Nooit met Duitse vrouwen daten. 
Ruzies zijn zoals uit ‘Der Untergang’.

PRAESIDIUMVOORSTELLING

Ruben Goberecht - Sport
Richting: Computerwetenschappen
Beschrijf jezelf in 3 woorden: Heel erg gespierd
Mijn laatste woorden zouden zijn: LO is een 
keuzevak
Ik vraag het via vragenlijsten graag aan met: 
Elisabeth en als zij niet wil met Kaat
Leukste vooruitzicht: Oilsjt carnaval
Muzieksmaak: Het gehuil van Hilokkers
Biggest accomplishment van de afgelopen jaren:  
Rougekes in blikskes kopen yassss
Favoriete ingenieursgadget: Geld

Bavo Brutsaert - Sport
Richting: 3e bach Elektrotechniek
Bijnaam: Schijterke
Beschrijf jezelf in 3 woorden: Sport streverke 
zupen
Burgerlijke staat: Luxemburg
Speciaal talent: Mensen zat voeren
Waarom gaat VTK dit jaar de 12urenloop 
winnen? Omdat al deze lezerkes nu al gaan 
beginnen met trainen!
Overpoortverhaal dat het vermelden waard is:
Die keer dat ik die ene van pers heb zat gevoerd
Beste date tip? Weba, daar kan je gratis zupen
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Alessandro Cardinaels - IAESTE
Richting:Werktuigkunde-Elektrotechniek: 
mechanische energietechniek
Bijnaam: Alejandro, Mr. International
Mijn laatste woorden zouden zijn: Ik ben uw 
slaaf niet
Ik haat verliezen nog meer dan ik van winnen 
houd
Mijn zoon of dochter noem ik:  Alessandro/a
Favoriete deltabooze: H2O
Favoriete paradox: Diep vanbinnen is iedereen 
oppervlakkig

Margot Del’haye - BEST
Richting: ARCHIEEE
Bijnaam: Gootje
Beschrijf jezelf in 3 woorden: Margot is leuk
Burgerlijke staat: Gelukkig in een relatie
Wildste fantasie: Levenslang gratis julientjes 
met mammoetsaus krijgen
Ergste nachtmerrie: Julientjes die nog opslaan 
(pls Stefaan doe mij da nie aan)
Speciaal talent: Snake beweging
Waarom gaat VTK dit jaar de 12urenloop 
winnen? Omdat LO een KEUZEVAK is
Cliché dat ik graag eens wil bevestigen: Archies 
hebben echt een zwaar leven

PRAESIDIUMVOORSTELLING

Pieter Haegeman - DLK
Richting: 1e Master Ingenieurswetenschappen: 
Architectuur
Bijnaam: Michiel/Haegie
Beschrijf jezelf in 3 woorden: Leuker dan 
Michiel
Favoriete getal: Telefoonnummers van knappe 
studentes ingenieur. En met knap bedoel ik 
uiteraard sympathiek want het innerlijk is 
belangrijk.
Aan de tien geboden voeg ik toe: Gij zult archies 
een koffie brengen in hun juryperiode
Favoriete paradox: Een nuchtere Yentl
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Viktor De Nys - Delta
Richting: Bouwkunde
Bijnaam: Vicky Playa
Beschrijf jezelf in 3 woorden: Dorstige vrolijke 
barman
Mijn laatste woorden zouden zijn: Téé wel 
gesmaakt é gasten!
Favoriete getal: Wortel2
Speciaal talent: Pistol perfect squat
Meest succesvolle openingszin: Adje?
Favoriete deltabooze: Estamineetjjjj
Aan de tien geboden voeg ik toe: Prijs de heer en 
drink wat méér

Selene Spruytte - Cultuur
Richting: 3de bachelor Toegepaste Natuurkunde
Bijnaam: Sisi
Beschrijf jezelf in 3 woorden: Luid, Luider, Luidst
Leukste vooruitzicht: VTK Show 2018-2019 en 
Parkpop 2018-2019
Speciaal talent: Heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel veel 
kunnen praten
Als ik reïncarneer, zal dat zijn in: Een microfoon
Waarom gaat VTK dit jaar de 12urenloop 
winnen? Omdat we gewoon de beste zijn
Favoriete deltabooze: Is er niet meer :(

Elisabeth Hoffman - Cultuur
Richting: 3e bach Bouwkunde
Bijnaam: Betty/farse skacht/42
Ik vraag het via vragenlijsten graag aan met: 
Eva en als zij nie wil Ruben (die zegt nooit nee)
Favoriete getal: 5 voor 3 euro
Meest succesvolle openingszin: Ik doe burgelijk
Katerverhaal dat het vermelden waard is: Den 
dag na die 26 shotjes zwarte vodka
Dit wil ik eventjes meedelen: Ik weet mijn code 
van mijn volle valies niemeer en zit al aan 
combinatie 1560 van de mogelijke 10 000 zonder 
succes
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PRAESIDIUMVOORSTELLING

Cédric Ponseele - Delta
Richting: 1,5e master computerwetenschappen
Bijnaam: Ponsie
Beschrijf jezelf in 3 woorden: Kom naar Delta
Leukste vooruitzicht: Natuurkunde II slagen
Favoriete mopje van een professor: Examen 
Natuurkunde II
De 4de wet van Newton stelt dat: KBEN 
GEBUISD VOOR NATUURKUNDE, OKE?
Favoriete paradox: Als ik nu 20 pinten zup, 
ma dan erna moet beiren; heb ik dan 0 pinten 
gedronken, 20 pinten of een verhouding 
ertussen?

Arent Van Overmeire - Delta
Richting: 1e master moet-nog-kiezen
Bijnaam: Arent
Mijn laatste woorden zouden zijn: I did it for 
the memes
Ergste nachtmerrie: Een ontmoeting met het 
vliegende spaghettimonster
Speciaal talent: Het kunnen groeien van een 
baard
Meest succesvolle openingszin: Hallo
Ik ben speciaal want: Ik ken alle mastermovies 
en kud filmpjes quasi vanbuiten
Favoriete paradox: Deze zin is een leugen

Pieter-jan Muijs - Delta
Richting: Werktuigkunde - Elektrotechniek
Bijnaam: PJ
Mijn laatste woorden zouden zijn: Wacht ne 
keer wacht ne keer waar is mijn pintje?
Favoriete getal: Delta
Meest succesvolle openingszin: Mag ik uw gom 
gebruiken?
Aan de tien geboden voeg ik toe Barmannen @ 
delta zult gij eren
De meest sexy persoon ter wereld: Mijn vriendin
Favoriete paradox: Vanavond ga ik vroeg weg 
uit Delta
Favoriete ingenieursgadget: VTK lidkaart
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Ik weet niet hoe sommigen van jullie 
leven, maar we hebben allemaal wel 
een moment gehad in ons leven dat 
we keken in de spiegel en dachten 
“holy shit, ik heb nog nooit zo’n 
smerig stuk vuilnis gezien in de 
geschiedenis van de mensheid.”

Maar nieuwe voornemens! Het 
nieuwe semester is er weer en ik  wed 
dat sommige van onze allerliefste 
lezertjes een zware zomer hebben 
gehad vol hamburgers, cocktails, 
cock en geen centilitertje sporten. 
Het is echter weer een nieuw 
semester en je bent het beu, je wilt 
er beter uitzien dan de praeses die 
onterecht de titel van knapste burgie 
heeft gestolen van Lucas Derveaux.

too 

‘t Civielke 

bootylicious

for ya 
babe
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Geen zorgen, Ik ben hier om te helpen!!!!
The ultimate Queen Juicy  is al sinds de paasvakantie  begonnen met een nieuwe levensstijl en  voelt 
zich beter dan ooit.
Ik heb Queer Eye gebinged, ik heb een miljoen Cosmopolitans gelezen en altijd geluisterd naar elke 
wijze tante Kaat die ik ook maar kon vinden! Zelfs al ben je lelijk geboren, dan kan ik toch nog wat 
handige tips geven zodat je capaciteiten ten volle worden benut!
De belangrijkste dingen om op te letten zijn:
• Voedsel en drank
• Huid
• Haar
• Sport

Voedsel
 
Dit is essentieel én de basis van alles. We kunnen allemaal doen alsof gezond eten 
écht onbegonnen werk is, maar dat is dikke zever. Als je een paar simpele dingen uit 
je dieet haalt dan ben je echt al beter bezig dan 50% dan de meeste studenten. 
Volgens een recente studie zijn correlaties gevonden in verschillende dieten. Er zijn 
twee populaire diëten die mensen volgen: een vetvrij-dieet en een calorie-arm dieet. 
Als ze de grafieken gaan vergelijken van het volk dat die diëten religieus toepasten, 
zien ze dat er sommigen zijn die extreem afvallen, een beetje afvallen, een beetje 
bijkomen en extreem bijkomen. En bij meer dan de helft van de mensen die gewicht 
verliezen, komt hetzelfde gewicht ier in datzelfde jaar terug bij.
Dit komt omdat ze vetten of calorieën vervangen door elkaar of door suikers.Ons 
lichaam heeft vetten nodig, maar niet de hoeveelheid suiker die wij dagelijks eten! En 
dat weten sommige mensen niet.

too 
bootylicious

for ya 
babe

Het is eigenlijk vrij simpel en haalbaar. Het gaat moeilijk zijn, but totz worth it.  Geen koeken, geen 
snoep, geen frisdrank, geen taart en geen frieten.
Eigenlijk ook geen alcohol, maar waarom leef je dan zelfs? Probeer gewoon zo veel mogelijk de 
extra’s te vermijden. Als je honger hebt, eet! Eet tot je niet meer kan, eet gewoon geen ongezonde 
dingen. Eet een wortel of een appel ofzo.

22
Drank

Water
Water, water, water. Water is je vriend! Water zorgt voor je! Het geeft je 
energie en een gezonde huid en neemt alle toxische stoffen met zicht 
mee!
Normaal gezien zou een gemiddeld persoon 2 liter per dag moeten 
drinken. Probeer daarnaar te mikken! En vermijd alle dranken behalve 
water, koffie of thee! En bier obviously.

33
Huid 
Uw huid verzorgen is echt een heel gedoe. De zon maakt uw huid kapot, te veel 
douchen met warm water maakt uw huid kapot, te weinig slaap maakt uw huid 
kapot en Cedric Carbonez maakt uw huid kapot. 
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Haar

Ik weet niet of de lezertjes onder ons naar Queer Eye kijken, maar mijn guru en 
idool Jonathan Van Ness is een zware flikker en de werkelijke GAY JESUS. Hij is 
tering nondejolle slim als het gaat over haar en gezichtsproducten. En in alle 
shampoos zit een product dat ons haar kapot maakt! SODIUM LAURETH SUL-
FAAT
Girl you better watch out. Het maakt je haar niet direct kapot, maar beetje bij 
beetje gaat het je haar dunner maken en zie je er op den duur uit als Cedric 
Carbonez.
Dus ik heb speciaal voor jullie een harde zoektocht gedaan in alle winkels op de 
planeet om te zoeken naar een shampoo zonder SODIUM LAURETH SULFAAT en 
ik heb er een extreem goede gevonden. De shampoo en conditioner van Petal 
Fresh Pure. Goed voor het milieu en goed voor je haar!

