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VTK

E en

woordje van de praeses

Beste ingenieurs en ingenieur-architecten in spe
Beste studenten
Beste vrienden
Het is eindelijk zover. Die zonovergoten
Belgische zomer ligt achter ons. De
verbrande plekken die uiteindelijk
zorgden voor een aantrekkelijke tint
nemen langzaamaan af zodat een deel
van de populatie met fond de teint de
schijn hoog moet houden dat ze nog
steeds in vakantiemodus verkeren.
De doorgaans op fruit gebaseerde
cocktails, smoothies of milkshakes, die
in het voorbijgaande seizoen schijnbaar
collectief
beter smaakten worden
stilaan weggedrukt door de herfst- en
winterklassiekers als warme wafels en
pannenkoeken. De reizen, waardoor u
nu hoogstwaarschijnlijk een cultuur rijker
bent en urenlang kan vertellen over lokale
volksdansen of eetgewoonten, zijn voorbij
en wees realistisch, ook die vakantieliefde
duurt niet eeuwig. Maar voor ik van
negativisme wordt beticht, weet dan dit:
de echte vakantie begint vandaag. Want
wees eerlijk, nergens beleeft een student
de beste tijd van zijn leven beter dan in
Leuven zelf. Nergens voelen wij ons meer
thuis dan in die oude kille aula’s met dat
oncomfortabele houten meubilair dat
dokters en kinesisten van de toekomst
werkzekerheid biedt. Nergens kunnen
we onbaatzuchtig naar de Alma trekken
om zonder gêne 2 keer gratis frieten bij
te halen, om over het geconsumeerde
gratis water nog maar te zwijgen. Hier
is onze plek, ons Heverlee, ons Leuven,
ons leven. Want hier zorgen wij voor een
betere toekomst als ingenieur(-architect)
in spe. Hier vinden we onze vrijheid,
kunst en zeden. Hier vertoeven we in
opperbest gezelschap met vrienden,
waarmee herinneringen
gecreëerd
worden die ons de rest van ons leven
zullen bijblijven. Hier consumeren we het
occasionele gerstenat ter ontspanning van
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het individu en de groep. Hier leveren we
grootse prestaties, zijn we op ons creatief
hoogtepunt, dromen we, realiseren we.
Voor velen is het een hereniging, anderen
ontdekken het rond deze periode allemaal
voor de eerste keer, de eerstejaars. Maar
voor we hen gezamenlijk vermakend op
hun fouten wijzen of hen de uitdagingen
die een eerstejaarsingenieur te wachten
staan vertellen tot ze doodsbenauwd en
met opengesperde ogen huiswaarts keren
–want u weet, overdrijven, dat kunnen we-,
beste eerstejaars, graag deze boodschap.
In elk van ons schuilt een ingenieur.
Ieder die de roeping aangehoord heeft,
de stap tot onze campus gemaakt heeft,
die intrinsieke passie gevonden heeft –het
meest fundamentele om een ingenieur
te worden-, zal met voldoende werklust
slagen.
Vrees geen tegenslag, geen fout, geen
misstap. Zelfs de grote Abraham
Lincoln heeft 4 verkiezingen verloren
en een zenuwinzinking gehad voor hij
Amerikaans president werd -al moet ik
die prestatie misschien minimaliseren,
denkend aan de huidige Amerikaanse
president-. Zelfs een kip moet elke dag
leven met de gedachte dat ze nooit zal
vliegen, en dat doet ze. En door die
volharding eten we sporadisch een vers
eitje. Zelfs de vermeende rudimentaire
organen zoals de appendix of het
staartbeen moeten we elke dag meezeulen
met de rest van het lichaam, met de
publieke opinie dat ze geen functie hebben.
Terwijl talloze nuttige bacteriën een thuis
gevonden hebben in onze appendix en het
staartbeen een belangrijke aanhechting
geworden is voor spieren noodzakelijk
om te zitten. En mocht u nog steeds

vragen of opmerkingen hebben, weet
dan dat de faculteit, het monitoraat en
de studentenvereniging VTK paraat staat
om u bij te staan.
Maar ook voor meer ervaren studenten
zijn er uitdagingen. Denk maar aan het
behalen van de titel op de 24 urenloop,
het verbreken van eerder gelopen records.
Het halen van die vroege ochtendlessen
(wat jaar na jaar moeilijker wordt). Het
omgaan met ouderdom en bijhorende
kwaaltjes. Het zoeken naar een geliefde of,
nog moeilijker, het tevreden houden van
een geliefde. Thuis nog een jaar liegen dat
uw kot opgeruimd is, wat ook moeilijker
begint te worden, hoewel ze ook thuis een
dagje ouder worden, en daardoor minder
lucide.
Aan elke uitdaging ligt een opportuniteit.
Een mogelijkheid om onszelf en uw
omgeving te verrassen. Beste studenten,
verbaas uzelf. Laat u dit jaar van uw beste
kant zien. Op professioneel, emotioneel
en persoonlijk gebied.
Het wordt een prachtig jaar. En ik kan niet
wachten om het samen met u te beleven.
Arno Bossaert
Praeses VTK

Onderwijs

L uc S els ,

de man achter de rector

Op een zonnige woensdagnamiddag trekken we naar het rectoraat voor een
spannend interview. Want wie is deze nieuwe rector eigenlijk? Gelukkig blijkt hij
heel sympathiek te zijn. Hij biedt ons meteen iets te drinken aan en neemt zelfs zijn
telefoon niet op wanneer hij gebeld wordt tijdens het interview. We vallen meteen
met de deur in huis en beginnen met onze eerste vraag.
Hoe zijn uw eerste weken als rector
al verlopen?
Boeiend, hectisch, een mix van helemaal
nieuwe ervaringen en bij momenten
overdonderend. Het is een heel groot
huis. Ik kende het al goed omdat ik negen
jaar decaan ben geweest (van de faculteit
economie en bedrijfswetenschappen,
nvdr), maar er komt nu een hele dimensie
bij. De lijst van mensen die hier de revue
gepasseerd zijn in twee weken, daar durf
ik geen aantal op plakken. Iedereen wilt je
zien en spreken, iedereen wilt interviews.
Van woensdagochtend tot zondagmiddag
heb ik vijftien interviews gegeven. Het
gekste dat ik de laatste weken meemaak

Het academiejaar begint bijna,
hoe zal deze eerste week voor u
verlopen?
Dat is een week vol plechtige openingen.
Het begint voor mij al op 18 september,
dus een week vroeger, met de opening
van Louvain-la-Neuve. De week zelf zal
zondag starten met een repetitie voor
de eigenlijke opening op maandag. Het
is voor mij en ook voor andere sprekers
namelijk de eerste keer en dat moet toch
in orde zijn. Maandag is er de stoet,
de opening, daarna een receptie en ‘s
avonds volgens de traditie een concert
voor genodigden. Dinsdag is de opening
van KULAK. Woensdag, donderdag, en

Lessen bijwonen was niet mijn sterkste kant, maar ik was wel een
vlijtige student.
is dat mensen die jaar in jaar uit Luc
gezegd hebben me nu aanspreken als
“meneer de rector”. Ik heb dan altijd de
neiging om te zeggen “doe toch maar
gewoon”. Voor iemand als ik, die in de
binnenstad woont, is dat toch een hele
andere dimensie. Vroeger als decaan kon
ik met vrienden een pint op terras gaan
drinken. Dat kan ik nog steeds, maar je
wordt altijd wel aangesproken. Als ik ga
winkelen word ik tussen de fruitrekken
constant aangesproken. Is het niet door
studenten dan is het door professoren
of gepensioneerde burgers uit Leuven.
Anoniem door de stad lopen hoort er als
rector niet meer bij.

vrijdag zitten van ‘s morgens tot ‘s avonds
propvol. Alle andere universiteiten
openen tijdens dezelfde dagen en ik
probeer bij zoveel mogelijk openingen
aanwezig te zijn, uit beleefdheid en
uit een gebaar van openheid naar de
andere universiteiten toe. Er zijn ook al
heel veel interviews gepland. Net zoals
met de eerste inschrijving is dit echt een
persmoment.
Waar was u in uw studententijd
zoal mee bezig tijdens de eerste
week?
U denkt dat ik mij dat nog herinner?
(lacht) Ik was relatief goed thuis in
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Leuven. Mijn vader is aan dezelfde
faculteit afgestudeerd als ik. Ook mijn
oudste zus zat in Leuven, ze studeerde af
in het jaar voordat ik begon met studeren.
Ik kende veel namen van professoren en
wist al het één en ander over bepaalde
vakken. Ik ben meteen samen met mijn
zus, haar vriend en 2 van mijn vrienden
op appartement gaan wonen dus ik heb
nooit de individuele studentenkamer
gekend. Ik ben meteen ook voor hele
weken op kot gaan wonen. In Leuven
ging ik ook al jarenlang uit. Ik had een
groot stuk van mijn vriendenkring hier
en kende de stad dus eigenlijk al. Van
mijn allereerste dag herinner ik mij nog
goed de introductiesessie, waar toen al de
beruchte uitspraak viel “kijk links van u,
kijk rechts van u, één van jullie drie zal
het waarschijnlijk niet halen”. Dat flauw
verhaal is dus van alle tijden. De rest van
de week was een combinatie van eerste
lessen volgen en vooral veel feesten.
Niet uit een gevoel van gewonnen
vrijheid, want ik ging al uit in Leuven.
Zo spectaculair was die overgang dus
niet bij mij. Een heel groot verschil met
hoe het nu is, is dat wij helemaal niet
voorbereid waren. Infodagen zoals die
er nu zijn heb ik nooit meegemaakt.
Wij kregen studiebegeleiding op school,
waar men ons op één of andere manier
een bepaalde richting uitwees. Mijn
eerste voorkeur was burgerlijk ingenieurarchitect. Ik heb tot vandaag de dag spijt
dat ik dat niet gedaan heb. Ik had heel veel
maatschappelijk engagement en had ook
wel iets creatiefs in mij. Dat was dus een
heel extreme keuze, ofwel architectuur,
ofwel sociologie. Het zijn de gesprekken
thuis geweest die me finaal naar sociologie
hebben gestuurd. Sociologie vond ik
ook meer onderzoeksgeoriënteerd. Dat
was eigenlijk één lange opleiding in
statistiek, een vrij kwantitatieve opleiding
binnen de humane wetenschappen. Je

een project opstartte dat me interesseerde
dan deed ik daar aan mee. Zo zijn we toen
De Morgen op sterven na dood was langs
de kantoren van professoren geweest en
aandelen beginnen verkopen. Ik was dus
eerder iemand die de zaken actie per
actie bekeek en zo besliste of ik me wou
engageren. Aan het studentenprotest in
1986 heb ik ook heel actief meegewerkt.
De overheid had toen in samenspraak
met de universiteiten beslist om het
inschrijvingsgeld te verhogen. Er
hebben hier wekenlang geen lessen
plaatsgevonden toen. Het rectoraat
en hele faculteitsgebouwen waren
verschillende dagen bezet. Elke avond zat
de politie de studenten achterna op de
Naamsestraat, als een kat-en-muisspel.
Vandaag is er eerder een soort co-bestuur
tussen de studenten en het universitair
bestuur, een veel gezonder model. Ook
heb ik urenlang getapt voor Politika,
maar tegelijkertijd was ik wel een vrij
gedisciplineerde student. Studeren heb
ik altijd als een kans gezien en ik deed