Sport

Iedereen weet dat regelmatig sporten belangrijk is, maar jezelf op je eentje 
verplichten is echt moeilijk. Start gewoon klein. Ik ben begonnen met drie 
keer per week te gaan lopen. 
En soms lukte dat voor gene meter *punintended*, maar zelfs al loop 
je een miezerige kilometer. Je hebt dan wel ten minste die ene kilo-
meter gelopen. Als je het elke week volhoudt dan gaat het opgeven 
op den duur pas zijn na 5 kilometer en dat geeft al meer voldoening!  
Blijf volhouden en na een tijdje ga je je gewoon écht beter voelen!
Pluspuntje: Plateauberg opfietsen is dan ook een heisa minder.

33

44

Ik probeer echt mijn best te doen om mijn huid zo goed mogelijk te verzorgen. Hoewel ik absoluut 
niet zeker weet dat wat ik doe het beste is, maar het is in ieder geval iets.  Alle dokters en magazines 
zeggen andere dingen.
Uw huid houdt vanalles bij dus je moet het 2 keer per dag wassen, ’s ochtends en ’s avonds. Liefst 
met koud water, want koud water sluit uw poriën. Nadat je je huid hebt gewassen dan gebruik je 
een gezichtscreme. De zon kan heel schadelijk zijn dus in de gezichtscreme moet UV-resistantie 
zitten zodat uw gezichtscreme niet alleen rejuvenating is, maar ook als een zonnecreme werkt. Er 
bestaan nachtcremen, maar de meeste mensen met een vette huid die krijgen daar zware acne van 
omdat die iets dikker is dan de dagcreme dus ik gebruik dezelfde dagcreme gewoon ook ’s avonds.
2 keer per week gebruik ik een scrub voor het scheren, die doet alle dode huidcellen van mijn ge-
zicht en makez me lookz hella fajn az fuck.
Een gezichtsmasker  zorgt ervoor dat uw huid een extra stoot van jeugd krijgt. Ik bedoel niet de 
gezichtsmaskers die te koop staan aan de zijkant van het Kruidvat. In de winkel Holland and Barrett 
zijn er  super goede gezichtsmaskers van de allerbeste kwaliteit met verschillende doelen. Ik en let-
terlijk iedereen met de beste 7 breincellen gebruikt het gezichtsmasker dat bestaat uit groene klei 
van het merk “de tuinen”. Gebruik die wel niet vóór een groot evenement want de groene klei trekt 
alle gezichtsvetten en vuiligheden naar buiten en op een evenement is dat juist NIET wat je wilt. 
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DROMENVANGER

1. Naakt in het openbaar
We beginnen met een klassieker. Iedereen heeft wel 
al eens gedroomd dat hij/zij poedelnaakt over straat 
loopt, in de les of op het werk zit. Maar wat betekent 
die dan? Onze kleren zijn een manier om ons een 
bepaald imago op te bouwen in de publieke ruimte. 
Naakt in het openbaar verschijnen in je dromen, 
geeft dus aan dat er zich in je wakkere leven een 
situatie voordoet waarbij je je kwetsbaar en angstig 
voelt. Deze droom komt vaak voor bij mensen die 
net een promotie hebben gekregen, aan een nieuwe 
job beginnen of in het algemeen aan iets nieuws 
beginnen.

2. Geen toilet kunnen vinden
Een toilet gebruiken we om te voldoen aan enkele van onze basisbehoeften. 
Het betekent dat er in je leven zich een situatie voordoet waarin/waarover je 
nadien moeilijk uit kan drukken. Je droom wil je dus iets zeggen: dat je eens 
meer aan jezelf moet denken dan aan de noden van iemand anders.

Een droom is een soort film van je eigen gedachten. Je bent de 
hele dag door aan allerlei zaken aan het denken en dat gaat 
ook ‘s nachts door. Alleen gebeurt dit gedachteproces ’s nachts 
anders dan overdag. 
Het merendeel van de moderne wetenschappers en psychologen 
heeft vandaag aanvaard dat dromen en hun betekenis wellicht 
altijd een mysterie zullen blijven. Toch zijn er dromen die 
opvallend vaak terugkomen. Dromen reflecteren immers wie we 
zijn, wat we nodig hebben en waar we in geloven.
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3. Tanden vallen uit
Over deze droom zijn de experts het niet eens. Volgens de ene zijn je tanden 
een symbool van je zelfzekerheid en kracht, er is dus een bepaalde situatie in je 
wakkere leven die ervoor zorgt dat je zelfvertrouwen verminderd is. De ander 
beweert dan weer dat de tanden een mislukte relatie vertegenwoordigen. Bij de 
derde verklaring speelt vooral seksuele frustratie een rol: voor vrouwen betekent 
de droom dat ze zwanger willen worden, mannen zijn dan weer op zoek naar 
seks.

4. Achterna gezeten worden
Deze droom lijkt een nachtmerrie, maar bevat wel een positieve 
boodschap. Ze zet namelijk aan tot het aanzien van een langdurig 
probleem, waarmee je al langer worstelt maar waarvan je niet goed 
weet hoe ermee om te gaan. Je loopt er met andere woorden van 
weg. De achtervolgers in je droom wijzen je op deze (nog) niet 
gerealiseerde doelen. De droom zet je dus aan om je persoonlijke 
ambities te realiseren en komt meer bij vrouwen voor dan bij mannen.

5. Een auto die niet meer kan stoppen
De oncontroleerbare auto vertegenwoordigt jouw weg naar 
een specifiek doel, maar geeft aan dat je in je dagelijkse 
leven het gevoel hebt dat je niet genoeg controle hebt over 
de situatie. In plaats van de situatie krampachtig te willen 
controleren , zou je de dingen wat meer moeten loslaten en 
naar je instincten luisteren om het juiste pad te kiezen.
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9. Je partner bedriegt je
De meeste experts zijn het erover eens: deze droom is geen voorspelling van wat 
gaat komen. De overspel-droom komt vaak voor wanneer je partner te veel tijd 
besteedt aan iets wat niet met jou te maken heeft of wanneer er een gebrek aan 
vertrouwen is in de relatie.
Naast deze dromen gaat het vooral om alledaagse dromen, die meestal afspinsels 
zijn van hetgene waar je je de afgelopen dagen mee hebt bezig gehouden. Of heel 
misschien is er wel iemand Inception op je dromen aan het plegen… 

7. Examens afleggen
Dit is een droom die vaak bij perfectionisten voorkomt. Het 
herinnert de persoon eraan dat hij alert moet blijven en 
op een kritische manier de prestaties in het wakkere leven 
moet analyseren. Minstens 1 op 5 mensen hebben ooit in 
hun leven een 'examen-droom'.

8. Een beroemdheid ontmoeten
In dit geval is het belangrijk welke beroemdheid je 
in je droom ontmoet, omdat het een indicatie is van 
welke talenten voor jou belangrijk zijn. De droom 
geeft aan dat je nood hebt aan erkenning.

6. Vallen
Freud linkte de 'val-droom' aan seks. Hij geloofde dat de dromer wil toegeven 
aan een seksuele prikkel. Vallen in een droom geeft volgens moderne 
psychologen echter aan dat je je in je wakkere leven te hard vasthoudt aan 
een specifieke situatie. Deze droom moeten we als een alarmbel zien van het 
onderbewustzijn en komt vaak voor bij mensen die fundamenteel worstelen 
met hun job of relatie. De psychologen raden aan om zich te ontspannen en 
de dingen los te laten. Heb vertrouwen in jezelf en de anderen door de dingen 
vanzelf op hun plaats te laten vallen.



‘Rekenmachines 
zijn net als condooms: je 

hebt ze niet echt nodig, maar je 
voelt je toch veiliger met.’

Joris Walraevens, 
Discrete Wiskunde 2

sl
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Heb je zelf ook leuke quotes gehoord? Tip: SLEUTELGATEN@VTK.UGENT.BE

“De  barbier van Sevilla scheert ie-
dereen die zichzelf niet scheert.  Wie 

scheert de barbier? “ 
Joni Dambre 

Digitale Electronica



zatte sekstalk
Wat vind je het meest sexy 
aan een vrouw?
“Initiatief”,  “De ogen”,  “De oren 
vind ik ook heel sexy”, “De lin-

kerkleine teen vind ik ook wel 
sexy”,
“Als ze niet te gemakkelijk zijn, want 
gasten he die willen wat ze niet te 
gemakkelijk kunnen krijgen”, “Blijk-
baar is dat ook aantrekkelijk als gas-
ten niet aantrekkelijk zijn”,  “Ge zijt 
zelf fucking lelijk”,  “Kale mannen, 
kei heet”.

Hoe was je eerste keer?
“Zat en brak”, “Hij weet nog al-

tijd niet of ‘t erin zat of niet”,  
“Veel te luid krakend bed 
waar ik mij afvraag of mijn 
familie het gehoord heeft”, 
“Als je twijfelt is ‘t altijd ja”, 
“Ben aan ‘t twijfelen over 
mijn antwoord”, “Euuuuh 
moeilijk, moeilijk, maar 
wel nog cava”, “Ik wou 
het zo snel mogelijk 
voorbij hebben die ke-
rel boeide zelfs niet, 
zo snel mogelijk je 
maagdelijkheid ver-
liezen is wel echt de 
key point”.

Hoe was je 
slechtste keer?
“Vorige week don-
derdag”,  “Vorige 
week vrijdag”,  
“We gaan een 
synthese moe-
ten maken 
- een parafra-
sering - vo-
rig semester 
met een 
archie en ik 
was zo zat 
dat ik niet 

wist dat ze ‘s ochtends van mijn 
kot vertrokken was”, “Ik heb onlangs 
seks gehad met iemand die een mi-
cropenis had = 4 cm ofzo”.

Beste seks ooit?
“Vorige week donderdag... nee da’s 
een lol”,  “Da’s echt een lol”,  “De beste 
is die keer in de linkerwc in de Delta 
beneden”,  “Ik pas”,  “De enige keer 
dat ik nuchter was”,  “De meest spon-
tane keer en met een mega knappe 
kerel”.

Favo standje?
“Cow girl”,  “Ge weet wat ik bedoel”,  
“Het meisje zo wat schuin”,  “Nen eu-
uuuuh ne lay down doggy kan ook 
wel nice zijn maar ge weet wat ik be-
doel”,  “Ma weet ge wat ik bedoel?”,  
“Eigenlijk missionary, het moet niet 
altijd speciaal zijn he?”

Ultieme fantasie?
“Da’s nen moeilijken”, “Da’s echt 
nen hard core”, “Is een trio een or-
gie?”,  “New bucketlist”,  “Naam1 die 
met zijn zus in bed belandt”,  “Als 
iemand iets doet met mijn zus zijn 
jullie allemaal verbannen”,  “SM met 
Naam1 zijn zus”,  “Ik heb een SM set 
gekregen voor mijn verjaardag”,  “Ik 
wil ook wel eens een orgie probe-
ren omdat ik dat altijd op PornHub 
heb gezien --- dare drum”, “Geblind-
doekt en vastgebonden en niet we-
ten met wie ik seks heb”.

Hoe worden jullie graag 
verleid?
“Door volleybalskills”,  “VLK ope-
ningsfuif zeker niet”,  “Door meisjes 
die speciaal naar mijn kot in Me-
relbeke fietsen”, “Ontbijtje na een 
wilde Deltanacht”,  “De bosjes daar 
beneden aan de Delta”,  “Eitjes en 
chorizo”,  
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“Niet, ik verleid altijd, ik heb graag controle, 
maar in bed verlies ik controle”

Hoe denken jullie dat een meisje graag 
verleid wordt?
“Met veel bier en gewoon in een hoekje drij-
ven”,  “Initiatief is fucking easy”,  “Ik zeg gewoon 
wat”, “Zeg gewoon jezelf zijn”,  “En zorgen dat ze 
erna niet kotsen”, “Eitjes en spek”,   “Met een bi-
cky orange”, “Nee nee nee”, “Drie shotjes van de 
week is altijd een optie”,  “Mijn nieuw antwoord 
is achter de bosjes van de Delta maar zorg dat je 
niet in de Leie valt”,  “Ik denk eigenlijk gewoon 
niet creepy zijn en zeggen  ‘hallo ik ben...’”.

Grootste seksblunder?
“Ze was zo strak dat ik dacht dat ik in haar kont 
bezig was”,  “Vorige week donderdag”,  “Ook die 
ene keer dat ik dacht dat mijn ex reverse cowgirl 
kon”,  “Die ene keer dat ik het nuchter heb ge-
daan”, “Die ene archie: hoe doet gij die condoom 
aan? Die doet da volledig open da lukt gewooon 
nie, weet gij hoe lucht en vloeistof werkt?”,  “Die 
ene keer dat ik nuchter was”,  “Proberen met mijn 
ex die eigenlijk geen seks wou”,  “Ik had iemand 
die aan mijn oksels en mijn tenen begonnen te 
likken. Alé da’s oke hé, maar waarschuw mij ge-
woon”.

Welke kwaliteiten moet een goede 
sekspartner hebben?
“Een foef”,  “Daar stopt het voor Naam2”,  “Ze 
moet willen experimenteren, moet werk willen 
doen”, “Ze moet openstaan voor nieuwe din-
gen”,   “Niet alijd hetzelfde stramien”,  “Af en toe 
zot doen en experimenteren... SM en roleplay 
zijn interessant om te proberen in zo’n bosje in ‘t 
Zuidpark, da zorgt voor een kick, ma wel riskant 
met de lopers daar,  ma ‘t is wel zeker een rush”, 
“Ik geef de rest gelijk”,  “Ze moet heel teder en 
liefzaam zijn”,  “Dirty talk”,  “Jaaaa auditief is kei 
stimulerend”,  “Bijten in de oorlel”,  “Krabben in 
de rug”,  “Spanking altijd geaccepteerd”,  “Wrij-
ven over de erozone”,  “Ook de prostaat”,  “Altijd 
doen dan komen mannen insane harder klaar”.

Welke kwaliteiten moet een goed lief 
hebben?
“Ahm”, “Trouw”,  “Niet te jaloers”,  “Goed pijpen”,  
“Haar haar moet knap zijn, ook haar zus en haar 
moeder moet goed koken en ze moet een blog-

post hebben”,  “Geen herpes hebben”,  “Elkaars 
eigen space kunnen gunnen, heel belangrijk”, 
“Ook een dubbel bed”, “ Ze mag geen proble-
men hebben met het feit dat ik haar een an-
derhalve maand negeer”, “Er zijn in de moeilijke 
momenten”.

Hoeveel sekspartners vind je aan-
vaardbaar?
“38,7”, “Minstens dubbel”,  “Of 16,3 of 13 want 
da’s een priemgetal”,  “Vijf want er zijn vijf ver-
schillende boomsoorten die ik goed ken (van de 
bosjes daar beneden)”,  “Zoveel als er landen in 
de wereld zijn”, “If no lief then 3”, “Ik heb seks ge-
had met ongeveer 50 mensen en eigenlijk boeit 
dat niet, wat maakt dat uit met hoeveel??? Ben 
je minder aanvaardbaar omdat je met een paar 
mensen meer seks hebt gehad nee toch??”.

Hoeveel sekspartners heb je zelf al 
gehad?
“2.2 als ik eerlijk ben maar ik zeg graag 2.5, pijn-
lijk verhaal”,  “Maar 7 niet allemaal even belang-
rijke sekspartners,  “4 waarvan 1 in de bosjes en 
1 nuchter”,  “Ik denk 43”.

Wat denken jullie van friends with be-
nefits?
“Goed”,  “Duidelijke afspraken want kan foutlo-
pen”,  “Vriendschap kan echt zijn, maar benefits 
kan er altijd bij”,  “Nooit gelukt”,  “Daar ben ik het 
niet mee eens”,  “Loopt in de meeste gevallen 
fout af”,  “Niet acceptabel, loopt niet goed af, sta 
er niet voor open”,  “Geprobeerd, dat gaat echt 
niet”.

Wat is een afknapper?
“Geen foef”,  “Te veel proberen”, “Saai zijn = geen 
initiatief nemen”,  “Nie kunnen zuppen”,  “Geen 
zelfvertrouwen”,  “Er is een verschil tussen cocky 
zijn en zelfvertrouwen hebben”, “Een maagd 
want onzeker”, “Racisme”.

Tijdens de seks ooit al eens aan ie-
mand anders gedacht?
“Ja los los los”,  “Vorige week donderdag”,  “Giste-
ren”,  “Omdat dat veel beter was”, “Nie fars doen”, 
“Ja vorige week vrijdag”,  “Ja zelfs 50% van de ke-
ren: er is 1 bepaalde gedachte”.
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sterren kijken
voor  beginners

Sterren kijken, we hebben het 
allemaal  wel al eens gedaan.  
Hieronder staan enkele tips 
om sterrenbeelden sneller te 
herkennen.  Hopelijk schitter je de 
volgende keer even hard als de 
Poolster wanneer je met je vrienden 
naar de  sterren kijkt.  

GROTE EN KLEINE BEER

We beginnen eenvoudig met de 
Grote en Kleine Beer, beide zijn 
‘makkelijk’ te herkennen om dat ze 
de vorm hebben van een steelpan.   
De Grote Beer is vaak het snelst 

gevonden. Om vanaf de Grote Beer 
de Kleine Beer te vinden, trek je een 
denkbeeldige lijn vanuit de twee 
meest linkse sterren van de Grote 
Beer.  Op die lijn, ongeveer op vijf 
keer de afstand tussen die sterren, 
vind je de heldere Poolster. 

De Poolster is niet alleen de centrale 
ster waarrond alle andere sterren 
draaien, ze is ook het beginpunt van 
de steelpan van de Kleine Beer.  Nog 
een leuk weetje is dat de ‘steelpan’ 
niet de volledige Grote of Kleine 
Beer vormt.  Het zijn slechts zeven 
felle sterren die deel uitmaken van 
een groter geheel.



CASSIOPEIA

Cassiopeia of volgens de Griekse 
mythologie de koningin van 
Ethiopië, is een ander vrij makkelijk 
te herkennen sterrenbeeld.  Dit 
sterrenbeeld bestaat uit vijf 
heldere sterren die de letter W 
vormen.  Om de Cassiopeia sneller 
te vinden oriënteer je je best met 
de de Poolster, aan de ene kant de 
W-vormige ster en aan de andere 
kant de Grote Beer. 

DRAAK

De Draak of Draco is de naam van 
een groot, uitgestrekt sterrenbeeld 
dat tussen de Grote en Kleine 
Beer ligt.  Eén van de bekendste 
herkenningspunten van de Draak 
is het vierkant van sterren, dat 
zich een eindje van de pan van de 
Kleine Beer bevindt.  Het lichaam 
van Draak wordt gevormd door een 
langgerekte S dat tussen de Grote 
en Kleine Beer slingert. 

ORION

Nu wordt het wat moeilijker, de Orion 
of de Jager.  Dit sterrenbeeld heeft 
de vorm van een zandloper en is het 
best zichtbaar in de winter (bijna 
perfecte timing ’t Civielke).  In de Orion 
bevindt zich een gebied waar sterren 
geboren worden. Het sterrenbeeld 
is te herkennen aan drie sterren in 
het midden, die de gordel van Orion 
vormen.   Een ander herkenningspunt  
is de oranje reuzenster Betelgeuze 
(linksboven) en Rigel (rechtsonder).  
Deze twee sterren zijn twee van de tien 
helderste sterren aan de sterrenhemel.



DE ZWAAN

Het volgende sterrenbeeld aan de 
noorderhemel heet de Zwaan.  De 
Zwaan  ziet er uit als een kruis (lees: 
zwaan met gespreide vleugels en 
lange hals).  De helderste ster Deneb 
vormt de staart van de Zwaan en de 
ster Albiro vormt zijn uitgestrekte 
hals. Op donkere, heldere nachten 
kan je de melkweg zien die precies 
door de Zwaan loopt. 

DE LIER

Het laatste sterrenbeeld dat je 
zeker eens moet proberen vinden, 
is Lier of Lyra.  Het is een heel klein 
sterrenbeeld dat maar één heldere 
ster bevat.  Die ster heet Wega en 
is één van de vijf helderste sterren 
die je in ons land kan zien.   Je kan 
het sterrenbeeld terug vinden door 
met 20 graden naar het zuidwesten 
te kijken vanaf Deneb, helderste 
ster van de Zwaan.  

Ook  dit  nog
Bijna iedereen heeft wel al eens een vallende ster gezien.  Een vallende ster 
is eigenlijk een foutieve benaming want het lichtverschijnsel heeft niets met 
sterren te maken.  Het is beter om meteoor te zeggen, wat een steenbrokje is 
dat de atmosfeer binnendringt. 

Als je na het lezen van dit artikel maar niet genoeg krijgt over sterren kijken, 
dan kan je nog altijd de app ‘Sky View’ downloaden.  Een handige app die live 

de sterren boven jou aanduidt. 