Mijn eerste cantus was een schachtencantus als vicedecaan
onderwijs. Dat was een ervaring.
wordt echt opgeleid tot onderzoeker,
en dat loopbaanpad was als burgerlijk
ingenieur-architect
minder
evident
volgens mij. Dan was ik misschien in een
ontwerpbureau beland. Maar van die
‘wat als’-vragen daar houd ik me niet te
veel mee bezig.
Was u toen ook actief in een
studentenvereniging?
Nee. Ik was heel actief in het
studentenleven maar heb mij nooit aan
één bepaalde vereniging gebonden.
Wanneer een vereniging, hetzij Politika,
6 hetzij een andere studentenvereniging,

vaak meer dan gevraagd werd. Ik had
de neiging veel bij te lezen over vakken
die me echt boeiden, wat zich vertaalde
in goede resultaten. Lessen bijwonen
was niet mijn sterkste kant, maar tijdens
de week plande ik steeds heel wat uren
in voor mijn studie. Ik was een vlijtige
student, nooit een paper deadline gemist
(lacht).
Vanwaar kwam uw interesse voor
onderwijs en hoe is deze later nog
gegroeid?
Ik herinner me nog heel goed een gesprek
met het PMS (voorloper van het CLB). In

het zesde middelbaar vroegen zij mij wat
ik wou worden en ik heb toen “professor”
geantwoord, wat zij een krankzinnig
antwoord vonden uit de mond van een
17-jarige. Thuis praatten wij eigenlijk
voortdurend over onderzoeksthema’s in
de sociale wetenschappen, dat boeide mij
ongelofelijk. Ik had vroeger ook een leraar
Latijn die mij daar heel erg toe gestimuleerd
heeft. Met hem heb ik ook heel veel
gesprekken gehad over het academische
milieu. Dat verklaart misschien wel die
vlijt tijdens mijn studies. Mijn thesis was
uiteindelijk een half doctoraat. Ik ben
direct een onderzoeksmandaat gestart
na mijn studies, heb een beurs gekregen
bij wat vandaag het FWO (Fonds voor
Wetenschappelijk Onderzoek, nvdr) is,
ben op drie jaar tijd gedoctoreerd en
op 27-jarige leeftijd prof geworden in
de economie. Professor wou ik altijd
worden, maar decaan of rector is nooit
het plan geweest. Op mijn veertigste ben

professoren. Dat is vandaag de dag heel
moeilijk geworden. Een proffentap lukt
nog wel, maar cantussen ligt al een heel
stuk moeilijker. Daar ga ik me moeten in
bijspijkeren.
Op
welke
manier
wil
u
terugkoppelen naar de studenten
over uw verwezenlijkingen?
Voor mij gaat het niet om terugkoppelen
maar om samen beleid maken. Ik heb deze
namiddag nog drie uur lang een vergaderd
met de studentenvertegenwoordigers
en de academische raad. We hebben
duidelijke afspraken gemaakt dat er
telkens voor de academische raad
een briefing zal plaatsvinden zodat
de
studentenvertegenwoordigers
op
voorhand al hun mening kunnen geven
over de dossiers die aan bod komen. We
zien de voorzitter van de studentenraad
als medebestuurder. Ik hoop voor de rest
ook dat er uitnodigingen komen vanuit de

Professor wou ik altijd worden, maar decaan
of rector is nooit het plan geweest.
ik decaan geworden, dat heb ik negen
jaar lang gedaan met heel veel plezier.
Toen heb ik ook nooit het loopbaanplan
gehad om rector te worden, de rest van de
universiteit dacht van wel.
Ging u al eens naar een cantus?
Nee, ik kan mij niet herinneren dat ik aan
ook maar één cantus heb deelgenomen als
student. Mijn eerste cantus was denk ik
het eerste jaar dat ik vicedecaan onderwijs
was. Dat was een schachtencantus. Ze
hebben mij toen op het begin een codex
gegeven, die één van de studenten uit mijn
handen heeft gerukt waarop deze heel de
zaal is rondgegaan. Toen de codex terug
bij mij kwam stond hij van voor naar
achter vol met schunnige taal. Ik heb hem
thuis nog liggen, goed verstopt weliswaar.
Maar het was een gezellige avond. Dat
was toen toch wel anders, en dat baart
me soms wat zorgen. Toen waren we op
een schachtencantus vaak met 10 à 12

studenten op het moment dat er zorgen
zijn. Als de algemene vergadering van
de studentenraad graag mijn mening
hoort over een bepaalde thematiek en
het past in mijn agenda zal ik met plezier
aanwezig zijn, of één van de vicerectoren
vragen om de vergadering bij te wonen.
We hebben voor de verschillende raden
(de diversiteitsraad, duurzaamheidsraad,
raad van onderzoeksbeleid, …) nu
ook allemaal afzonderlijke voorzitters
aangeduid, wat toch wel een vernieuwing
is (vroeger werden deze vaak voorgezeten
door de vicerectoren zelf). Deze
voorzitters hebben meer tijd dan
vicerectoren om gesprekken te voeren met
de studentenvertegenwoordiging in hun
raad. Maar wacht vooral niet af zou mijn
boodschap zijn, en neem het heft in eigen
handen als het nodig is, wat jullie met dit
interview al doen (lacht).
Komt u een vat geven in onze fakbar
dit jaar?

Absoluut, als er een uitnodiging komt
uiteraard. Op het begin van het
academiejaar ga ik het enorm druk hebben,
maar ergens in november of december, of
het begin van de tweede semester moet dat
wel lukken. Ik heb trouwens verschillende
keren in jullie fakbar de biertoelevering
op zaterdagochtend gedaan, omdat
mijn dochter medeverantwoordelijke
is geweest voor ‘t ElixIr. Ze heeft mij
enkele keren gevraagd om te helpen met
bakken te verplaatsen. Jullie hebben ook
een heel leuke traditie, de familie- en
vriendencantus. Die heb ik al twee keer
meegedaan.
Heeft u nog goede raad of advies
voor onze studenten?
Natuurlijk zijn er de klassieke adviezen die
je als rector moet geven. Je moet studeren
bekijken als een marathon en niet als een
spurt die je op 25 december pas inzet.
Vooral voor eerstejaars lijkt me dat een
relevante boodschap. Mijn tweede advies
is om deel te nemen aan het ongelofelijke
studentenleven hier in Leuven. Niet enkel
meedoen met bestaande initiatieven, maar
ook zelf initiatief durven nemen. Heb
je een geweldig idee om iets nieuws op
te starten, doe het. Vroeger stond er een
slogan op de Ekonomika pullen: “student
zijn is meer dan studeren alleen”. Dat niet
studeren is eigenlijk ook een vorm van
leren. Een advies dat ik specifiek voor de
burgerlijk ingenieurs en architecten nog
wil geven is om meer kansen te grijpen op
vlak van internationale uitwisseling. Die
boodschap moeten we vroeg beginnen
geven, omdat dat bij jullie eigenlijk nog
op een laag pitje staat. De opleiding
in Leuven is oerdegelijk en je gaat het
misschien niet op hetzelfde niveau krijgen
elders, maar de ervaring op zich in een
ander land, een andere onderwijsinstelling
met een andere visie vind ik toch wel heel
boeiend. Dat geef ik graag aan eerstejaars
al mee. Als je er in je derde jaar pas aan
denkt moet je afscheid nemen van je lief
enzovoort (lacht).

•

LVH, BF & HW
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Ontspanning

F Lowchart : w at

tE doEn op EEn dondErdagavond

Heb je zin om uit te gaan?

Nee

Ben je al goed voorbereid op
de examens?

Nee

Ja

Studeren

Niet hopen

Hou je van dansen?

Ja

Nee

Hou je van sociaal contact?

Nee

Ja
Nee

Laat je gaan en
trakteer jezelf op een
pintje in de alma

Misschien toch een
andere richting
overwegen

Op zoek naar een plek om
belachelijk makkelijk iemand te
scoren?

Nee

Op naar de oude
markt!
8

Ja

Ga naar het
eerstvolgende
Erasmus feestje

aLs EEn studEnt ingEniEurswEtEnschappEn tE

L EuvEn

Ja

Ben je van plan jezelf tot in een
andere dimensie te zuipen?

Nee

Ja

Drink je graag bier?

Nee

Ja

Predrinken op uitsluitend
vodka en tequila

Bij wie valt je interesse?

Jongens
Wil je genieten van
spotgoedkope drank van de
hoogste kwaliteit?

Cantussen bij VTK

Meisjes

Cantussen bij letterlijk
eender welke andere kring

Ja

Fakbar ‘t ElixIr!

9

Onderwijs

E erste H ulp B ij O nderwijs
Al jarenlang staat de post Onderwijs in voor de vertegenwoordiging van de
studenten aan onze faculteit. Ze doen dat niet alleen bij de verschillende
departementen, maar ook op faculteits- en universiteitsniveau. Ze zijn helemaal
thuis in de complexe wereld van commissies, adviesraden en beleidsorganen. Ze
schrikken er niet voor terug om met hun vuist op tafel te slaan teneinde alle onrecht
jegens hun geliefde medestudenten deskundig doch genadeloos de wereld uit te
helpen. Wie zijn deze van onder (maar ook van boven) wijzen? Wat drijft hen? En
waar houden ze zich in godsnaam mee bezig?
Buiten het feit dat de jongens van VTK
Onderwijs – dit jaar zijn er helaas geen
meisjes bij – zetelen in een ogenschijnlijk
ontelbaar
aantal
vergaderingen,
organiseren ze zo nu en dan ook een
activiteit waar iederéén iets aan heeft.
Daaronder vallen de Onderwijslaunch
in oktober en de proffentap in maart.
Wellicht nog belangrijker is het VTK
Bureau.

VTK Bureau
Gedurende het hele jaar onderhoudt
het onderwijsteam de relaties met de
studentenvertegenwoordigers (ook wel
stuvers genoemd). Dat gebeurt op het
tweewekelijkse VTK Bureau, laten we
zeggen de wetgevende macht van de
studentenvertegenwoordiging aan onze
faculteit. Hier wordt gediscussieerd over
actuele thema’s die de departementen
overstijgen. Niet alleen stuvers mogen
deelnemen: elke faculteitsstudent is
meer dan welkom en kan na inschrijving
genieten van een gratis broodje en drankje
tijdens de vergadering.

Over permanente
onderwijscommissies
De faculteit Ingenieurswetenschappen telt
twintig permanente onderwijscommissies
(POC’s). De handleiding voor de stuver
van de Studentenraad KU Leuven
beschrijft een POC als volgt: “Iedere
opleiding wordt vorm gegeven door een
Permanente Onderwijscommssie. Deze
POC’s zijn bevoegd voor de inhoudelijke
aspecten van het onderwijsprogramma en
zijn voor stuvers vaak de meest boeiende
vergaderingen. Een POC bepaalt de
structuur van een onderwijsprogramma,
de vakken, inhoud van de vakken, de
evaluatievorm...”

10

Er bestaat dus een POC per opleiding.
Daarin zetelen zowel proffen als studenten.
De programmadirecteur van de opleiding
in kwestie leidt de vergaderingen.

Aangezien onze faculteit een groot aantal
opleidingen aanbiedt, zijn er evenveel
permanente
onderwijscommissies.
Daardoor is wat op de vergaderingen
besproken wordt, relevant voor elke
deelnemer. Iedere student kan in principe
POC’er worden. Ook als je in de
bachelorjaren aan geen enkele vorm van
studentenvertegenwoordiging deed, kun je
POC’er worden voor je masteropleiding.
Op facultair vlak is er de FPOC
(facultaire POC). De vertegenwoordiging
daar is toevertrouwd aan onder andere de
praeses en leden van VTK Onderwijs.
Een POC komt typisch een paar keer
per semester samen. Op sommige
vergaderingen worden zelfs broodjes
voor de deelnemers voorzien. In elk geval
biedt een POC-vergadering de student
waardevolle inzichten in zijn of haar
opleiding en krijgt hij of zij inspraak
in het onderwijsgebeuren. Vanaf dit
jaar krijgt elke POC een begeleider van
VTK Onderwijs, die eventuele vragen
kan beantwoorden of onderwijskwesties
terugkoppelt naar het VTK Bureau.