HOROSCOOP
steenbok
Je geniet nog steeds na van je vakantie en die herinneringen doen je zweven 
op een roze wolk. Niets of niemand lijkt dan ook in staat jou van die wolk te 
halen. Er is momenteel ook geen enkele reden om van je wolk af te stappen met 
de examens nog lang niet in zicht. Wees je er echter van bewust dat er geen 
nood is om enkel te leven op de herinneringen van het verleden, het heden en 
de toekomst laten namelijk ook ruimte voor de creatie van zoetzemerige en 
avontuurlijke momenten. 
Je killeroutfit op het Galabal is groen. 

vissen
Vol enthousiasme ben je aan het nieuwe jaar begonnen. Het begint 
er echter steeds meer op te lijken dat je enthousiasme groter was dan 
je capaciteiten. Verlicht jezelf van de last op je schouders en gooi een 
deel van het hooi op je vork bij de mesthoop. Kwaliteit gaat namelijk 
nog steeds boven kwantiteit. Je zal al snel merken dat je er zelf ook 
meer voldoening uit haalt als je trots bent op wat je aflevert. Boven-
dien creëer je zo ook meteen mooie vooruitzichten en doelen voor je 
toekomst, van uitstel komt namelijk niet altijd afstel. 
Je signature move op het Galabal is de twist. 

waterman
Het nieuwe academiejaar begon voor jou meteen in mineur. Sindsdien ben 
je in een dipje terecht gekomen waar je niet lijkt uit te raken. Besef echter 
dat dit totaal niet nodig is, aangezien de toekomst er alleen maar beter 
op kan worden en je dus juist alle redenen hebt om gelukkig te zijn. Daag 
jezelf uit om eens iets anders te doen en eens buiten de lijntjes te kleuren. 
Je zal al snel merken dat je zelf je eigen geluk en toekomst meer in handen 
hebt. Neemt het roer vast en laat het tij keren. 
Op het Galabal ben je te bekoren met een glaasje cava. 
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Ram
Je hebt een moeilijke periode achter de rug, maar met de nodige maat-
regelen ben je in die diepe wateren toch blijven drijven. Je merkt echter 
nu pas dat deze maatregelen ook enige nadelen met zich meedragen. 
Neem de nodige tijd om jezelf terug bijeen te rapen, maar weet dat de 
strijd daar nog niet stopt. Vind de tijd en motivatie om ook de opgebla-
zen bruggen met je omgeving te herstellen. Er zullen altijd brokken blij-
ven om te lijmen, maar enkel wat je niet alleen lijmt zal terug een vol-
waardig geheel vormen. 
Op het Galabal weet je de barman/barvrouw te versieren. 

Tweelingen
 Je hebt het gevoel dat je leven op pauze staat. Hoewel de klokt blijft tikken en 
de dagen voorbij passeren, heb je niet het gevoel dat je leeft. Je wordt eerder 
geleefd en de dag brengt jou niets nieuws. Men zegt altijd dat dingen gebeu-
ren met een reden, maar niets is minder waar. Af en toe zal je iets overkomen 
per toeval, maar het merendeel van de tijd heb je het roer zelf in handen. Ga 
niet zitten wachten tot de magische bovenhand je iets in de schoot werpt, maar 
druk zelf op de startknop. 
Jouw Galabal eindigt in mineur. 

Stier 
Je bent al lange tijd op de dool. Je lijkt niet alleen de weg kwijt te zijn, 
maar ook jezelf heb je deels verloren. Bepaal wat je uit het verleden 
wil meenemen naar de toekomst. Stel jezelf een voorbeeld, iets dat jou 
representeert en leef naar dit voorbeeld. Dit is je kantelpunt waarop je 
zelf bepaalt hoe anderen jou zien en wat ze over je denken. Hoezeer je 
hun mening niet in de hand hebt, kan je ze wel sturen door hoe je met 
bepaalde zaken omgaat. Zie deze verwarring dus niet als een einde, 
maar eerder als de start van een nieuw begin. 
Je killeroutfit op het Galabal is rood.
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Kreeft
De stand van Jupiter doet je bruisen van energie. Met veel plezier spring 
je ’s morgens uit bed om het maximale uit de dag te halen. Je energiepijl 
heeft zelfs zo’n ongeziene hoogtes bereikt dat je geen voldoening meer 
lijkt te vinden. Probeer je energie meer te doseren. Je moet niet altijd 
maximaal gaan en je hele voorraad uitputten, soms is het juist slim om 
een voorraad aan te leggen om je toekomst veilig te stellen. Als je dan 
als toch als een Duracel konijntje raast, gebruik dit dan ten voordele van 
anderen: niet iedereen is namelijk zo voorradig als jou.  
Je signature move op het Galabal is de body roll.

Leeuw
Lange tijd stond je aan de top van de wereld. Nieuwe uitdagingen en kansen 
kwamen jouw richting uit en je greep ze allemaal met beide handen. Pas nu je 
alles bezit (waarvan je zelfs niet wist dat je hartje het begeerde), merk je dat je 
meer voldoening haalde uit het bereiken van je doelen dan het effectieve doel 
zelf. Eens de top bereikt is het namelijk maar eenzaam en saai daarboven. Beslis 
voor jezelf welke weg je uit wil: daag jezelf opnieuw uit om hoger te klimmen of 
kijk achterom en laat jezelf opnieuw omringen in de afdaling.  
Op het Galabal weet je een vriend/vriendin van je bestie te versieren.

maagd
Je frustraties lopen hoog op de laatste tijd. Je loopt op de toppen van je tenen, je 
ergert je aan de meest onbenullige zaken en je lijkt niemand nog te verdragen: 
begroetingen verlopen tegenwoordig met een snak en een beet. Ga op zoek 
naar de oorzaak van je frustraties, als deze bij jezelf liggen zal er geen oplossing 
volgen uit het uitwerken ervan op anderen. Als het probleem echter bij een 
ander ligt, durf het dan ook bij naam noemen. Soms moet er eerst een bom 
ontploffen voor er brokken gelijmd kunnen worden. 
Jouw hoogtepunt op het Galabal is de busrit. 
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Boogschutter
Iedereen heeft zo zijn stiekeme verlangens, maar bij jou lijken ze de bovenhand 
te nemen. Terwijl anderen voor de dag komen met plannen om hun dromen te 
vervullen, lijken jouw wensen en dromen steeds onrealistischer en vreemder. 
Ga niet meteen af op het oordeel van anderen, jij bepaalt zelf of je je dromen 
vervult en hoe. Wat op het eerste zicht onhaalbaar lijkt, mag jou niet meteen 
van de baan vegen. Vervorm je diepste verlangens in meer realistische versie. 
Zo zal je niet alleen een vervuld gevoel ervaren, maar hoef je je ook niet te 
bekommeren om de benepen meningen van anderen.  
Jouw hoogtepunt op het Galabal is het laatste uur voor je zwarte gat. 

Schorpioen
Vol goede moed zette je het nieuwe academiejaar in. Al snel bleek echter dat 
je met de gestelde voornemens en doelen de lat te hoog legde. Nadien alles 
overboord gooien was echter ook niet de juiste aanpak. Nu, na de nodige tijd om 
opnieuw in het schoolritme te raken, ben je in een compleet andere headspace 
en sta je sterker in je schoenen. Haal daarom enkele van je originele plannen 
terug van onder het stof. Zoek de gouden middenmaat van wat je aankan, maar 
hou het wel steeds uitdagend zodat je niet lui en verveeld wordt. 
Op het Galabal ben je te bekoren met een fles champagne.

weegschaal
Je liefdesleven zit in een dipje, eigenlijk kan je het ondertussen al bijna een 
krater noemen. Niemand lijkt het vuur in jou te doen opvlakkeren. Wees niet te 
streng voor jezelf en zeker niet voor je toekomstige wederhelft. Durf de lat wat 
lager te leggen en breder te zoeken. In eerste instantie blijken mensen namelijk 
zelden hoe ze echt zijn. Neem de tijd om de andere te leren kennen en beslis 
pas later waar je de lat legt. Durf ook jezelf beschikbaarder op te stellen: geef 
anderen de kans om de echte jou te leren kennen. 
Jouw Galabal eindigt in een bed dat niet het jouwe is. 
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Hey hey, beste burgietjes en 
muziekliefhebbers uit alle uithoeken van 
Gent! Een nieuw jaar is weer begonnen, dus 
jullie weten wat dat betekent! We moeten 
weer meer aan die saaie lessen en boeken 
beginnen denken, maar gelukkig is er ook 
beter nieuws! Een nieuw jaar betekent ook 
veel nieuwe muziekjes en een hele reeks 
BEATS FOR BURGIES that are waiting to be 
read!
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Voor de eerste Beats For Burgies heb ik 
iets heel speciaals voor jullie in petto! 
Deze schrijver en muziekliefhebber is 
namelijk naar Latijns-Amerika geweest 
en dus bracht ik een grote rugzak 
muziekjes voor jullie mee! 

Nu Latijns-Amerika, je denkt direct aan 
Latin muziek, niet? Ik verwachtte echt 
dat die kleine mensjes (ze hebben echt 
niet zo’n groot gestalte) daar naar niets 
anders dan Latin muziek luisterden 
en wel, ik kon niet veel correcter zijn! 
Natuurlijk zijn er altijd de minderheden 
die naar rock/pop en andere muziek 
uit onze contreien luisteren, maar 
hoofdzakelijk draait alles daar rond Latin 
muziek! 

Maar  wat stel jij je voor bij Latin muziek? 
Denk je dan aan toffe ritmes? Denk 
je aan een happy sound? Denk je aan 
alle latina girls die heerlijk met hun 
heupen staan te wiegen? Wel, ik ga je 
even jaloers maken, want daar heeft 
deze ingenieur twee manden lang 
van genoten! Overheerlijke latin hits, 
feesten en drinken! Maar wat zijn nu die 
latin hits waar ik het over heb?
Wel, deze zomer hoorde bijvoorbeeld 
‘No es justo’ van J Balvin tot de hitlijsten! 
Je moet dat echt een keer beluisteren! 
Of misschien is ‘Té boté - Remix’, ‘Vaina 
Loca’ , ‘Dura -Remix’ of ‘La cintura’ meer 
iets voor jou? Stuk voor stuk zalige mu-
ziekjes en oh god, als je een latin band 
live ziet optreden, dat maakt het zelfs 
nog beter!

Zo’n optreden kun je je voorstellen als 
een 10-tal mannen en vrouwen die op 
het podium staan, elk met een ander 

instrument, en zich gewoon volledig la-
ten gaan. Accordeon, duizenden stukjes 
percussie, gitaren, keys, zang,… ALLES is 
inbegrepen. 