In de kijker: de POC B1
Een voorbeeld van een permanente
onderwijscommissie is de POC B1,
bevoegd voor de drie gemeenschappelijke
semesters van de opleiding Burgerlijk
ingenieur. Een POC’er doet zijn verhaal:
“What up?! Zegt er nu iemand
POC? Weet ge POC dat is chillen
met de proffen, samen zitten over
onderwijsaangelegenheden en de
brug bouwen tussen student en
prof. Daarnaast bouwen wij ook aan
een band: samen eten, poolen en af
en toe een pintje da baj. De POC B1
is een groep mensen geïnteresseerd
in onderwijs. Hiernaast vond
men de POC’ers ook op de
Onderwijslaunch, VTK Bureaus en
debatten over de (voorbije, nvdr.)
rectorsverkiezingen. Kortom: top
jaar! Abri out.”

Ongeveer zes keer per jaar verzamelen
de stuvers van de B1 zich op de POCvergadering. Ze bereiden de te bespreken
onderwerpen steevast voor, bij voorkeur
tijdens een etentje in de Alma. Zoals
Abraham hierboven al vertelde, laten ze
het niet na af en toe een teambuilding in
te lassen.
Terugkerende
thema’s
op
vergaderingen zijn: de ijkingstoets,
de bachelorhervorming, vaardigheid
van de studenten met programmeren,
tussentijdse toetsen, examenzittijden, …
Onder het Plan POC, een campagne
van de Studentenraad KU Leuven,
organiseerde de B1 na de lessen een

NEE

“Ten derde is er een POC die naast
POC een groep hechte vrienden
is. En nee, niet omdat een groepje
vrienden toevallig samen POC’er
werd in dezelfde opleiding, maar
omdat ze een heel jaar lang

s tart

Start hier

Studeer je aan de
FIRW?

koﬃe- en cakemoment om te polsen
naar opmerkingen en problemen. Ze
ontwierpen een kerstkaartje dat aan de
hele vergadering werd uitgedeeld, waren
dikwijls aanwezig op de VTK Bureaus
en maakten er werk van om zo vaak als
mogelijk hun POC-trui aan te doen. De
studentenraad beloonde hen daarom
met de prijs voor de POC met de beste
community building. Uit de tekst van de
jury:

JA

Volg ons op
Facebook (join de
VTK Onderwijs
groep)!

Ook interesse om POC’er te worden?
Mailen kan naar onderwijs@vtk.be.

•

VTK Onderwijs

to stuvEr

Wil je meewerken
aan je opleiding
en zo bijdragen tot
beter onderwijs aan
onze faculteit?

NEE

Normaal gezien is
dit magazine voor
studenten van de
FIRW :p

gewerkt hebben met en aan hun
team. Ze waren daarbij geen eiland
op zichzelf, maar kwamen als
team naar buiten en legden zeer
actief hun oor te luisteren bij hun
medestudenten door meermaals
koﬃemomenten te organiseren […]
en dat allemaal als eerste en tweede
bachelor studenten. Dat verdient
de prijs voor community building.
[…] Jullie verdienen een ijskraam
voor al jullie studenten!”

You should really
reconsider your
life choices.

JA

Geweldig! Jij bent
zonder twijfel
geschikt als
stuver!

NEE
Even goede
vrienden. Kom
zeker eens langs
op het VTK bureau
(gratis broodje en
drankje)!

NEE
Bedankt voor je
deelname aan
‘Start to stuver’!

Mail naar
onderwijs@vtk.
be!

JA

Heb je nog vragen
over onderwijs of
over studentenvertegenwoordiging?

We zien je ook
graag op het
tweewekelijkste
VTK bureau en de
onderwijslaunch.

Zie jij het zitten
om enkele malen
per jaar met
proﬀen samen
te komen om
kleinere en
grotere aspecten
van je opleiding te
bespreken?

JA
Fantastisch!
Jij bent een
mogelijke
POC’er. Mail naar
onderwijs@vtk.
be en vermeld je
opleiding!
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rekruteert

volgens de werken van barmhartigheid

Acteurs

Vertolken der professoren

Muziek

Opvoeren der liederen

Dans

Brengen der dansen

Textiel

Kleden der naakten

Receptie

Laven der dorstigen

Decor

Vervaardigen der decorelementen

Techniek

Dirigeren der licht & geluid

Sgreivers

Sgreiven der teksten

Wat is Revue?
We brengen elk jaar een
totaalspektakel voor en door
studenten waarin we proffen ten
tonele voeren, bezingen en
bedansen. Misschien is één van
onze werkgroepen iets voor jou?
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Promo

Verkondigen der voorstellingen

© Zeger Knaepen

I.T.

Onderhouden der webpagina’s

revue.vtk.be

Geïnteresseerd?
Kom naar de infodagen
op 2 & 3 oktober
@200M 00.07 om 20u

Sport

B loed , Z weet

en ...

L open !

Voor de eerstejaars wellicht minder gekend, voor de ouderejaars des te meer. Dé
24 urenloop, het (sport)evenement van het jaar. De homo ingenieurus wordt niet
snel gelinkt aan sporten maar wel wilt ze van nature uitblinken in alles, streeft ze
naar perfectie en deinst niet terug van wat gezonde competitie. Je kent de wijze
woorden waarschijnlijk wel, een gezonde geest in een gezond lichaam, daar
streeft ze naar. Het is dus vanzelfsprekend dat VTK ieder jaar meedoet en een
gooi naar de overwinning doet, dat zal dit jaar niet anders zijn. Houd dus zeker
24 en 25 oktober vrij in je agenda en kom samen lopen en supporteren voor VTK!

Het doel van de 24 urenloop: loop zoveel mogelijk rondjes met
je kring in 24 uren. Klinkt simpel maar dat is het natuurlijk niet.

natuurlijk niet met lege handen naar huis. Ben je snel genoeg
voor het speedyteam dan krijg je een exclusief VTK loopshirt,
bovendien zijn er nog extra prijzen te winnen voor deelname
met een groepje vrienden en via de tombola. Maar dit alles is
niets vergeleken met het overwinningsfeestje achteraf. Menig
verhalenvertellers zullen de nacht van drie jaar geleden wel nog
kunnen beschrijven alsof het gisteren was (of net niet natuurlijk).
Voor het plezier, voor de adrenaline en spanning, voor de
sportiviteit, voor de sfeer, voor het feestje achteraf en om gewoon
nog eens te tonen dat we met VTK de beste zijn. Daarom
proberen... nee, gaan we winnen dit jaar. For the lion, the
engineer and the victory!
VTK Sport out!

Door weer en wind, in de nacht en overdag, warm weer en koud
weer, rondje na rondje. Er lijkt geen einde aan te komen. Wij
doen dat natuurlijk niet alleen. Meer dan 15 ploegen wagen
zich aan dit gekkenwerk, waaronder natuurlijk onze eeuwige
aartsrivalen van Apolloon.

Statistieken 2016

Wanneer je de 1000 rondjes op het scherm ziet verschijnen
dan weet je dat het spannend wordt. Zoals de voorbije twee
jaren... Het moet gezegd worden en in alle eerlijkheid zullen we
toegeven dat we de laatste twee jaren nipt de duimen hebben
moeten leggen voor Apolloon. Al is dat natuurlijk geen schande,
verliezen met juist geen twee rondjes verschil op de in totaal
1050, het is een zeer eervolle tweede plaats.
Maar VTK zou VTK niet zijn als we ons daar zomaar bij
neerleggen. Zo zijn er ook tal van competities naast het lopen
waar VTK zijn beste beentje probeert voor te zetten. Het
inkleden van het standje, het eetstandje, een mascotte ... we
mogen dan ook terecht trots zijn op de eerste plaatse in de allround competitie.
Genoeg nu over het verleden, een nieuw jaar, een nieuwe kans.
De wilskracht en het doorzettingsvermogen zijn we nog lang niet
verleerd. Maar die nieuwe kans zal ons niet zomaar in de voeten
vallen, er zal voor gewerkt moeten worden! Om elke ingenieur zo
optimaal mogelijk voor te bereiden, worden er vanaf het begin
van het academiejaar looptrainingen georganiseerd. Ideaal
natuurlijk om nieuwe mensen te leren kennen maar natuurlijk
ook om je verloren conditie na de festivalzomer terug wat op
te bouwen. Zowel duurlopen, interval en snelheidstrainingen
komen aan bod waardoor zelfs de geoefende lopers naar
een hoger niveau worden gebracht. Voor al dat lopen keer je

Aantal rondjes: 1053
Afgelegde afstand VTK: ± 540 km
Totaal afgelegde afstand: ± 7000 km
Meeste rondjes: Arnout Demarsin & Simon Verlinden,
22 rondjes
Snelste rondje: Ben Vaesen & Julien Gillet, 1:09 min
Beste gemiddelde: Ben Vaesen, 1:11 min (3 rondjes)
Beste groepje vrienden: ‘1’, 469 punten
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Sport

i ntEr F acuLtairE B EkEr
Woensdag 17 mei – Aan de atletiekpiste voor gebouw Denayer is een bende
studenten bij elkaar gekomen. Er worden pintjes gedronken en er speelt wat
muziek op de achtergrond. Op het kunstgrasveldje zijn twee zaalvoetbalploegen
aan het opwarmen. De truitjes vertellen dat één team van het Pauscollege
komt, de andere ploeg draagt trots de iconische blauw-gele combinatie. Op
datzelfde moment vindt in de sporthal een revanche van de 24 urenloop
plaats, ditmaal in het heren volleybal. De setting voor de ﬁnaledag van de
interfacultaire beker was er één vol gejuich, rivaliteit en studentikoze sfeer.

IFB!
De interfacultaire beker, of kortweg
IFB, is een overkoepelende competitie,
georganiseerd door LOKO sport. Elke
faculteitsvereniging mag een team
samenstellen in een sport naar keuze
en deelnemen aan de poulefazen. Het
niveau van de competitie ligt dan ook
ergens tussen de interne competities en
het universitair team.

Finale
Op de finaledag werd de eer van VTK
door twee ploegen verdedigd, de heren
zaalvoetbal en de heren volleybal.
Ondanks dat er geen beker mee naar huis
werd gebracht, bleven hun prestaties niet
onopgemerkt. De heren zaalvoetbalploeg
kwam vroeg op achterstand maar
geraakte stilaan terug in de wedstrijd
waardoor het nog een veelbewogen
wedstrijd werd op het einde.

Volleybal Heren
Ook de volleybal heren konden lang de
spanning erin houden. De wedstrijd werd
pas beslecht in een laatste, bloedstollende
derde set. Na een uitputtende wedstrijd,
waarin tot de laatste puntjes gevochten werd,
kon Apolloon helaas aan het langste eind
trekken. De finaledag werd afgesloten met de
prijsuitrijkingen en uiteraard kunnen zulke
prestaties op geen betere manier beloond
worden dan met een gratis vat (of twee) in
onze geliefde fakbar.

Join us!

Zaalvoetbalteam
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Ben jij jaren actief geweest als voetballer,
volleyballer of basketter en heb je in Leuven
de steekjes wat laten vallen? Of misschien is
naar huis gaan om te trainen wat moeilijk
en zoek je een manier om toch je sport te
blijven beoefenen? Sluit je aan bij een van
onze IFB teams! In het eerste semester zal
van elke ploeg een open training plaatsvinden
waar kennis gemaakt kan worden met het
niveau, de ploegkapiteins en je toekomstige
teamgenoten.