Tot nu toe heb ik wel voornamelijk 
gesproken over de Reggeaton… Mis-
schien moet ik de vallenato, de salsa en 
de champeta ook eens vermelden, want 
die moeten zeker niet onderdoen! Cafés 
waar enkel salsa wordt gedraaid en ie-
dereen danst tot ze er bij neer vallen. Als 
deze schrijver een iets beter gevoel voor 
ritme had en een beetje meer met zijn 
heupen kon shaken, dan zou het alleen 
maar nog toffer geweest zijn! 

Maar als je graag op toffe ritmes met 
die heupjes van je schudt, als je je graag 
eens voelt alsof je in een hemels heet 
paradijs (het was daar meer dan 40°C 
elke dag) bent, luister zeker eens naar 
die muziek! En als je er graag eens op 
wil feesten met vrienden van je, heb ik 
supergoed nieuws voor je! Een student 
die in Gent studeert en ook naar La-
tijns-Amerika is geweest,  heeft daar 2 
jaar geleden feestjes voor opgericht! 
Die feestjes heten ‘Destino Latino’ en 4 
keer per jaar wordt zo’n feestje gegeven! 
Zelf ben ik er nog niet geweest, maar 
elke volgende editie kun je mij daar te-
rugvinden! Echt waar, geef het een kans 
en je gaat direct verkocht zijn!

That’s enough for today, so now I say to 
you: Muchos Saludos! Hasta luego! xoxo
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2. Forest

iOS: €2,29
Android: gratis
Deze app helpt je om je smartphone 
aan de kant te laten liggen wanneer 
jij dat wil. Wanneer je een verslag wil 
afwerken of wil studeren, open je de 
app en stel je in hoeveel minuten je 
niet wil bezig zijn met je telefoon. Je 
plant dan een zaadje en zolang je in 
de app blijft en je smartphone dus 
niet voor andere dingen gebruikt, 
blijft de boom leven. Indien je de 
temptation niet kan weerstaan, dan 
sterft je boom. Op deze manier kan 
je een heel bos laten bloeien.

6 handige apps 
voor studenten

1. Quivr

iOS: gratis
Android: gratis
Met deze app kan je echt enorm veel doen! Je 
krijgt een handig overzicht van je lessenrooster 
waarbij elk vak een ander kleurtje krijgt. Ook het 
menu van je favoriete studentenrestaurant kan 
je raadplegen waarbij de prijs vermeld wordt en 
de vegetarische gerechten duidelijk onderschei-
den worden van de vleesgerechten. Je kan ook 
je vrienden toevoegen in de app en zo zien wan-
neer jullie eens op hetzelfde moment vrij zijn.

3. Tasty

iOS: gratis
Android: gratis
Een handige app voor menig kotstudent onder ons. Deze app staat vol lekkere 
gerechtjes en je kan heel wat filters gebruiken om iets te vinden dat voldoet 
aan jouw voorkeuren. Ontbijt, lunch of liever desserts? Het kan allemaal! Je kan 
ook filteren op glutenvrije gerechten, gezonde maaltijden, maaltijden die bin-
nen het half uur klaargemaakt kunnen worden, die slechts 5 ingrediënten no-
dig hebben, makkelijk te bereiden zijn of zelfs maaltijden waarvoor je slechts 1 
pot of pan hoeft vuil te maken.

We kennen het allemaal. Je bent eindelijk begon-
nen aan dat saaie vak dat je het hele semester hebt 
laten liggen en elke afleiding die je kan vinden is 
beter dan studeren. De grootste afleiding is mis-
schien wel die smartphone die steeds in je broek-
zak zit. Maar met deze apps kan hij je ook helpen! 
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4. Splitwise

iOS: gratis
Android: gratis
Ook deze app is er één die je in vele situaties kan gebruiken. Je 
bent gezellig op café met wat vrienden, maar er is één vriend die 
aan het einde van de avond zijn deel van de rekening niet kan 
betalen. Geen probleem! Als er iemand deze armzalige stakker 
wil voorschieten, is het probleem opgelost. Maar wanneer zie je 
dat geld ooit terug? Steek in de app wat je hebt betaald en voor 
wie en eens je internet hebt, kan je vriend dit ook zien. Zo hoef je 
niet meer te onthouden wie jou wat verschuldigd is. Je kan ook 
groepen aanmaken in deze app voor je kotgenoten of als je met 
vrienden op reis gaat. Je steekt alle schulden van iedereen in de 
app en zet de instelling ‘Versimpel groepsschulden’ aan. Nu hoef 
je slechts een paar van je vrienden te betalen in de plaats van al-
lemaal apart.

6. MyShopi

iOS: gratis
Android: gratis
Deze app is vooral handig als je overal je 
klantenkaarten vergeet mee naartoe te ne-
men of ze continu verliest. Je scant de bar-
code van je klantenkaart (of tikt ze handma-
tig in), je geeft je klantenkaart een naam en 
klaar! Nu hoef je je klantenkaart gewoon te 
zoeken in het lijstje en de kassierster kan ze 
scannen en jouw je korting geven.

5. Facebook Local

iOS: gratis
Android: gratis
De app van facebook die al je evenemen-
ten verzamelt en voorstellen doet voor 
nieuwe evenementen. Je kan met deze 
app ook op zoek gaan naar restaurants 
en bars in de buurt of een evenement in 
de buurt zoeken om naartoe te gaan. De 
boog kan immers niet altijd gespannen 
staan. Eigenlijk is deze app overbodig in 
het lijstje, want met de activiteiten van 
VTK staat je agenda al vol genoeg.
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Sommigen onder jullie hebben het misschien al gemerkt: je kan mij niet meer 
terugvinden op de website van het monitoraat. Ik verhuisde in juli met mijn 
gezin naar Ierland, waar we in 2015-2016 ook al een jaar woonden. Al waren 
we toen expats en zijn we nu migranten. De mensen van BEST en IAESTE heb-
ben gelijk: je grenzen verleggen kan je blik verruimen. En je leven verandert 
op manieren die je voordien niet kon bedenken.

Voordat ik in oktober 2008 op het monitoraat begon, had ik alleen nog maar 
lesgegeven aan grote groepen. Ik had geen idee dat bijles geven me zo zou 
liggen of dat ik het zo waardevol zou vinden. In al die tijd verzamelde ik hon-
derden positieve herinneringen aan jullie, de studenten die mijn job zo de 
moeite maken. Ik weet niet alles, ben niet foutloos, laat nogal vaak stylo’s en 
krijtjes vallen en als ik moe word, dan is mijn schriftelijke uitleg soms beter 
dan mijn mondelinge, maar dat bleek niet onoverkomelijk. Op momenten 
dat mijn motivatie zakte door statuutperikelen, was het telkens een babbeltje 
met één van jullie dat me er aan herinnerde waarom ik de job zo graag doe. 
Jullie zijn een geweldig publiek!

Voor de studenten die met vijf stappen verder dachten en daar vragen over 
stelden waar ik niet altijd een antwoord op had en diegenen die hard moes-
ten werken om de achterstand van voor de start weg te werken, voor de stu-
denten die altijd vrolijk waren en diegenen die na slecht nieuws de tranen 
niet konden bedwingen, voor de studenten die het moeilijk hadden om hulp 
te vragen en diegenen die vol zelfvertrouwen binnenkwamen en allen daar-
tussen: het was me een eer om voor jullie te werken. Bedankt voor alle mooie 
herinneringen aan mijn jaren op het monitoraat!

Vriendelijke groeten

Katrijn Standaert

Afscheidsbrief 
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Of het nu je eerste jaar in Gent is, of je 
bent intussen een al wat meer ervaren 
rot in deze prachtige stad, op een bepaal-
de avond komen we allemaal wel eens 
terecht in de Overpoort. De Overpoort 
(en de UGent Confessions) zou(den) de 
Overpoort (en de UGent Confessions) 
niet zijn zonder het immer aanwezige 
zatte volk. Aangezien we deze prachti-
ge populatie kunnen opdelen in twaalf 
verscheidene soorten, loont het zeker 
de moeite deze soorten wat dieper te 
onderzoeken. Dus, burgerlijk ingenieurs 
(en architecten) aller lande, verenigt u 
en spot deze twaalf apostelen der Over-
poort in hun natuurlijke habitat!

1. De zatte zot 
Lezers die dit type kennen en lezers die 
de auteur kennen, zullen moeiteloos 
kunnen beamen dat de auteur er zelf 
ene is. De zatte zot zorgt er immers voor 
dat iedereen altijd fun en plezier heeft. 
Wat deze zatte zot dan met fun en ple-
zier bedoelt? Zoveel mogelijk drinken 
en dwaze dingen uithalen. Excuses als: 
“Ja, maar, ik ging het vanavond echt 
wel rustig aan doen” of “Ja, maar, ik heb 
morgen een belangrijke oefenles SySi” 

zullen bij hem of haar dan ook geen ef-
fect hebben. Oh ja, gestolen objecten 
als verkeersborden, truien en bierglazen 
verschijnen als per abuis op het kot van 
de zatte zot.

2. De ontkenner  
Hoe zatter de ontkenner wordt, hoe 
meer hij ontkent dat hij dronken is. Dit is 
dan ook een eigenschap die ze een gan-
se avond/nacht/ochtend kunnen vol-
houden. In een mooie rechte lijn lopen 
is voor dit individu een ganse opgave 
en hij zal ook steeds een ander drank-
je willen. Maar o wee als je afkomt met 
een glaasje water… Hij/zij/het zal te-
vens ook elke aansporing  om naar huis 
te gaan negeren, ook al weet hij/zij/het 
ergens heel diep van binnen dat hij/zij/
het daar de volgende ochtend wel eens 
spijt van zou kunnen krijgen.

3. De menselijke vuilbak 
De menselijke vuilbak kan alles naar bin-
nen spelen wanneer hij iets te veel ge-
dronken heeft. Deze persoon zal je dan 
ook vroeg in de avond uit de Delta zien 
sluipen om toch maar dat Julientje bij 
Stefaan te gaan halen.
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Wanneer hij dit gouden goed dan uit-
eindelijk in zijn handen heeft, blijft hij 
er met geconcentreerde blik naar kijken 
terwijl hij het Julientje langzaam (of juist 
snel) met smaak verorbert. Voedselvlek-
ken op zijn kleren zijn voor hem dan ab-
soluut geen probleem; integendeel, ze 
maken de avond juist compleet. Opge-
let dus wanneer je deze apostel uitno-
digt op een home party met een frigo 
vol lekkere dingetjes.

4. De Casanova 
We hebben er wel allemaal ene in onze 
vriendengroep: die ene vriend die in wit 
hemd elk vrouwelijk wezen achterna 
holt, of die ene vriendin die in haar net 
te kort kleedje doodleuk de Lime zou 
binnen stappen: de Casanova. Compli-
mentjes geven kunnen ze als de beste 
en in hun gsm hebben ze altijd wel een 
plan B klaarliggen voor moest plan A 
niet gewillig zijn die avond. Zij zien de 
Toverpoort dan ook niet als een stroatse 
waar je met vrienden kunt dansen, maar 
eerder als een menselijke broedplaats 
om een potentiële scharrel op te schar-
relen.

5. De hopeloze romanticus 
Deze wordt vaak gezien als de melodra-
matische tegenhanger van de Casano-
va. Wat de Casanova eerder denkt met 
datgene in zijn broek zit, zit de hopelo-

ze romanticus meer met zijn gevoelens 
en zichzelf verwikkeld. Met overdrama-
tische gebaren en een zielige uitdruk-
king, blijft hij/zij maar spreken over  “die 
ene ware”.  Alleen durft die ene ware wel 
eens veranderen van nacht tot nacht. 
Het hoeft dan ook niet te verwonderen 
dat het hart van de hopeloze romanti-
cus niet vaak ongebroken blijft. Die so-
ciaal incapabele burgies toch…

6. De zelfvernietingsmachine 
Dit is het gemakkelijkste slachtoffer van 
de zatte zot. Vanaf het moment dat de 
zelfvernietigingsmachine nog maar één 
druppel alcohol aangeraakt heeft, blijft 
hij het verlangen kweken om nog meer 
SHOTJES VAN DE WEEK achterover te 
kappen! Hij is dan ook niet bang zijn cre-
ditcard boven te halen voor zelfs die ene 
Boswandeling extra. Tevens vraagt hij al 
zijn vrienden te voorkomen dat hij zijn 
ex zou bellen, maar zij weten allemaal 
dat dit een mission impossible is. De 
avond eindigt dan ook meestal in een 
gezellig potje drama (hehe).

7. De filosoof 
Deze persoon zal je zelden in het midden 
van de dansvloer ontdekken. Meestal 
staan ze in de rokerszone, bij de toilet-
ten of op het terras van de Porters een 
droevige persoon te troosten. Troosten 
ze geen hopeloze romanticus intussen, 
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zijn ze vaak verwikkeld in een diepe ana-
lyse over hun eigen leven en andere za-
ken waar wij als mathematische burgies 
liefst in een boog met straal 5 kilometer 
omheen lopen. Uiteindelijk zijn deze fi-
losofen zatter dan ze lijken en met hun 
betekenisvolle levenszinnen creëren ze 
uiteindelijk meer drama dan  ze oplos-
sen.

8. Het subtiel spauwerke 
Dit zijn de personen die vlak voor je wil 
vertrekken van de pré naar de Goliarde, 
de Openingsfuif of het Galabal, “vlug 
nog even naar het toilet moeten”. Uit-
eindelijk blijven ze veel te lang weg en 
wanneer je op het punt staat te vertrek-
ken, verschijnen ze weer als wonder bo-
ven wonder. 

9. De volwassen baby 
De volwassen baby kent zijn limieten 
niet (zelfs niet na een volledige cursus 
ANA I). Vaak beslist de vriendengroep 
dan ook op voorhand wie de babysitter 
van dienst wordt vanavond. Het enige 
wat ze dan ook uitkramen op een zatte 
avond, is wat wartaal; rechtstaan wordt 
al een ganse opgave en hetgeen ze die 
avond gedronken/gegeten hebben, ligt 
er soms vlugger uit dan je zou kunnen 
vrezen. De meeste mensen groeien uit 
hun babyfase, de zatte volwassen baby 
niet.

10. De fontein van Trevi 
Een prachtige combinatie van de filo-
soof en de reden waarom de filosoof 
met plezier zijn nachtje kan vullen. Eén 
van de wonderlijke talenten van de fon-
tein is dat hij/zij over alles kan wenen, 
is hij/zij nu gelukkig of ongelukkig. Met 

hun overvloedige tranen, nood aan 
menselijk sociaal contact en uitbundige 
emoties kan niets of niemand hen te-
genhouden. Het enige wat je kan doen 
om deze fontein uiteindelijk wat te doen 
minderen, is het aanbieden van een 
paar chicken nuggets. (Aan de auteur 
van dit artikel mogen op vrijwillige basis 
ook chicken nuggets gegeven worden)

11. De nieuwe beste vriend 
Dit is een van de apostelen waarin we 
onszelf wel allemaal wat kunnen her-
kennen. Capabel om met iedereen te 
praten die ze ook maar tegenkomen, 
brengen zij uiteindelijk toch wel de 
meeste sfeer in de nacht. Ze maken dan 
ook vaak vage maar grootse beloftes die 
ze de dag nadien toch wel toevallig ver-
geten zijn. Ze hebben dan ook een im-
mer vriendelijk gezicht als ze zat zijn en 
kunnen je in een paar luttele seconden 
doen lachen. En zolang ze je maar niet 
proberen te koppelen met die ene stal-
kerige dude, vinden we deze persoon 
eigenlijk allemaal wel oké.

12. De wandelaar
Deze laatste apostel is de meest myste-
rieuze apostel. Hij kan op elk moment 
verdwijnen, je vindt hem nooit wanneer 
je hem zoekt en het is onmogelijk bij te 
houden wat deze kastaar allemaal uit-
steekt. Ook al weet je zelden precies wat 
hij dan op zijn wandelingen uitsteekt, 
toch weet je altijd dat hij de meest fan-
tastische dingen meemaakt. Enfin, dat 
vertellen ze je toch de ochtend nadien. 
Avontuurtjes in de Cuba, gratis drank, 
muilen,... Het zijn allemaal zaken die 
deze wandelaar vaak ten beurte vallen. 
Het zou je maar eens overkomen….
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Running fence, Sonoma (Californië) - 10 september 1976

Christo  en  Jeanne - Claude
artistiek duo
Christo Vladimirov Javacheff en 
Jeanne-Claude Denat, een van de 
meest beroemde artistieke duo’s 
uit de 20ste eeuw, waren een 
getrouwd stel dat prachtige outdoor 
kunstwerken produceerde. 

Ze hebben herhaaldelijk benadrukt 
dat hun projecten geen diepere 

betekenis bevatten en dat het 
louter gaat om hun onmiddellijke 
esthetische impact. 

In 2009 kwam er een einde aan het 
duo toen Jeanne-Claude stierf aan 
een hersenbloeding. Christo is tot op 
de dag van vandaag wel nog altijd 
een actieve kunstenaar. 
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The floating piers 
(2014-2016)
Dit kunstwerk werd 
geïnstalleerd in het 
Iseomeer in de buurt 
van Brescia, Italië. En 
het leukste eraan: je 
kon erop lopen!!

The Gates (1979-2005)
In New York kon je 
lopen onder poorten 
waar saffraankleurige 
gordijnen aan hingen.

Surrounded islands 
(1980-1983)

In 1983 werden elf van 
de eilanden in Biscayne 
Bay (Miami) omringd 
door 603.870 vierkante 
meter roze.
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Valley Curtain 
(1984-1991)
Dit gordijn werd 
geïnstalleerd tussen 
twee Colorado-
berghellingen. 28 uur 
na voltooiing maakte 
een storm het jammer 
genoeg noodzakelijk 
om de afbraak te 
starten.

The Pont Neuf 
Wrapped (1975-1985) 
Op 22 september 1985 
kleurde de Pont Neuf in 
Parijs knalgeel!

The London Mastaba 
(2016-2018)
Dit is Christo’s meest recente 
werk, dat tot in september 
op de Serpentine Lake in 
het Hyde Park te zien was.



Hét sportieve hoogtepunt van dit semester! De verschillende faculteiten van de 
UGent bekampen elkaar in negen verschillende disciplines. De winnaar van dit 
prestigieuze toernooi mag zich voor een jaar de sportiefste faculteit van heel 
Gent noemen! 
Zowat elke sport is vertegenwoordigd: lopen, veldvoetbal, basketbal, volleybal, 
tafeltennis, zwemaflossing... Dus elke sporter is welkom!

Alle niet-sporters zijn natuurlijk ook meer dan welkom om de sporters naar de 
overwinning te juichen! De sfeer is elk jaar opnieuw fantastisch en wij voorzien 
genoeg smeersel voor je keel. Achteraf is er ook een spetterende afterparty in 
het GUSB met gratis vaten!
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Hoi burgies,

De eerste weken van het academiejaar zijn alweer voorbij. Hopelijk hebben jullie naast het 
vele project- en studeerwerk ook al wat toffe activiteiten gedaan met de VTK en andere 
studentenverenigingen. De vraag “Wat ga ik doen na de 
studies ?” lijkt voor veel studenten misschien nog wat 
veraf, maar is soms moeilijk te beantwoorden. 

Tijdens vorig academiejaar twijfelde ik sterk om na mijn 
studies van ‘Master of Science in Chemical Engineering’ 
te gaan werken in de industrie of te doctoreren aan onze 
universiteit. Zowel het engineering-, people- als R&D-
aspect van (chemische) productieprocessen boeit mij 
enorm, wat de keuze voor mij zeer moeilijk maakte. Op de 
proclamatie in juli kwam ik in contact met INEOS, één van 
de grootste onafhankelijke chemieconcerns van petro- 
en specialty chemicals waarbij de focus gevestigd is op veiligheid en duurzaamheid. De chemiereus 
telt wereldwijd 73 fabrieken en ongeveer 16 000 directe medewerkers. Het bedrijf reikt jaarlijks prijzen 
uit voor masterproeven aan verschillende universiteiten in het kader van actuele topics omtrent o.a. 
koolstofdioxide reductie en valorisatie, energie-, grond- en hulpstoffenoptimalisatie, hergebruik en 
recyclage van (kunststof )afval, industriële symbiose, etc. Mijn thesis over koolstofdioxide valorisatie 
tot methanol kwam daarom in aanmerking voor deze prijs en sinds de proclamatie kan ik mezelf een 
trotse winnaar noemen. Na verscheidene gesprekken gevoerd te hebben met INEOS-medewerkers 
was ik vastberaden om in september te starten binnen het bedrijf. Wat mij aanspreekt is de inzet op 
duurzaamheid en innovatie, de positieve bedrijfsatmosfeer, de open cultuur, de mogelijkheid een 
carrière uit te bouwen naargelang jouw interesses en voorkeuren, de sterke groei van het bedrijf 
en het belang ervan binnen de chemische industrie. Mijn interesse voor zowel de engineering als 
R&D van chemische productieprocessen leidde ertoe dat ik een positie als ‘Research & Technology 
Development (R&TD) chemist’ binnen het labo van INEOS Oxide te Zwijndrecht aangeboden kreeg. 
De R&TD-divisie van INEOS Oxide is een team van zowel jonge als meer ervaren medewerkers met 
diverse achtergronden (chemici, ingenieurs, doctors,…), dat zich vooral concentreert op diverse 
projecten omtrent QC, product- en procesontwikkeling en optimalisatie, waarbij een nauwe 
samenwerking met de engineering-afdeling vaak belangrijk is. Het lijkt misschien wat vreemd 
om als chemisch ingenieur te starten in het labo, maar de mogelijkheid om de chemie van de 
productieprocessen te leren en te kunnen combineren met mijn engineering achtergrond zorgde 
ervoor dat ik geen moment twijfelde om hier volop voor te gaan. 