Gebouwen, bruggen, weginfrastructuur en tunnels;
zowat de meest voor de hand liggende aspecten
die studenten meteen aan bouwkunde linken. Maar
hoe zit dat juist met die 3D-printing, de drones
in de bouwwereld, slimme steden en andere
technologische innovaties? Statix biedt het antwoord.
Wij zijn een studentenvereniging onder VTK die
een brug vormt tussen de klassieke bouwkunde en
nieuwe concepten, tussen de studententijd en het
bedrijfsleven, tussen de bureau en de werf, tussen
de theorie en de praktijk.
Onze eerste jaar was een groot succes te noemen
en samen met jullie willen we deze lijn doortrekken.
We organiseren tal van activiteiten, afgestemd op
jullie noden; werfbezoeken, interactieve lezingen,
workshops. En op de échte noden; feestjes, BBQ’s en
cantussen.
We zijn er voornamelijk voor de studenten bouwkunde,
maar stellen ons ook open voor andere richtingen.
Volg ons op Facebook en bekijk onze website om
nieuwe events te weten te komen!

www.statixleuven.be
StatixLeuven
statix.info@vtk.be
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Existenz

E En E XistEnZiËLE

BaBBEL

We ontmoeten de G3 van Existenz - voorzitter Thomas Hawer, vice Muriel Mulier
en beheerder Yannick America - aan een zonovergoten picknicktafel bij de
fancy Moete, vlakbij ons geliefde Arenbergkasteel. We hebben tussen de stages,
herexamens en vergaderingen een plekje in hun agenda’s bemachtigd om hen te
ontfutselen wat Existenz dit jaar allemaal in petto heeft.

Hoe is jullie vakantie al geweest?
Muriel: Onze vakantie is begonnen
met het Existenzweekend. We hebben
daar met z’n allen vooral veel ideeën
uitgewisseld en daar konden we dan mee
van start gaan.
Thomas: We hebben daarna ook met
alle groepen samengezeten, dus de
vakantie staat echt wel in het teken van
Existenz.
Yannick: We hebben elke week al wel
een vergadering gehad, denk ik.
Thomas: (beaamt) En altijd een
probleempje en dat moet dan opgelost
worden. Ik doe nu een stage en na mijn
uren is het nog de hele avond werken.
In archie-kringen is deze vraag
bijna blasfemie, maar wat is
Existenz eigenlijk?
T: Existenz is een groep 4e-jaarsstudenten
ingenieur-architect,
die
proberen
naast hun theoretische activiteiten –
les, bijgenaamd – in de praktijk iets
te verwezenlijken. Existenz komt van
Existenzminimum: hoe kan je met
een minimum aan middelen toch iets
maximaals realiseren? En dat proberen
wij te mengen met kunst, wetenschap en
muziek om tot iets méér te komen.
M: Het is heel complementair aan onze
richting en dat is er net zo leuk aan. Je
ziet het ook en het spreekt mensen aan.
We willen architectuur brengen naar
niet alleen onze richting, maar ook ver
daarbuiten.
Y: Het moet niet voor de elite zijn, maar
ook voor studenten die er niet middenin
zitten. Zij moeten er ook iets aan hebben.
En ook niet-studenten, natuurlijk.
Existenz heeft zoals elk jaar een
overkoepelend thema…
M: Dit jaar is het thema de vierde
dimensie. We willen dat ook echt naar
voren schuiven, zodat het leesbaar is in
onze evenementen. Het komt van…
16

T: (vult aan) Dat is gegroeid, eigenlijk.

M: Inderdaad, dat is gegroeid, leuk
weetje: bij Duplex (jaarwerking 2e-jaars
ingenieur-architecten, red.) was het logo
een 2D-gedachte, het jaar daarna hebben
we dat 3D gemaakt en omdat we voelen
dat ons jaar een hechte groep is, willen
we dat doortrekken naar 4D. En het moet
leesbaar zijn in het logo.
T: En 4D kan vele interpretaties hebben.
Y: Een voorbeeld is de tijd, dingen die
veranderen doorheen het jaar.

Nuttige adressen
www.existenz.be

T: De grenzen aftasten.
Dus het is niet per se 4D specifiek
op architectuur gericht?
M: Nee, we beginnen natuurlijk wel bij
onze architectuur, maar we zoeken het
breder.
Voelen jullie druk om de naam en
faam van Existenz alle eer aan te
doen?
Y: Druk niet, nee. Ik wil wel dat het
slaagt, maar we moeten andere jaren niet
overstijgen of zo.

www.facebook.com/Exisenz.
fanpage
www.instagram.com/_existenz

T: Vergelijken is ook niet nodig. Elk
jaar heeft zijn eigenheid. De druk is niet
om beter te doen, maar om een sterke
werking te zijn met veel eigenheid.
M: Het is gewoon een eer om in de
voetsporen te treden. En we doen dat zo
goed mogelijk.
Zijn er dingen die jullie al verrast
hebben?
Y: Het jaar is heel erg gemotiveerd.
Meteen wilden heel veel mensen
verantwoordelijk
zijn
voor
een
werkgroep. Ik had verwacht dat we meer
zouden moeten zoeken.
M: Dat geeft ook echt wel voldoening. En
we merken dat de werkgroepen ook heel
democratisch zijn, wat ook super is.
Waar kijken jullie het meeste naar
uit?
M: De Existenzweek, omdat dat iets is
waar iedereen samenkomt. Het duurt
ook langer dan één dag. We kunnen
tijdens de week ook veel bereiken en veel
verschillende evenementen organiseren.
Y: Voor mij zijn het de Bauhaus-feestjes,
ook omdat we dit jaar nieuwe plannen
hebben en het concept willen overstijgen.
Er komt nog iets spannends aan.
T: Van de week en Bauhaus ben ik ook
zeker fan, maar die cafés, daar wordt
het thema toch wel altijd op een knappe
manier uitgewerkt op een korte tijd. Heel
verruimend en zo. Voor het tweede café
op 15 november hebben we ook een
fijne wisselwerking met verschillende
organisaties,
waaronder
Onkruid
(organisatie die expertise in design,
urbanisme, muziek, kunst en marketing
combineert, red.) en Digitaal Materiaal
(driekoppig collectief van Leuvense
jongeren met drie grote pijlers: muziek,
kunst en jongeren, red.), dus dat wordt
ook nog heel interessant…
Op dinsdag 3 oktober vindt
het eerste café plaats in het
kasteelpark. Kunnen jullie al een
tipje van de sluier lichten?
T: Het wordt keigoed weer, dus allemaal
komen. (gelach) Nee, we gaan het kasteel
in een ander licht plaatsen, de dingen op
een andere manier bekijken.

Het kasteel is toch wel onze crib,
maar wat zouden jullie eraan
willen veranderen?
T: Dat binnenplein. Zo’n mooie ruimte
met zoveel potentieel.
M: Een monument heeft voor- en
nadelen. Het is leuk om op een plek te
zitten met een rijke geschiedenis, maar
de opties zijn er beperkt. Zo is een plan
voor een chill-hoek op de overloop spijtig
genoeg niet door kunnen gaan.

We willen architectuur brengen naar niet
alleen onze richting, maar ook ver daarbuiten.
Y: Ik wil ook wel een chill-hoek.
M: Gewoon een plek waar alle archies
kunnen samenkomen. Maar we zijn blij
met onze crib, hoor. We mogen van geluk
spreken.

•

EF

M: We willen een supergezellig en
interessant openingscafé maken. We
zullen er onze werking voorstellen aan het
publiek. Het thema zal er ook helemaal
in verweven zijn.

17

Studenten

Zin om een internationaal netwerk uit te bouwen? Zin om nieuwe skills
te ontwikkelen en vrienden voor het leven te maken? Zin om deel uit te
maken van een boeiende Leuvense studentenorganisatie? Gewoon in
het algemeen veel goesting? Dan is IAESTE de juiste keuze voor jou!

Wat is IAESTE?
IAESTE staat voor International
Association for the Exchange of Students
for Technical Experience.
Samen met de Local Committees in
Brussel en Gent zorgen wij ervoor dat
Belgische studenten een buitenlandse
stage kunnen aanvatten en dat
internationale studenten het prachtige
Leuven kunnen ontdekken.
Werkervaring opdoen in het buitenland
verbetert je flexibiliteit en taalvaardigheid.
Bovendien bevorderen onze stages
je
persoonlijke
en
academische
ontwikkeling.
IAESTE is actief in meer dan 80
landen! Vriendschap, interculturele
samenwerking
en
professionaliteit
vormen de basis voor onze sterke
organisatiecultuur.

JUMP conferentie bijgewoond door Soﬁe

Ontdek de wereld
Als lid van IAESTE krijg je de kans
om deel te nemen aan conferenties die
wereldwijd georganiseerd worden.
Je
talenten ontplooien tijdens nuttige
workshops, proeven van de lokale
cultuur, netwerken ... het kan allemaal!
Natuurlijk staan er ook epische feestjes
op het programma!

Connect conferentie bijgewoond door Ellen, Ewout en Wynn
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Naast deze conferenties zijn er ook
twinnings. Deze reisjes zijn een superleuk
onderdeel van IAESTE. De bedoeling
is dat we een tripje maken naar een
ander Local Committee en hen nadien
rondleiden in Leuven. Fun, cultuur en
vriendschap staan dan centraal. Leuven
was vorig jaar vertegenwoordigd op
verschillende events. We willen graag de
leukste foto’s met jullie delen!

Vervolledig ons team!
IAESTE Leuven bestaat uit sociale,
gemotiveerde en ondernemende studenten.
We hebben verschillende werkgroepen met
elk hun eigen taak onder leiding van een
verantwoordelijke.
Heb je zin om ons team te vervolledigen?
Het kan! Je mag zelf kiezen in hoeveel
werkgroepen je wil meewerken.

IAESTE Local Committee Leuven 2016-2017

Interesse?
Helemaal overtuigd dat IAESTE iets voor
jou is? Wil je een stage doen en/of deel
uitmaken van ons team? Aarzel niet om ons
te contacteren!
Stel je vraag via een berichtje op onze
facebook-pagina IAESTE, LC Leuven
Contacteer ons op iaeste.info@vtk.be
Kom naar ons infomoment voor nieuwe leden
in de tweede week van het academiejaar.
(Datum volgt, hou Bakske en FB pagina in
de gaten.)

Twinning met Krakau bijgewoond door Ewout, Lukas en Ellen
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Uitneembaar!

25/Ma
Onthaaldag

26/Di
Cocktailparty

27/Wo

28/Do

30/Vr

29/Vr

• Cantusconvent
• Openingscantus
• Start verkiezing
stuvers

01/Zo

Oktober

September
02/Ma
• Openluchtfilm
• Revue startvergadering 1

03/Di
• Cantusconvent
• Existenz café 1
• Revue startvergadering 2

09/Ma
IFR rockfeestje

10/Di
Jeneverfeestje

16/Ma
• EeT-cantus
• Onderwijslaunch

04/Wo

17/Di

24/Di
24URENLOO...

30/Ma

06/Vr

07/Za

11/Wo

08/Zo
International
cantus with
Ekonomika

• BR launch 1
• PeMe-avond
• Openings-TD

12/Do

13/Vr

14/Za

15/Zo

19/Do

20/Vr

21/Za

22/Zo

27/Vr

28/Za

29/Zo

03/Vr

04/Za

05/Zo

10/Vr

11/Za

12/Zo

• Schachtenverkoop
• Einde verkiezing
stuvers

18/Wo

Wies- en schaaktoernooi

23/Ma

05/Do

• BR launch 2
• Bauhouse 1

25/Wo

26/Do

...OOOP !!!