Indien je zelf op zoek bent naar een uitdagende en stimulerende job binnen jouw interesses en 
binnen een positieve bedrijfsatmosfeer, dan is INEOS misschien wel het ideale bedrijf voor je. Mocht 
je vragen hebben over het bedrijf of meer willen weten, aarzel dan zeker niet om contact met mij op 
te nemen via bram.van.wettere@ineos.com.

Bram

advertorial
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Hallo VTK’ers!

Het eerste semester van het academiejaar is begonnen en vanaf dan 
gaat alles snel. De inmiddels doorwinterde burgies weten dat de 
lesweken elkaar snel opvolgen gepaard met meerdere projecten, 
eventueel je thesis, en voordat je het weet, staan de examens voor 
de deur in januari. Voor een werkmens is dit niet anders (buiten de 
examens dan, blij dat ik daar vanaf ben).

Inmiddels al meer dan een jaar geleden ben ik afgestudeerd als 
Chemical Engineer op de universiteit van Gent en ben ik gestart als 
ingenieur bij ExxonMobil. Een keuze waar ik een jaar na datum nog 
steeds erg blij mee ben. 

Net zoals het begin van een academiejaar, start de eerste week bij 
ExxonMobil rustig. Je leert een heleboel nieuwe gezichten kennen, je wordt geïntroduceerd op 
jouw toekomstige afdeling en komt een eerste keer in aanraking met het productieproces. Maar na 
de eerste weken leer je stilaan het echte werkleven kennen. Je wordt op training gestuurd samen 
met de nieuwe ingenieurs, je eerste meeting-invites verschijnen in je mailbox en de telefoon wordt 
na enkele weken jouw beste vriend. 

Onmiddellijk voelde ik me thuis bij ExxonMobil en werd ik aanzien als deel van het team. Mensen 
kwamen naar me toe met vragen, die ik in het begin vaak niet kon beantwoorden. Maar door het 
sterke team dat achter me stond, duurde het niet lang voor de antwoorden vanzelf kwamen. Als 
vrienden aan mij vragen waarom ik graag voor ExxonMobil werk, is de belangrijkste reden voor 
mij teamwork. Net zoals op de universiteit, wordt de kwaliteit van een project bepaald door de 
bijdrage van het hele team. En voor ExxonMobil is dit niet anders. De voldoening die je ervaart na 
een succesvol project dat de verdienste is van het volledige team, is weliswaar nog groter in het 
werkleven dan op de universiteit. En daarvoor doe ik het!

Er zijn nog andere redenen waarom ik een jaar geleden voor ExxonMobil gekozen heb. Eerst en 
vooral het job-rotatie systeem, waarbij je meerdere malen in jouw carrière een nieuwe functie krijgt, 
blijf ik interessant vinden. Het krijgen van nieuwe uitdagingen houdt je job boeiend en dat is in mijn 
ogen erg belangrijk voor elke startende ingenieur. Een andere reden is uiteraard de werkomgeving. 
Je start elk jaar samen met een groep nieuwe ingenieurs en komt terecht in een jonge dynamische 
groep. Het cliché dat de lijn tussen collega’s en vrienden vaak niet meer te onderscheiden valt, is ook 
bij ExxonMobil het geval. Uiteindelijk is het erg belangrijk dat je elke dag met een glimlach op het 
werk blijft verschijnen!

Indien je geïnteresseerd bent om zelf een carrière te starten bij ExxonMobil, bekijk zeker eens onze 
website (careers.exxonmobil.com) of indien je vragen hebt, stuur me maar een mailtje naar jeffrey.
decock@exxonmobil.com. En wie weet zien we elkaar binnenkort!

advertorial





Wie is wie: het bestuur
Een nieuw jaar betekent een nieuw bestuur. Sinds vorig jaar zijn alle delegaties van onze 
faculteit vertegenwoordigd: van archiwes naar burgies, onze vrienden uit Schoonmeersen 
en zelfs tot in het verre Kortrijk! Wanneer je een mailtje stuurt naar fris@vtk.ugent.be, kom 
je bij hen terecht. Aarzel zeker niet om ze aan te spreken als je ze in de wandelgangen 
tegenkomt! Bij deze, een korte voorstelling:

Wat is wat: FRiS
Naast de aanleiding tot een heleboel flauwe woordgrappen, is FRiS vooral de Facultaire 
Raad voor Ingenieursstudenten. Wat we doen is eenvoudig samen te vatten als het verde-
digen van het studentenstandpunt in de verschillende raden en commissies die onze fa-
culteit en universiteit rijk zijn. Zo hebben studenten inspraak bij de aanstelling van nieuwe 
proffen (en beslissen we dus mee wie les mag geven of net niet), kunnen bezorgdheden 
geuit worden tijdens de specifieke opleidingscommissies en helpen we mee de befaamde 
onderwijsevaluaties promoten en evalueren. In iedere vergadering die je kan bedenken, 
zitten er studenten die meebepalen hoe onze faculteit er uitziet. Allemaal zodat jij je enkel 
maar moet focussen op jouw boeken en welk café in de Overpoort je vanavond zal binnen-
stappen (Delta natuurlijk!).

fris

Voorzitter

Pieter-Jan Boeykens

Campus Plateau

Campusverantwoordelijke Plateau: 
Burgies – VTK FRiS

Frederik Kussé

Campus Plateau
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PR-externe

Maud Verstringe

Campus Kortrijk

PR-externe

Sofie Verschraegen

Campus Plateau

Secretaris

Emma Tomme

Campus Plateau
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Campusverantwoordelijke Plateau: 
Archies

Pieter Haegeman

Campus Plateau

Campusverantwoordelijke Kortrijk

Lore Brosens

Campus Kortrijk

Campusverantwoordelijke Schoon-
meersen

Fien De Clercq

Campus Schoonmeersen



Wijziging puntentelling NPGE’s         
Misschien heb je al ergens in de wandelgangen gehoord over het bestaan van de 
zogenaamde testjes of NPGE’s (Niet Periode Gebonden Evaluatie) en dat deze af-
hankelijk van de score die je behaalde, voor 2 of voor 5 punten van de 20 mee-
tellen voor je eindscore, mits je een 8/20 voor je examen haalt. Waarschijn-
lijk heb je dan ook gehoord van een ouderejaars dat in totaal een 10 halen als 
eindscore van de testjes van één vak, werd omgezet naar een 20/20 als eindscore hiervoor. 

Wel, dat laatste klopte alleszins vorig academiejaar, maar sinds dit academiejaar geldt 
er een nieuwe puntenregeling, namelijk vanaf dat je een 10/20 als eindscore haalt, krijg 
je er 3 punten bij. Een 10/20 wordt dus een 13/20 (helaas kan je wel geen 23/20 beha-
len, dat blijft 20/20). Deze regel werd om twee redenen ingevoerd, namelijk om de pijn 
van een 9,99/20 ten opzichte van een 10,01/20 in het oude systeem te verlichten en om 
een verschil in punten toe te kennen aan iemand met 10,01/20 en iemand met pakweg 
16/20. 

En even ter geruststelling, ondanks de nieuwe regel moet je toch maar even veel punten 
halen als je voorgangers om te kunnen slagen op een examen.

Zelf STIVER worden?
Ook jij kunt studentenvertegenwoordiger worden en in een, of meerdere, van de raden 
en commissies die onze faculteit rijk is zetelen. Naast de faculteitsbrede raden en com-
missies zijn er ook voor elke opleiding opleidingscommissies die alles wat jouw specifie-
ke opleiding aangaat bespreken. Op die manier krijgen studenten inspraak in de manier 
waarop hun opleiding georganiseerd wordt en kunnen ze samen met de proffen pro-
blemen van studenten oplossen waar de proffen aanvankelijk niet aan gedacht hadden. 
Een opleidingscommissie is de ideale manier om te starten als stuver.
Interesse? Kom gerust eens langs op onze FRiS-vergadering op maandag 22/10. Meer 
info hierover is te vinden op onze facebookpagina: www.facebook.com/FEA.FRIS

Belangrijke data: 
18/10: Infomoment en welkomstreceptie FRiS, 19u @Plateau
22/10: 1e Vergadering FRiS, 19u @Plateau
23/10: Gentse Studentenraad AV, 19u
12/11: 2e Vergadering FRiS, 19u @Schoonmeersen
13/11: Gentse Studentenraad AV, 19u
14/11: Deadline aanvraag aanpassing GIT (best vroeger indienen)
15/11: Uiterlijke datum voor antwoord van curriculumcommissie op GIT 

61‘t Civielke 



‘t Civielke 62

BEST: 
Gliwice

Om mee te kunnen gaan, moet er eerst 
een motivatiebrief geschreven worden. 
Dit klinkt moeilijk, maar na de tips and 
tricks van de leden van BEST Ghent en 
het nodige denkwerk onder de douche 
is het toch gelukt. De volgende stap is 
nerveus afwachten tot wanneer bekend 
is wie er mee mag. 

-spannende pauze die dienst doet als 
cliffhanger, maak er gebruik van door 
iets te eten-

Enkele weken later word ik overweldigd 
door een euforisch gevoel: ik mag 
mee naar Polen! Het was nog maar net 
bekend en de Facebookgroep loopt 
al over van enthousiasme voordat we 
elkaar kennen. Vliegtuigtickets worden 
geboekt, koffers gepakt en ik ben klaar 
voor deze nieuwe, spannende ervaring. 

Toegekomen in Gliwice leerde iedereen 
elkaar direct kennen. Het klikt direct 
in heel de groep. Iedereen was open, 
sociaal en enthousiast voor de komende 
dagen. Toen iedereen was toegekomen, 
werden we op de bus gezet naar de 
geheime locatie voor de weekend trip. 
We bleven hier van donderdagavond 
tot zondagvoormiddag. Dit weekend 
was gevuld met wat sightseeing 
(inclusief enkele grappige opdrachten), 
een stevige bergbeklimming en wat 
afkoeling in het zwembad. Tijdens dit 
weekend is er ook de international 
evening. Hier breng je traditioneel eten 
en drinken mee van je eigen land, dus 
als Belg ben je dan verplicht om bier 
en chocolade mee te nemen. Succes 
gegarandeerd.