OVERWINNINGSFEESTJE

31/Di
• Halloween-TD
@ Alma 2
• International
halloween walk

November
02/Do

01/Wo

Sushi workshop

06/Ma

07/Di
Massacantus der
Heverleese Kringen

13/Ma

14/Di

21/Di
Logi kaapt de fak

27/Ma
IFR voorronde
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09/Do

Provinciezuip

Existenzreis

15/Wo

Existenzreis

Existenzreis

16/Do

17/Vr

18/Za

19/Zo

23/Do

24/Vr

25/Za

26/Zo

• Doop
• Doopcantus
• Existenz café 2

Beachparty

20/Ma

08/Wo

28/Di
• IFR voorronde
• Live cantus

22/Wo
Internship fair

29/Wo
Onderwijslezing

Bauhouse 2

Familie- en
vriendencantus

30/Do

01/Vr

02/Za

03/Zo

07/Do

08/Vr

09/Za

10/Zo

14/Do

15/Vr

16/Za

17/Zo

December
04/Ma

05/Di
Duvel night

11/Ma

06/Wo
• VTKerstmarkt
• Saint Nicholas
cantus

12/Di

13/Wo

• VTK@TheMovies:
Star Wars
• LAN-party

Kerstcantus

18/Ma

19/Di

20/Wo

21/Do

22/Vr

23/Za

24/Zo

27/Wo

28/Do

29/Vr

30/Za

31/Za

Afzuip

25/Ma

26/Di

BEGIN BLOK

Januari
01/Ma

02/Di

03/Wo

04/Do

05/Vr

06/Za

07/Zo

08/Ma

09/Di

10/Wo

11/Do

12/Vr

13/Za

14/Zo

15/Ma

16/Di

17/Wo

18/Do

19/Vr

20/Za

21/Zo

22/Ma

23/Di

24/Wo

25/Do

26/Vr

27/Za

28/Zo

29/Ma

30/Di

31/Wo

02/Vr

03/Za

04/Zo

BEGIN EXAMENPERIODE

Februari
01/Do
Skireis

EINDE EXAMENPERIODE
Skireis

Skireis
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BEST

BEst:
B oard

oF

E uropEan s tudEnts

oF

t EchnoLogY

Denk je dat het studentenleven meer inhoudt dan enkel wat Leuven te bieden
heeft? Wil je gans Europa ontdekken op een klein budget? Zou je graag nieuwe
mensen leren kennen die ook deze passie hebben, zowel hier in Leuven als in de
rest van Europa? Wil je jezelf uitdagen en ontwikkelen door verschillende coole
evenementen te organiseren? Dan is BEST zeker iets voor jou!
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Wie zijn we?

Seasonal Courses

BEST staat voor Board of European
Students of Technology. In het
Nederlands: een organisatie voor en door
ingenieursstudenten over heel Europa.
BEST is verspreid over maar liefst 32
verschillende Europese landen en 95
Local BEST Groups, allemaal locaties die
je als lid kan ontdekken. In totaal zijn er
meer dan 3300 members! Ook in onze
geliefde stad Leuven hebben we zo’n
lokale groep. We werken hecht samen
met VTK en LBK om studenten met een
internationale spirit dichter bij elkaar te
brengen, zowel lokaal als internationaal.
Nu zullen we even onze belangrijkste
evenementen voorstellen, zodat je er
zeker van kan genieten als het zover is!

Doorheen het jaar worden er steeds
talrijke Courses georganiseerd door de
verschillende BEST groepen. Het recept
van onze courses is eenvoudig: neem
leuke gemotiveerde studenten vanuit
allerlei universiteiten doorheen Europa,
voeg een interessant onderwerp toe met
relevante lessen en toffe bedrijfsbezoeken
en zorg er ten slotte voor dat iedereen op
het einde van de course beste vrienden is
door talrijke feestjes te organiseren, zoals
pubcrawls, cantussen en international
evenings. Wat je dan krijgt, zijn twee
onvergetelijke topweken die je de rest
van je leven zullen bijblijven en een reeks
nieuwe vrienden en vriendinnen in elke
hoek van Europa!

De Summer Courses tijdens de
zomervakantie zijn het populairste onder
de studenten, die we als BEST Leuven ook
jaarlijks organiseren! Hiernaast bestaan
er dan ook de Autumn, Winter en Spring
Courses, waar je als student doorheen het
academiejaar aan kunt deelnemen.
Nu vraag je je misschien af, hoe neem
ik deel aan zo een epische ervaring?
Het enige wat je moet doen, is naar de
BEST website gaan en kijken welke
bestemmingen er momenteel een course
aanbieden. Als je een course hebt
gevonden met je favoriet onderwerp op
een coole bestemming, moet je enkel een
korte motivatiebrief schrijven om aan de
organisers te laten zien dat je het waard
bent om aan hun course deel te nemen.
That’s it!
Hou een oogje op onze Facebookpagina
als je wilt weten wanneer je je voor
deze onvergetelijke evenementen kan
inschrijven! Het is werkelijk een unieke
internationale ervaring, die daarbovenop
zelfs quasi gratis is! Je betaalt een fee van
ongeveer €50 voor de lessen, al het eten
en een mooie hoeveelheid drank. Je moet
zelf enkel nog maar het transport naar
de locatie regelen (dus hou een oogje op
goedkope vliegtickets!)

Infoavond

ATHENS

Wil je meer weten over BEST en wat we allemaal te bieden hebben? Of wil
je misschien eens komen kijken op een van onze meetings? Aarzel dan niet
om ons te contacteren!

Masterstudenten van 14 verschillende
buitenlandse universiteiten zullen een
week les komen volgen aan de KU
Leuven. BEST Leuven organiseert dan
voor hen de sociale activiteiten en leert
hen kennismaken met het studentenleven
in Leuven. Zo zullen er een cantus,
citytrip, kroegentocht en een legendarisch
ATHENS fakfeestje op het programma
staan waar ook jullie zeker welkom zijn,
om die knappe Italiaan of sexy Spaanse
beter te leren kennen!

Op donderdag 28 september organiseren
we een infoavond waar iedereen welkom
is! We nodigen je uit om meer te weten
te komen over BEST en wat we allemaal
doen, aan de hand van ervaringen en
ongelooflijke verhalen van ervaren
BESTies. Erna voorzien we een receptie
aan onze BEST office om samen nog een
glaasje te drinken!

Ga naar bestleuven.eu of Facebookpagina BEST Leuven!

EBEC
De EBEC (European BEST Engineering
Competition) is de grootste en belangrijkste
competitie tussen ingenieursstudenten
in heel Europa, waarin teams van 4
studenten strijden voor de felbegeerde
EBEC-beker. De competitie bestaat uit
twee deelcompetities: ‘Team Design’
waarin praktische skills op de proef
gesteld worden, en ‘Case Study’ waarin
het team een probleemstelling van een
bedrijf efficiënt dient op te lossen en deze
oplossing dient voor te stellen aan een
expertenjury.
Op de volgende pagina vertellen we het
verhaal van een team hier in Leuven, die
bij de vorige editie van EBEC tot in de
finale in Brno, Tsjechië is geraakt!

23

EBEc 2017: B EautiFuL B rno
We hebben met ons team deelgenomen
aan de ‘Case Study’ EBEC competitie.
In deze wedstrijd moeten 2 voorrondes
overwonnen worden, in ons geval was dat
een lokale voorronde voor teams van de
KULeuven, gevolgd door een regionale
ronde in Gent waarin we het opnamen
tegen teams uit andere universiteiten van
de Benelux (en Duitsland). Het winnende
team verdiende, naast een aantal mooie
prijzen, een ticketje voor de spectaculaire
finale in ‘Beautiful Brno’, de tweede
grootste stad van Tsjechië. Deze finale
werd gehouden tijdens de eerste week van
augustus. Teams van over heel Europa
vertegenwoordigen hier hun land, of toch
minstens hun universiteit in het geval van
de Catalanen van Barcelona.
Zoals gesuggereerd door de lyrics van
‘Thunder’, het EBEC 2017 anthem en
tevens – na Despacito – onze favoriete
zomerschijf, was het een geladen week
waarin onze ‘dream of bigger things’
prominent aanwezig was. (Nvdr: het
betreft hier het nummer van Imagine
Dragons, en niet het stampnummer van
Yellow Claw – ofschoon sommigen toch de
vlag van hun land als een cape droegen).
Ondanks dat we de beker niet in de wacht
wisten te slepen – deze eer was weggelegd
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voor onze goede Roemeense vriend(inn)en
– en doodvermoeid huiswaarts keerden,
was het allerminst met de staart tussen
de poten. Dit schrijven is een lofzang aan
de prachtige week die we dankzij BEST
hebben kunnen beleven in Brno en een
aansporing voor onze opvolgers om deze
kans op een internationale ervaring niet
aan zich voorbij te laten gaan!
Ja, u hoort het goed! De week draait in de
eerste plaats natuurlijk om de wedstrijd,
waarin je creativiteit, teamwork, vermogen
om te synthetiseren en vlot te presenteren
op de proef gesteld worden door middel
van 4 uiteenlopende en spitsvondige
case studies. Dit jaar moesten we onder
andere in de case van Honeywell een
inventief verwarmingssysteem ontwerpen
dat handig gebruikmaakt van IoT. The
European Patent Oﬃce verwachtte van
ons een systeem dat ‘visually impaired
people’ helpt om zich van punt A naar
punt B te begeven.
Echter, het sociale aspect was zo mogelijk
nog veel belangrijker!
Tijdens de
dagelijkse fuiven leerden we ingenieurs
van over heel Europa kennen. Na het
harde werken overdag eindigde elke dag
dan ook steevast met het drinken van één,

twee of ikweetnietmeerhoeveel biertjes
met onze kersverse kameraden (of met
het Slovaakse prachtmeisje van onze
dromen – zucht). Daarnaast konden we
genieten van een spectaculaire openingsen slotceremonie inclusief buffet en een
vrije dag waarop we even op adem konden
komen. Dat is de grootste meerwaarde
van deelnemen aan de EBEC-competitie:
de opgewekte mensen die met dezelfde
mindset, maar een verschillende context
uit verschillende landen samenkomen om
gezamenlijk een aangename week door te
brengen, afgekruid met de organiserende
BESTies die er alles aan doen om deze
week de BESTe week van de zomer te
maken – waarin ze ruimschoots geslaagd
zijn!
Dieter Plessers, Lenz van
Dommelen, Thomas Van
Strydonck, Robin Weck

Food

d agELijksE k otkost
Roer jij straks voor het eerst in de potten? Is een ei bakken al een hele
klus? Of ben je een talent in de keuken? Ontdek drie leuke recepten voor elk
niveau en imponeer je kotvrienden!

De Klungelige Kotkok: Croques monsieur à l’italienne
Croque monsier is een echte klassieker op
kot! Heerlijk, simpel en je kan je oud brood
verwerken. Smeer je boterhammen in met
boter, een plakje ham en kaas, even in de
machine en smullen maar!
Wil je het een beetje fancier? Probeer dan
zeker deze variant uit! Smeer een beetje pesto
aan één kant van elke snede en boter aan de
andere. Beleg met Parmaham en schijfjes
mozzarella. Werk de croque af met tomaat
en rucola. Bak de croque goudbruin.

Benodigdheden:

-

(Parma) ham
Mozzarella
Pesto
Tomaat
Rucola salade
Brood
Boter

De Handige Hobbykok: Spaghetti Carbonara
Benodigdheden:

Zet water op en kook de spaghetti al dente.
Voeg een snuifje zout en een scheutje olie
toe. Bak de spekblokjes krokant in een pan
zonder vetstof.
Meng het ei met de room en klop goed.
Giet de spaghetti af en spoel onder koud
water. Voeg de spekjes, het eiermengsel en
parmezaan toe. Kruid af met wat peper
en zout. Werk ten slotte het gerecht af met
peterselie.

-

Spaghetti
Gerookte spekbokjes
Peterselie
1 ei pp
Room 1 dl pp
Parmezaan 50 g pp
Peper en zout

De Magische Meesterkok: Curry met kip en rijst
Snij de lente-uitjes in ringetjes en de tomaten
in blokjes. Kook de rijst tot ze gaar is. Snij de
kipfilets in reepjes, strooi er wat maïszetmeel
over en kruid bij met peper en zout.
Bak de kippenreepjes goudbruin in olie.
Smelt de boter en voeg de curry toe. Voeg
vervolgens de bloem, de melk en het
bouillonblokje toe. Even goed roeren en laten
indikken. Op smaak brengen met peper en
zout.
Giet de saus over de kipreepjes. Werk af met
blaadjes koriander.

Benodigdheden 1p:

-

Lente uitjes en tomaat
Kipfilet en rijst
Maïszetmeel
1 el currypoeder
1 dl melk en koriander
10 g bloem en 10 g boter
Peper en zout
1/4 bouillonblokje

Probeerde je een van deze gerechtjes uit?
Stuur een selfie met je brouwsel door naar redactie@vtk.be of tag ons op instagram @vtkleuven en maak kans op fantastische
prijzen!

•

MEC
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Ondernemerschap

L ciE :

EEn vLiEgEndE start voor ondErnEmErschap !

Voor studiebegeleiding ben je welkom bij de Dienst Studieadvies, het Sportcentrum
helpt je vooruit als je topsport wilt bedrijven naast je studie. Als je activiteiten wilt
organiseren of je medestudent graag zou vertegenwoordigen, kun je terecht bij je
kring. Maar wat als je graag een bedrijfje zou starten? Dat is de vraag die een
aantal studenten en medewerkers aan de KU Leuven zich in 2014 ook stelden. Bij
gebrek aan pasklaar antwoord, creëerden ze er zelf een: Lcie, Leuven Community
for Innovation Driven Entrepreneurship.

Lcie overkoepelt een heel aantal initiatieven
die studenten helpen met allerlei aspecten
van het ondernemerschap. TechStart
om je technisch vooruit te helpen, voor
juridisch advies is er IusStart en als je
begint na te denken over de branding
van je bedrijf, kan Id-Start je daarbij
ondersteunen. Ook academisch zijn er
opties: via de Lcie Academy kan je een
extra certificaat bij je diploma verdienen
en PiP (Product Innovation Project) biedt
de mogelijkheid om in een interdisciplinair
team een oplossing te ontwikkelen voor
een real-life probleem, in ruil voor ECTS.
Lucas Vanlaer en Michiel Meertens,
ondertussen beiden afgestudeerd als
burgerlijk ingenieur, stonden als studenten
mee aan de wieg van de concepten. We
vragen ze 4 jaar later naar hun ervaring.
Op welke manier is PiP aan de KU
Leuven een feit geworden?
Michiel: Net als Helene Sneyers volgde ik
het PiP tijdens onze Erasmus uitwisseling
in Graz. Zij zag een mogelijkheid om dit
samen met Wim Fyen (KU Leuven, red.)
te lanceren in Leuven, en betrok mij in
het verhaal. Ze bouwden een netwerk uit,
zodat ik bij mijn terugkomst in Leuven
een gemotiveerd team had om het eerste
project te lanceren, dat na de zomer van
start ging.
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Vanuit welk idee ben je eraan
begonnen?
Lucas: We zijn gestart met de idee dat
er echt een nood was aan zo’n projecten,
omdat er eigenlijk zo goed als niets
centraal rond werd gedaan aan de KU
Leuven. Dus we wilden zowel aan onze
faculteit als met VTK Development
als aan de KU Leuven een push maken
om een meer georganiseerde vorm van
ondernemerschap te promoten.
Michiel: Het gevoel bij vele burgies in
Leuven is dat de praktische ervaring die je
in de opleiding opdoet, eerder summier is.
Bijvoorbeeld P&O geeft een prima
aanzet, maar daar focus je sterk op
ingenieurstechnische cases en zit de
oplossing vaak al vervat in de vraagstelling.
Bij mijn aanraking met het PiP in Graz

vond ik het ge-wel-dig om met een
interdisciplinair team te brainstormen
over een open vraagstelling. Ik was ervan
overtuigd dat ook wij aan de KU Leuven
sterker moesten inzetten op deze punten.
Welke obstakels kwamen jullie
tegen?
Lucas: Vooral dat het iets was dat
niet de geijkte procedures volgde. Het
heeft toch wel wat voeten in de aarde
gehad, heel wat facultaire POC’s
(permanente onderwijscommissies, red.)
en overlegmomenten met professoren om
alles er door te krijgen.
Michiel: Bij de faculteiten was niet
iedereen even gretig om een hoopje
gekke studenten de verantwoordelijkheid
te geven om een vak te introduceren dat
een stuk van het bestaande curriculum
vervangt, en je kan het ze uiteraard niet
kwalijk nemen. Dit blijft ook vandaag
werkpunt voor het PiP-kaderteam, i.e. om
ervoor te zorgen dat meer verschillende
studenten kunnen deelnemen aan het
project, met een uniforme beoordeling en
beloning in termen van ECTS. Op dat
vlak is de de credibiliteit die de steun die
Lcie met zich meebrengt van onschatbare
waarde.

Wat is volgens jou de meerwaarde
van de Lcie projecten?
Michiel: Niet enkel op academisch,
maar ook op persoonlijk vlak zijn de
leerervaringen enorm. Voor de eerste
keer in je opleiding wordt je samen met
niet-ingenieurs een open probleemstelling
voorgeschoteld. Voor de eerste keer in je
opleiding, word je gepushed om verder te
gaan dan een differentiaalvergelijking, een
chemische reactie, een sterkteberekening
of een software-applicatie die niet wordt
gebruikt. Van begin tot het einde, jouw
project is jouw verantwoordelijkheid: van
de eerste brainstorm tot de TEDx-like
keynote op het final gala.

hen vragen stellen over een enorm breed
arsenaal van technologieën, industrieën
of onderzoek en dat is allemaal gratis.
Wanneer ja na die vijf jaar terugkomt om
dat te doen moet je een consult betalen,
dan gaat dat allemaal zo vlot niet meer.’
Welke stappen heeft de KU
Leuven nog te zetten op vlak van
ondernemerschap?
Michiel: Flexibiliteit voorzien is een
eerste stap. Naar mijns inziens zou
iedere student aan de KU Leuven de
mogelijkheid moeten hebben om een
soortgelijk vak in zijn curriculum in te
passen.

“Lcie kan je in contact brengen met een immens netwerk waar je
terecht kan met zowat iedere entrepreneurship-gerelateerde vraag.”
Lucas: Ik denk dat veel mensen het
kunnen beamen dat als je als burgerlijk
ingenieur afstudeert, je er een schitterende
opleiding op hebt zitten. Maar ik heb
evenveel geleerd door bijvoorbeeld
drie jaar in VTK te zitten. Ik kan me
voorstellen dat studenten die zo’n dingen
niet doen, die zich in die vijf jaar vooral
met hun studies bezighouden, toch nog
wel een aantal vaardigheden of kennis
missen. In de bedrijfswereld zullen ze die
nodig hebben.
Ik had een prof in mijn eerste jaar, nu
vicedecaan aan de faculteit, professor
Dutré, die zei ‘grijp deze kans aan, in
de vijf jaar dat je hier zit. Je kan eender
wie zijn bureau binnenstormen – wel
liefst op voorhand even laten weten – en

Daarnaast is het mooi om te
zien dat we met Lcie ook de
juiste kennis in huis hebben. Lcie
kan je in contact brengen met een
immens netwerk waar je terecht kan
met zowat iedere entrepreneurshipgerelateerde vraag.
Lucas: Een heel moeilijke stap: om
ondernemingszin aan te wakkeren bij alle
studenten. Ik vind niet dat iedere student
erover na moet denken zijn eigen zaak te
starten, maar ondernemingszin is in de
brede zin van het woord ook assertief zijn
en durven creatief zijn. Het is niet nodig
de geijkte paden altijd braaf te volgen tot
aan je pensioen.

•

MVHD
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Studenten

o ntdEk

dE wErELd , BEgin Bij jE BuddY !

Elk jaar ontvangt onze faculteit een heel aantal buitenlandse studenten die een
jaar of een half jaar in Leuven komen studeren. Dat is voor hun natuurlijk een
hele leuke, maar ook spannende uitdaging. Ze komen terecht in een onbekende
stad waar ze niemand kennen en moeten dan meestal alleen alles uitzoeken en
ontdekken. Om die eerste stappen wat gemakkelijker en aangenamer te maken,
kwam de KULeuven met een fantastisch initiatief: het Buddy Program.

Kom met
je buddy
naar onze
openingsTD
op 5 oktober
en krijg
een gratis
bonnetje!
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Dit programma koppelt jou, een lokale
student, met een inkomende internationale
student. Dit wordt gedaan op basis van
een infolijst die jij invult bij het inschrijven.
Zo kan je een voorkeur geven over de
nationaliteit van je buddy, maar ook
qua geslacht, leeftijd en faculteit zijn er
verschillende opties! Uit verschillende
ervaringen is echter wel gebleken dat als
je geen voorkeuren opgeeft, je het snelst
tevreden zult zijn.
Waarom moet jij nu meedoen? Ten eerste
kan jij een iets of wat verdwaalde student
helpen met al zijn of haar vragen over
het studentenleven hier in Leuven, en
bovendien is het voor jou super leerrijk! Heb
je interesse in andere culturen? Heb je ook
ervaring als uitwisselingsstudent? Of zou je

graag je Engels wat meer oefenen? Dan is
het Buddy Program echt iets voor jou! Een
nieuwe vriend erbij, boeiende gesprekken
en feesten zoals enkel de internationalen
het kunnen? Dat is toch fantastisch!
Onze faculteit ingenieurswetenschappen
is nog druk op zoek naar enthousiaste
buddies, want voorlopig zijn er te weinig
lokale studenten ingeschreven om alle
inkomende studenten te ontvangen. Dus
neem je computer, surf naar http://www.
kuleuven.be/english/studentservices/
orientationdays/becomingbuddy en schrijf
je in! Dit kan nog tot 30 september.
(Foto’s: ESN Leuven)

•

KS

verschillende cultuur. En vooral ook
“Super om in contact te komen met een totaal
rom is 1 november een feestdag?’
versteld staan van de vragen die ze stellen; van ‘Waa
dat rare brood?’. Reken daarbij nog
tot ‘Is er in de bakker iets anders dan alleen van
ach super-super-pikant eten probeert
eens uitwisselingsetentjes waar je met een gliml
een buddy-vriendschap die langer
naar binnen te steken, daar ben je vertrokken voor
en hoe leuk het eigenlijk is om een
zal duren dan de periode hier. En het doet je beseff
voelt en de verschillen tussen en met
nationaliteit te hebben waar je je mee verbonden
andere nationaliteiten te ontdekken.”
- Aline, studente burgerlijk ingenieur – architect
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“Mijn ervaring als buddy begon 3 jaar geleden. Ondertussen ben ik buddy geweest
van een Duitser, een Tsjech, 3 Italianen en 1 Amerikaanse. Op zich een heel leuke
ervaring om kennis te maken met de verschillende culturen. Daarnaast bepaal
je ook zelf hoeveel tijd en moeite je in een buddy steekt. Dit kan zijn van enkel
wegwijs helpen door Leuven tot wekelijks samen iets doen. Zo ben ik al enkele keren
met mijn buddy’s iets gaan drinken, gaan sporten of samen uitgegaan. Ik raad het
iedereen alvast aan om je op te geven want het is een onvergetelijke ervaring en je
krijgt er heel wat vriendschap van terug.”
- Kaat, studente revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
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Duurzaamheid

c hEckList :

hoE duurZaam BEn jij ?