We gaan even een paar maand 
terug. Het is een zonnige dag in het 
tweede semester. Als flinke student 
zit ik achter de veel te kleine bankjes 
in auditorium D, met maar één 
vraag die door mijn hoofd spookt: 
Wat ga ik deze zomervakantie 
allemaal doen? Mijn droom wordt 
verstoord door een presentatie 
over de Summer Courses van BEST. 
Er wordt verteld over alle mensen 
en culturen die je leert kennen, de 
goedkope reizen, de interessante 
onderwerpen, de feestjes, ... . 
Telkens wanneer de presentator 
naar de volgende slide gaat word 
ik enthousiaster en enthousiaster. 
DIT IS HET! Dit is net hetgene waar ik 
naar op zoek ben.
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Nu is het tijd voor het serieuze gedeelte, op maandag is de eerste les. Mijn course ging 
over soft skills, dus zijn er workshops over communicatie, leiderschap, management, 
... Deze workshops worden afgewerkt met een bedrijfsbezoek in Katowice, nog een 
andere Poolse stad in de buurt. Bovendien zijn er natuurlijk feestjes en sightseeing 
tussendoor.
De 10 dagen zijn voorbijgevlogen en voor we de kans krijgen om te slapen mogen we 
al vertrekken. 

Ik heb kort proberen vertellen wat er allemaal wel gebeurt op een course met BEST, 
maar het is onbeschrijfelijk hoe leuk deze ervaring was. Dit is, zonder overdrijven, één 
van de beste dingen die ik al gedaan heb.

Wat heb ik nu allemaal proberen vertellen met dit verhaal? Dat je zelf op een course 
moet gaan om al deze avonturen (en vele anderen die niet in dit verhaal zijn geraakt) 
zelf mee te maken. Een fantastische ervaring gegarandeerd!

Dikke kussen

Wolf



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

Stages?
Hoe kan jij je droomstage vinden? De meeste stages komen online begin februari, 
dan kan je op ons online platform een account aanmaken en appliqueren. Hoe 
dit allemaal exact in z’n werk gaat zal ruim op tijd gecommuniceerd worden. 
In volgende edities van ‘t Civielke zullen enkele stageverslagen van Belgische 
studenten uitgelicht worden, om jullie helemaal warm te maken om net als deze 
studenten een onvergetelijk avontuur te beleven.

Gegroet burgies, een nieuw academiejaar is aangebroken, het lang verwachte jaar 
waarin het geboortejaar van universiteitsstudenten niet langer vanzelfsprekend met 
een ‘1’ begint. Ook dit jaar zal IAESTE weer vele studenten van een onvergetelijke 
buitenlandse stage voorzien. Maar first things first, IAESTE, wat is dat voor een acroniem?
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Summer Reception
Om vele Belgische studenten naar het buitenland te kunnen sturen op stage, 
ruilen wij verzamelde stages in België uit met buitenlandse IAESTE comités. Om 
die reden komen er ook evenveel buitenlandse studenten naar België op stage, 
die we met open armen ontvangen. 
Het ontvangstprogramma om de buitenlandse stagiairs te entertainen wordt 
‘Summer Reception’ genoemd. Met het oog op de wijze uitspraak “een beeld zegt 
meer dan duizend woorden”, volgen hier een aantal kiekjes genomen op een van 
de vele national evenings (avonden waarop een stagiair zijn thuisland voorstelt) 
of andere activiteiten.

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

 ◉ Like onze Facebookpagina ‘IAESTE Ghent’ en ‘IAESTE Belgium’
 ◉ 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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zoek de 7 verschillen!
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wist 
je 
dat
Hallo zoetjes, zuurpruimen en 
brakkertjes
Een nieuw academiejaar, een nieuw 
semester, een nieuwe week… we 
weten allemaal wat dat betekent: 
NIEUWE WIST-JE-DATJES! Wil je dus 
je nieuwe prof verbazen, je nieuwe 
vrienden wat kennis bijbrengen of 
gewoon je nieuwe scharrel in de 
Overpoort verleiden; blader dan niet 
verder in dit nieuw Civielke, maar 
maak gewoon gebruik van deze 
nieuwe feitjes! De nieuwe redactie 
dankt u x

1... Je neus tot 1 biljoen 
verschillende geuren kan 
onderscheiden? 
Alhoewel we zelden denken aan onze neus 
wanneer we het hebben over sensitieve 
organen, blijkt dit orgaan toch op nummer 
1 te staan. Zeker als je weet dat we maar 
een paar miljoen kleuren en een half 
miljoen verschillende geluiden kunnen 
onderscheiden. Wist je trouwens dat het 
geurorgaan het laatste orgaan is dat blijft 
werken wanneer je bijna sterven gaat? 
(Een wist-je-datje in een wist-je-datje; het 
nieuwe jaar begint onmiddellijk goed!)
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2... Je hoofd tegen een muur 
slaan gedurende 1 uur 150 
calorieën verbrandt?
Het klinkt raar, maar toch schijnt het 
enorm effectief te zijn. Als je op zoek bent 
naar een minder pijnlijk alternatief, kan 
je natuurlijk ook gewoon drie kwartier 
gaan wandelen met je hond in het 
Citadelpark. Even ter info: een gemiddelde 
pint bevat zo’n 45 kcal. Hoe onze lieve 
sportwetenschappers van het HILOK dit 
echter hebben kunnen berekenen, kan ik 
je er jammer genoeg niet bijvertellen… 

(Haha, HILOK en berekenen in 1 zin)

3... Bijen menselijke 
gezichten kunnen 
herkennen?
Het eerste dierenweetje van het nieuwe 

jaar! Vooreerst gingen wetenschappers 
er van uit dat enkel zoogdieren met grote 

hersenen menselijke gezichten konden 
herkennen, maar dit blijkt nu niet het 
geval te zijn. Door de vele facetten in zijn/
haar ogen, kan een bij zaken waarnemen 
in een compilatie van 5000 individuele 
beelden (i.e. soort van pixels). Wat is de bij 
toch een BIJzonder beestje… 

4... Als je de staart van 
een kangoeroe omhoog 
houdt, hij niet meer kan 
springen?
No further information needed I guess… 
Oké ja, het leeft blijkbaar iets te maken 
met evenwicht. Voor meer informatie, ga 
naar www.kangoeroe.be.

5... De meeste 
hartstilstanden zich 
voordoen op maandag?
Aangezien maandag toch al een niet-zo-
fijne dag is, gooien we er maar meteen 
nog een niet-zo-fijn weetje bovenop. De 
reden waarom is, niet onlogisch, het begin 
van een nieuwe werkweek. 



Na een rustig weekendje is de overgang 
naar een drukke werkweek niet evident; 
de vroege uurtjes en de files maken dit 
alleen nog maar erger. Dit zien cardiologen 
dan ook op de uren waarop de meeste 
hartstilstanden zich voordoen: tussen 4 en 
10 uur ’s ochtends. Lessen WiBa of NPGE’s 
op maandagochtend? Veel te gevaarlijk… 

(Hint hint)

6... Een pas geboren 
octopus even groot is als 
een vlo?
 Natuurlijk groeit deze octopus razend 
snel en zo kan hij/zij/het uiteindelijk tot 9 
meter groot worden! Als je weet dat een 
gemiddelde vlo 3 mm groot is, dan wil dit 
zeggen dat een octopus _______________ 
(vul zelf in) keer groter wordt gedurende 
zijn leven. Even nog vlug andere wist-je-
datjes over octopussen:
- octopussen hebben 3 harten
- octopussen hebben zowel een korte- als 
een langetermijngeheugen
- alle octopussen zijn giftig, enkel de 
blauwgeringde octopus is dodelijk voor 
de mens.
P.S. : Octo uit Spongebob is trouwens een 
antropomorfische octopus.

7... Osama Bin Laden’s 
dood eerder verklaard 
was dan hij werkelijk dood 
was?
Enfin ja, toch als we een beetje foefelen 
met de tijdszones. Officieel gezien is Bin 
Laden gestorven op 2 mei 2011 lokale tijd, 
ergens in de vroege uurtjes. Aangezien 
het in de Verenigde Staten op dat moment 
nog 1 mei was en president Obama toen 
de aankondiging maakte dat de man 
gestorven was, zou je dus kunnen stellen 
dat hij eerder ‘dood’ was dan dood. Al die 
verschillende keren dood in 1 wist-je-datje, 
een mens zou er bijna een maandagse 

hartstilstand van krijgen.
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Pagina 71.  Dit betekent dat jij, allerliefste 
lezer, jammer genoeg tot het einde bent 
gekomen van het eerste  ‘t Civielke van dit 
academiejaar.   Er is veel tijd in gekropen 
dus we hopen dat je ervan genoten hebt. 
Uiteraard kunnen we dit prachtige num-
mer niet  alleen maken.  Voor het schrij-
ven van artikels kregen we hulp van onze 
geweldige medewerkers. Zonder jullie zou 
deze editie zonder twijfel in de vuilnisbak 
belanden.  Bij deze,  bedankt! 

Bedankt aan Siebe en Simon om een 
bijzonder interessant artikel over Bach 
Launch neer te pennen. 

Merci Renee om een fantasti-
sche horoscoop te schrijven. Nu 
weten we wat er ons de komen-
de maand te wachten staat! 

Ongeloofelijk hard bedankt aan ie-
dereen die op kommaneuken aanwe-
zig was!!! Means a lot.  Plus nog een 
extra shoutout naar doopmeester 
Nico om ons te voorzien van drank.  
We mogen doopmeesteres Elisabeth  
zeker niet vergeten want zij heeft ons 
naast drank ook voorzien van de fo-
to’s op pagina van  54 en 55 ‘t Civielke.

Obrigado Laurens voor je onuit-
puttelijke bron aan wistjedatjes 
en voor je verrassend accurate 
beschrijving van de twaalf apos-
telen van de overpoort!

Gracias BEST, FRiS en IAESTE om
ons op de hoogte te houden 
waar jullie mee bezig zijn. 

дзякуй Lucas aka Queen Juicy aka 
wel degelijk dé knapste burgie voor 
je ge-wel-dig artikel. 

Tack aan iedereen van de zatte 
sekstalk om zo openhartig te 
zijn. 

Gracias Ruben om ons jaloers 
te maken op de twee maanden 
die jij tussen al die geweldige 
Latin muziek kon doorbrengen.

Vervolgens ook nog een woord 
van dank voor Laure, voor haar  
prachtige gedicht!

Als eerste moeten we natuurlijk Cedric 
bedanken voor zijn voorwoord.  We 
willen hem ook graag  beloven dat 
een webcamfoto voor editie drie zeker 
mogelijk is.

dankwoord

Xie xie Fran om ons uit te leggen 
wat onze dromen betekenen!

Hvala Lynn om ons op weg te 
helpen met de zes handige 
apps!

‘t Civielke 71



72 ‘t Civielke 