Hoe leuk het ook zou zijn, de milieuproblematiek is helaas geen “fake news”.
Gebruik deze checklist om te kijken hoe duurzaam jij bent, of hang hem aan je
muur als bucketlist voor een groener jaar!

○
○
○
○
○

en naar de winkel
Een herbruikbare tas meenem
Vaker plantaardig eten
eten
Seizoensgroenten en -fruit
drinkbus
Drinken uit een hervulbare
te voet
Met het openbaar vervoer,

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
30

of met de ﬁets reizen
che maaltijd kiezen
Al eens voor een vegetaris
niet nodig hebt
Geen spullen kopen die je
cycleerd papier
Schrijven en printen op gere
(zoals deze Ir.Reëel!)
en in plaats van
Herbruikbare doosjes gebruik
plasticfolie/zilverpapier
Je afval recycleren

s per dag eten
Niet meer dan 100 gram vlee
ussen nemen
Je kringglas mee naar cant
en verpakking kopen
Producten met weinig of ge
Tweedehands shoppen
Belgische producten kopen
en drinken
Minder zuivelproducten eten
Geen voedsel weggooien

•
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Studenten
Categorie

w ErkgroEp

cantus

VTK is meer dan alleen maar het praesidium, talloze werkgroepen ondersteunen
ons en onze studenten. Wie weet zit er wel zo een groep tussen waarbij jij je wil
aansluiten?
Heb je al massa’s cantussen achter de rug? Of heb je je geweldig geamusseerd
op de cantus tijdens de onthaaldagen? Blijf dan lezen, want vandaag in de
kijker: werkgroep cantus.

Wat is cantussen?

Bier maakt de tongen losser en de sfeer
beter en is dan ook al sinds het begin

der tijden een onmisbaar onderdeel van
de cantus, hoewel eigen drank natuurlijk
ook is toegestaan. Er is nog zoveel meer
te vertellen maar een van de belangrijkste
dingen is het verloop van de avond. Een
cantus bestaat normaal uit drie delen
met telkens een pauze ertussen: het eerste
om in de sfeer te komen, het tweede om
alles te geven en het derde om terug tot
rust te komen. Het begin van de cantus
wordt ingezet met het Io vivat en het
Gaudeamus igitur (‘ik leef ’ en ‘laten we
blij zijn’), gevolgd door het kringlied. Die
eerste boodschap blijft de rode draad
doorheen de hele cantus.
Cantussen zijn evenementen die alleen
bestaan in de studentenwereld. Ze zijn
voor maar evengoed door studenten en
dat is precies wat werkgroep Cantus doet.
De naam zegt het zelf, cantus werkgroep is
een groep VTK’ers, zowel praesidium als
niet-praesidiumleden die zich bezighoudt
met alles wat met het cantussen te maken
heeft.

Wie zijn wij?
De hoofdtaak is het organiseren van de
cantussen, wat we doen in samenwerking
met VTK Activiteiten. We denken na
over een origineel thema dat we uitwerken
met gepaste liederen, strafjes, inkleding…
en zijn ook op de cantus zelf, waar we
mee helpen met de shifters. Daarnaast
voorzien we nog de mensen die de cantus
voorzitten als zedenmeester/senior of
cantor.
Verder houdt WG Cantus zich ook bezig
met het verbeteren van de cantuservaring
door enerzijds wekelijks een artikel te
schrijven in ’t Bakske over één van de
talloze codexliedjes en anderzijds door
conventen te organiseren waar we
juist leren cantussen. Als dit alles jou
aanspreekt, aarzel dan niet om eens te
informeren op een cantus of tijdens de
infoweek. Je kan ons altijd bereiken via
werkgroep-cantus@vtk.be .
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Cantussen is een eeuwenoude traditie
waar zingen, plezier en drinken centraal
staan. Gewapend met pint en codex en
voorzien van een goede fond is de student
klaar voor een fantastische avond en een
ochtend die de volgende dag soms wat
later begint. De herinneringen van de
vorige avond zijn niet altijd meer volledig,
maar de herinneringen die overblijven
zijn vaak bij de allerbeste, de studententijd
is niet voor niks de beste tijd van je leven.
Cantussen gaat al net zolang mee als
het studeren zelf. Het is ontstaan door
studenten die in de eenzame studententijd
mekaars aanwezigheid opzochten en
samen op café wel eens een liedje zongen.
Het belangrijkste element van een cantus
is dus de vriendschap: het verbroederen
met oude en nieuwe vrienden.
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App-test

E ErstE

huLp Bij opstaan

De vakantie is net gedaan, en ook al ben je nog zo gemotiveerd terug aan het
academiejaar begonnen, het blijft nog altijd zo moeilijk om uit je bed te geraken.
Je hebt alles al geprobeerd, maar je moet jezelf nog steeds uit je bed sleuren.
Komt dit bekend voor? Geen zorgen! Ook hier biedt de technologie tal van
oplossingen voor.

Alarmklokken zijn big business. Vroeger had iedereen er wel een op zijn nachtkastje staan. Variërend van een simpele iconische rode
klok met 2 bellen tot hightech snufjes met allerlei extra functies. Men begon er ook creatief mee om te springen en bracht wekkers
uit die je op de meest ingenieuze manier uit je bed moesten krijgen. Een wekker die functioneert als mat waar je op moet staan tegen
dat hij uitgaat, een wekker die geld verslindt als je op snooze durft duwen, een wekker die rondrijdt zodat je er achter moet lopen of
zelfs een wekker die u nat spuit. Het was zo gek nog niet te bedenken of het bestond, maar wie gebruikt er de dag van vandaag nog
een fysieke wekker als je gsm die rol voor jou kan vervullen?? Hieronder nemen we jou even mee op verkenning door de creatieve
wereld van smartphone wekkers, waarvan we er twee voor jullie getest hebben.

Sleep Cycle
Sleep cycle is een app die adverteert meer
te zijn dan enkel en alleen een wekker. De
app beweert dat ze je wakker maakt op
het beste moment om uit je slaap gehaald
te worden. Hierdoor zou je minder moe
zijn en is het gemakkelijker om opstaan.
Hoe werkt het precies? Eigenlijk redelijk
simpel. De app analyseert je slaappatroon
en kiest het moment dat je het lichtst
slaapt om je op te roepen. Een normale
persoon doorloopt namelijk een aantal
slaapcycli. Je begint met een lichte slaap
die overgaat in een diepe slaap om af te
sluiten met de REM-slaap. Zo’n cyclus
duurt gemiddeld 90 minuten en herhaalt
zich verschillende keren in één nacht.
Sleep Cycle analyseert je bewegingen
terwijl je slaapt, deze verschillen namelijk
in intensiteit afhankelijk van de slaapfase
waarin je je bevindt. Deze analyse
gebeurt op 2 verschillende manieren. De
eerste is door gebruik te maken van de
accelerometer. Door je smartphone op je
bed te plaatsen kan de app je bewegingen
nagaan naargelang je matras beweegt.
De tweede methode is met behulp van
je microfoon. Hoe meer lawaai je maakt
hoe lichter je slaapt. Deze geluidsanalyse
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zou zeer gedetailleerde informatie over je
slaappatroon geven.
Het toont nog maar eens de kracht van
technologie. Zo’n simpele app die ons
slaappatroon volledig analyseert. Het
klinkt echter ook iets te goed om waar te
zijn en dat is het ook. Om het slaappatroon
van een persoon serieus te analyseren zijn
bijkomende metingen nodig, zoals hersen-,
hartslag- en oogbewegingsmetingen om
er maar een paar op te noemen.
En na mijn ervaring blijf ik dan ook de
sceptisch. De eerste dagen waren nog
positief. Ik was echt fris en monter toen
ik wakker werd, maar na een kleine week
begon ik meer en meer te twijfelen. Na
wat onderzoek op het internet en nog wat
meer testdagen, die minder veelbelovend
waren, kwam ik tot de conclusie dat de app
je slaappatroon echt niet nauwkeurig kan
meten. De eerste dagen waren misschien
gewoon toeval of zelfs het placebo-effect.
Dat de app dus het onderscheid tussen
diepe en lichte slaap kan bepalen is een
grote hoax, maar dit wil echter niet zeggen
dat de app compleet nutteloos is. Gegevens
als, hoe lang je slaapt en dergelijke zijn
wel nog accuraat. Aangezien de app deze
dagelijks bijhoudt kan het wel zeer tof zijn
hiervan de grafieken bij te houden en te
bestuderen. Hierdoor is de app echt wel
ideaal voor datafreaks. Zo krijg je veel

DRING DRING

mooie grafieken over vanalles en nog wat.
Hoeveel je gemiddeld slaapt, wanneer je
gaat slapen, wanneer je opstaat, hoeveel
je snurkt, en nog zoveel meer. Ook laat de
app je analyseren wat het effect van koﬃe,
activiteitsgehalte of temperatuur op de
kwaliteit van je slaap is.

je soms maar voor een minuut of twee,
is het daarna nog slechts één minuut en
uiteindelijk een halve minuut. Hierdoor
ben je zeker wakker en heb je de kans niet
om terug in te dommelen. De app neemt
ook het geluid op als je snurkt, wat echt
hilarisch kan zijn.

Daarbovenop heeft de app ook nog
enkele andere toffe functies. Zo is de
snoozebutton is echt meedogenloos. De
app maakt je namelijk vroeger wakker
dan het uur dat je op moet staan en als
je snoozet, dan wordt de tijd steeds korter
tot het echte uur dat je moet opstaan is
aangebroken. Dus uiteindelijk snooze

Tot slot zijn er wel nog 2 bijkomstige
nadelen. Je moet je gsm ‘s nachts altijd
in laten zitten, zo is het dus echt fataal
voor je batterij. Spijtig genoeg zijn ook
niet alle functionaliteiten gratis. Je betaalt
€14,99 per jaar, maar je hebt alvast een
gratis proefmaand dus waarom zou je nog
twijfelen? Test het gewoon eens uit.

Alarmy
Dit is mijn favoriete wekker en ik zou
er gewoon niet meer aan denken een
andere wekker te zetten. Het concept
is zeer simpel, maar toch geniaal. En
geen wetenschappelijke assumpties of
whatsoever. Het doel van een wekker
blijft om je luie gat uit je bed te krijgen en
deze wekker lost dit zeer simpel op door
je te verplichten uit je bed te kruipen of
gewoon te zorgen dat je te wakker bent
om terug in slaap te vallen.

en het aantal shakes instellen tot 160. En ik
kan je beloven, na 160 shakes op hard ben
je goed wakker. De laatste is mijn favoriet,
dit zijn zogenaamde ‘math problems’. Je
kunt ook hier weer de moeilijkheid en het
aantal problemen instellen. Indien je het
instelt op een degelijke moeilijkheidsgraad
zorg je er vanzelf voor dat je brein wakker
is en dan zul je niet zomaar terug in slaap
vallen. En als bonus train je je brein er
nog eens bovenop.

De app heeft 5 verschillende opties. De
eerste optie is default en doet dus niet
veel meer dan een vervelend geluid af
te spelen. De tweede optie is door een
foto te nemen. Je stelt bijvoorbeeld een
afbeelding van je lavabo in. Dan moet
je een foto van die lavabo trekken om de
wekker uit te krijgen. Deze optie is echter
wel niet zo nauwkeurig. Stel dat je een
cilindervormig voorwerp gebruikt, dan is
echt elk cilindervormig object voldoende
om de wekker af te zetten. De derde optie
is iets nauwkeuriger. Je stelt een barcode
of QR-code in en door die te scannen
kun je de wekker afzetten. Best stel je de
barcode van een object in dat je als eerste
gebruikt in de ochtend, bijvoorbeeld een
cornflakedoos, je scant de barcode, je
alarm is uit en je bent al begonnen aan je
ochtendritueel, niet veel redenen dus om
terug in bed te kruipen.

Waarom ben ik zo’n fan van deze wekker?
Eerst en vooral omdat je de wekker echt
niet kunt uitzetten zonder de opdracht te
vervullen. Op een bepaald moment had
ik bijvoorbeeld de moeilijkheidsgraad iets
te hoog gezet en ik dacht:” geen probleem
ik sluit de app gewoon en die wekker zal
wel afgaan.” Nope, fout gedacht. Dan
heb ik mijn gsm maar uitgezet, maar
toen hij terug aan stond ging de wekker
gewoon verder. Een tweede voordeel is
dat de wekker niet blijft gaan terwijl je
de opdracht aan het uitvoeren bent. Als
je start aan de opdracht is het alsof je
een snoozeknop indrukt, wacht je te lang
loopt je wekker gewoon terug af. Tot slot
heeft de app gewoon een mooi design en
krijg je ook nog eens het weerbericht te
zien na je wekker uitgezet te hebben.

De laatste 2 opties zijn een beetje anders.
De eerste is ‘shake’. Je kunt de gevoeligheid

En de wekker is helemaal gratis, behalve
als je de reclame wilt verwijderen, maar
dan nog is het €1,99, geen geld dus om
nooit meer te laat te komen.

Conclusie
Er zijn nog veel andere toffe wekkers zoals Wakeout, I can’t wake up, Wake N Shake,
Wake... Ieder met zijn eigen voor- en nadelen. Het voornaamste is en blijft dat je
een wekker vindt die werkt voor jou, maar nu heb je echt geen excuus meer om je te
overslapen!

•
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Onderwijs

PAL:

een nieuwe manier van studeren in groep

Dit semester gaat een nieuwe studievorm van start: peer assisted learning, oftewel
PAL. Het gaat om oefensessies waarbij een ouderejaars (de tutor) een klein groepje
eerstejaars (de tutees) begeleidt. Deze sessies zijn niet verplicht, maar zijn bedoeld
als aanvulling op de gewone oefenzittingen voor wie daarin geïnteresseerd is. Aan
onze faculteit wordt het concept nu voor het eerst in praktijk gebracht. Er zullen
een vijftal sessies plaatsvinden in het kader van Mechanica I, gespreid over het
semester en in overeenstemming met de planning van de oefenzittingen voor het
vak.
academiejaar.
“PAL-sessies dienen als aanvulling
op de gewone oefenzittingen. Ze
zijn helemaal niet verplicht.”

Hoe weet ik dat ik een
goede tutor heb?
In het begin van het semester komen
de tutors samen om tips te krijgen van
het monitoraat. Ze leren er duidelijk
concepten
uitleggen,
een
groep
begeleiden… Na de eerste sessie volgt ook
een feedbackmoment om het niveau van
de PAL-bijeenkomsten nog hoger te tillen.

Wanneer vinden de sessies
plaats?
De sessies vallen ’s avonds, na de lessen
en eventueel op woensdagnamiddag.
Ze vinden plaats in een leslokaal op de
campus.
“Tutors worden begeleid om
kwalitatief
goede sessies te
bekomen.”

Wie kan deelnemen aan Waarover
de sessies?
sessies?
Alle eerstejaars burgerlijk ingenieur(architect) krijgen de kans zich hiervoor
in te schrijven. Hoe en wanneer je je kan
inschrijven, wordt later gecommuniceerd.
Wie zich aanmeldt, schrijft zich in voor de
volledige sessiereeks bij een tutor.

Hoe word je tutor?
Elke tutor is een vrijwilliger uit het tweede
of derde jaar. Die neemt een groepje
eerstejaars onder zijn of haar hoede
gedurende het semester. Voorwaarde
is dat de tutor geslaagd is voor het vak
Mechanica I. Informatie over inschrijven
volgt in de eerste weken van het
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gaan

de

Aan elk belangrijk deel uit de les wordt
een sessie gewijd: statica, kinematica,
dynamica en virtuele arbeid. Eventueel
is er ook een sessie als voorbereiding op
de tussentijdse toetsen en/of voor het
examen.

Hoe verschilt een PAL-sessie
van een oefenzitting?
In een oefenzitting legt de assistent vast
welke oefeningen op het programma
staan. Hij of zij moet de aandacht verdelen
over meer dan twintig studenten en houdt
zich meestal aan een strak tijdschema.
In een PAL-sessie zitten veel minder

studenten. Naargelang de vragen van
de deelnemers, kan de tutor oefeningen
met dezelfde moeilijkheid voorstellen of
kan er samen een stappenplan opgesteld
worden voor dergelijke problemen. Het
programma ligt dus veel minder vast en
kan bijgestuurd worden waar nodig.
Wist je dat...
...de klemtoon ligt op het
faciliteren van het denkproces en
niet op lesgeven?

Organiseert de faculteit
dit?
VTK neemt hierin het voortouw, maar
werkt samen met zowel de faculteit als de
docenten van het vak.
“Het
tutorschap
is
een
prikkeling voor allerlei sociale en
communicatieve vaardigheden.”

Waarom tutor worden?
Je kan heel wat opsteken uit het tutorschap.
Zo leer je inhoud bevattelijk overbrengen
en prikkel je je sociale en communicatieve
vaardigheden. Bovendien frist het je
kennis op. Iets aan anderen leren is het
summum van zelf kennen en kunnen.
Geen wonder dat wie al jaren professor
is, zijn vak door en door kent! Daarnaast
komt het delen van jouw know-how je
eigen studiemotivatie ten goede. Het staat
overigens ook mooi op je cv.
Wist je dat...
...ook

tutors bijleren
sessies?

van

Nog vragen? Mail naar pal@vtk.be!

•
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F act check : tutors

F act

Om definitief alle misverstanden omtrent PAL
uit de wereld te helpen, volgen hier enkele
stellingen over het tutor-zijn. Laat het geweten
zijn dat VTK Onderwijs geen fake news wil
verkondigen!

Ook tutees mogen zich niet laten ontmoedigen
om zich in te schrijven. Anderzijds is deelname
niet broodnodig.

Tutor zijn zal me te veel tijd
kosten.
Vijf à zes sessies van twee uur maken een totaal
van ongeveer twaalf uur. Verspreid over de
hele planning kom je aan een dik uurtje per
week. Minimale inzet voor maximaal effect; de
eerstejaars zullen het waarderen!

Als tutor moet ik een uitstekende
student zijn.
De enige voorwaarde blijft dat je geslaagd was
voor het vak. Sommige bronnen beweren zelfs
het tegendeel: uitstekende studenten kunnen
zich moeilijker inleven in de worstelingen van
andere studenten. Al zullen daar natuurlijk ook
uitzonderingen op bestaan.
Wist je dat...
...het niet altijd hoeft op te houden in
het leslokaal? Ga eens iets drinken met
je mede-tutees!

check : tutees

Ik mis belangrijke leerstof als ik
niet deelneem.
Zeker niet! In de bijeenkomsten van PAL
wordt geen nieuwe leerstof aangebracht. Dat is
voorbehouden voor de lessen en oefenzittingen.
De sessies dienen als extra oefenmoment in
groep voor studenten die dat wensen.
Wist je dat...
....het succes steunt op de
samenwerking tussen tutees onderling?
Leer van elkaar!

PAL klinkt als bijles voor
studenten met moeilijkheden.
De sessies zijn in geen geval bedoeld als bijles.
Het is een georganiseerde manier om begeleid
in groep te studeren en van elkaar te leren. Alle
tutees moeten zich op voorhand in schrijven,
terwijl bijlesleraars pas ingeroepen worden als
er zich problemen voordoen. Als je individuele
vragen hebt of niet ingeschreven bent voor
PAL, kan je altijd een afspraak maken bij het
monitoraat. Dat kan natuurlijk ook als je wel
deelneemt aan PAL.
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Ontspanning

a

BriEF historY oF mEmE - o - LogY

“Mama, kijk hier naar mijn nieuwe meme, echt helemaal lit, dank af en 100% OC!”
Haar gezicht vertrekt lichtjes terwijl ze vraagt: “Wat is zelfs nog maar een meme?”
Sommige aspecten uit de jongerencultuur zijn nu eenmaal niet zo simpel uit te
leggen, vandaar voor de leken onder u: een kleine visuele representatie. Want
één ding is zeker: meme is love, meme is life!

WERKTUIGKUNDE - ESAT VOLGEN

WANNEER JE JE MECHANICA PUNTEN
TERUG KRIJGT

IS ZÓ MAINSTREAM

EN HET IS GEEN ONDERSCHEIDING

MIJN MECHANICA PUNTEN GAAN ZO
GOED ZIJN

... GEBUISD

2011

2012

2013

TRIVIA
Blijkbaar kan je ook leven van professioneel memes maken, vraag maar aan Sebastian Tribe. Klinkt als een backup plan mochten mijn studies niet lukken...

WANNEER DE PROF TIJDENS HET
MONDELING

De eerste meme is gemaakt door de Romeinen. ‘SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS’ was overal in het rijk op de muren te vinden. Wat het betekent weten
we niet goed, waarschijnlijk niks, maar het is alvast een mooie palindroom.
Een andere pre-internet meme: “Killroy was here”, een tekening die soldaten tijdens wereldoorlog II vaak achter lieten.
In de categorie vreemde memes: ear rapes. Deze bewerkte soundtracks, geplaatst
op flitsende video’s is niet voor gevoelige oortjes. Een vaak gebruikt lied is ‘firefly’
van Owl City
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EEN BIJVRAAG STELT

WANNEER JE DAAGS NA HET
MECHANCIA EXAMEN

WANNEER DE UITKOMST VAN EEN
PERIODIEKE INTEGRAAL

BESEFT DAT JE GEEN ASSENSTELSELS
HEBT GETEKEND

EEN GEHEEL VEELVOUD VAN PI IS

HELDEN VAN DE BURGIECLAN

middelbaar: Let op de beduidende cijfers, dat is
later heel belangrijk
Unief: Stel voor de eenvoudigheid g = 10m/s²

YOU DA REAL MVP

2014

2015

2016

2017

WANNEER JE TIJDENS DE EERSTE
OEFENZITTING

HOWB

OW D

AH

De vloer is ideaal gas

Een 6
tolere is
erbaa

r

EEN OEFENING OP HET BORD MOET
OPLOSSEN
Voor meer leuke weetjes, check: www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ

•

JQ
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Oplossingen
rebus: Wetenschappers denken over vandaag, ingenieurs denken over morgen
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wie is het: 1 Stefaan Vandewalle; 2 Wim Dehaene; 3 Peter Van Puyvelde; 4 Tine Baelmans; 5 Raf Vandebril; 6 Mario Smet; 7 Lutgarde Beernaert; 8 Eric Steegmans

- zodat iedereen tenminste enkele proffen op het examen kan herkennen -

Wie is het?
Rebus

Wat zouden we anders moeten doen tijdens die eerste hoorcolleges?

s pELLEtjEs
Ontspanning

Chemische sudoku
gebruik in plaats van cijfers chemische elementen
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C
Woordzoeker

In het rooster staat vijf keer ‘irreëel’, kan jij ze vinden? (van links naar rechts, boven naar onder of linksboven naar rechtsonder)
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WERKGROEP
REDACTIE
IR.REEEL
‘T BAKSKE
FOTO’S
MEMES
CONTACTEER
REDACTIE@VTK.BE

Passie voor schrijven?
Talent voor grafisch ontwerp?
Interesse in redactiewerk?

VTK Wants


To Join Us

