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Fotoreportage

Dit semester hebben we weer ons uiterste best gedaan om weer enkele mooie 
evenementen te organiseren, hieronder een terugblik!
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Onderwijs

Gouden Krijtjes

De Gouden Krijtjes zijn dit jaar weer uitgereikt, en eindelijk weer fysiek! Verschillende 
proffen zijn in de kijker gezet met een VTKrijtje voor ‘Beste prof’, ‘Grappigste prof’, 
‘Beste cursusmateriaal’ en ‘Beste assistent’. De proffen die aanwezig waren op onze 
Kaas- en Wijnavond, hebben daar hun award in ontvangst mogen nemen, anderen 
mogen dit in de loop van de komende weken verwachten.

Grappigste prof

Raf  Vandebril

Joseph Indekeu

Mario Smet

Hans Janssen

Peter Van Puyvelde

Bart Nauwelaers

Johan Driesen

Dirk Vandepitte

Giovanni Samaey

Jan Fransaer

Beste prof

Raf  Vandebril

Vincent Rijmen

Mario Smet

Jos Vander Sloten

Paula Moldenaers

Bart Nauwelaers

William D’haeseleer

Hilde Heynen

Dirk Vandepitte

Daan Huybrechs
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Beste cursusmateriaal

Raf  Vandebril

Vincent Rijmen

Jos Vander Sloten

Geert Degrande

Paula Moldenaers

Tom Schrijvers

Patrick Reynaert

Dirk Vandepitte

Giovanni Samaey

Bert Verlinden

Beste assistent

Koen Paes

Michiel Avau

Marie Mertens

Stijn De Smedt

Willem De Brandt

Martijn Deckers

Hilde Vanaenroyde

Emil Loevbak

Ruben Windey

•RG
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Formule 1

PorPoisinG in Formule 1

Formule 1 coureurs klagen al jaren over een probleem: het is heel moeilijk om een 
andere wagen te volgen in bochten. Dit is ook voor de fans een probleem want 
dit betekent dat het racen een stuk minder interessant is dan het zou kunnen zijn. 
Moesten ze elkaar goed kunnen volgen betekent dit namelijk enorm spannende 
gevechten van bocht tot bocht, rondje na rondje. De reden dat ze elkaar niet 
kunnen volgen is dat ze hun snelheid in de bochten voor een groot deel uit hun 
downforce halen. Downforce is de neerwaartse kracht die de autos genereren via 
de voorbijgaande lucht over hun aerodynamische elementen. Deze aerodynamische 
elementen werken het beste wanneer de lucht die er over stroomt zo rustig mogelijk 
is, maar zelf zorgen ze er voor dat de lucht nadien heel chaotisch wegvliegt. Het 
probleem is dus dat de voorgaande autos de lucht te hard verstoren voor de 
volgende wagens waardoor hun downforce lager wordt en ze dus minder goed 
kunnen volgen. Om dit op te lossen heeft het F1 management de regulering voor 
dit seizoen volledig omgegooid.

Porpoising, wat is het?
De FiA (Federation Internationale de l’Automobile) heeft 
bepaalde beperkingen opgelegd aan de aerodynamica om 
de luchtweerstand van de auto’s te verminderen. F1-wagens 
mogen voortaan minder downforce creëren van de lucht die 
over de wagen stroomt. Om het verlies aan downforce te 
compenseren, heeft de FiA twee grote venturi ducts onderaan de 
auto verplicht. Deze maken gebruik van het grondeffect om een 
grote hoeveelheid downforce op te wekken. De downforce wordt 
gegenereerd door de depressie die wordt gevormd door de lucht 
die door deze kanalen versnelt.

Als de auto door de lucht snijdt, wordt de lucht door de venturi 
ducts in de onderzijde gestuwd. Deze lucht vormt een negatieve 
druk die de auto naar de grond zuigt. Dit is het grondeffect en 
het creëert de downforce. De downforce helpt de auto om met 
hoge snelheid bochten te nemen en sneller over rechte stukken 
te racen.

Tegelijkertijd houdt de downforce de auto stevig in contact met 
de baan, waardoor de banden grip en tractie krijgen. De lucht die 
aan het uiteinde van de auto naar buiten komt, wordt verspreid 
door diffusors, zodat er geen wervelingen ontstaan. De diffusors 
zorgen ervoor dat de auto weinig luchtweerstand ondervindt en 

de uittredende lucht schoner is. Dat zorgt ervoor 
dat andere auto’s dichterbij kunnen volgen dan 
anders het geval zou zijn.

De diffuser in de F1-wagens van 2022 is veel 
breder dan in 2021. Boven een drempelsnelheid 
weigert de lucht in contact te blijven met de wand. 
Deze snelheid wordt verondersteld ongeveer 250 
km/uur te zijn. De luchtstroom maakt zich dan 
los van de bovenrand van de diffuser waardoor 
het zuigeffect vermindert. Deze vermindering 
van downforce ontlast de ophanging waardoor de 
auto omhoog komt.
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De ontlasting van de ophanging wordt enige tijd later omgekeerd, 
waardoor de ophanging wordt belast. Door de snelheid waarmee 
de auto rijdt, verloopt de cyclus van aerodynamisch laden en 
ontladen van de auto snel. De bestuurder heeft het gevoel dat 
hij over een reeks hobbels op de baan rijdt. Dit fenomeen wordt 
porpoising genoemd omdat de op en neer beweging van de auto 
lijkt op die van een dolfijn (porpoise) in de zee. Porpoising kan 
gevaarlijk zijn, vooral vlak voor snelle bochten.

Porpoising tijdens de Australian Grand Prix
De race in Australië toonde aan dat porpoising niet voor elk team 
een even groot probleem is. De grafiek onderaan toont aan dat 
Ferrari het het meest van al op en neer ging, maar toch slaagde 
Charles Leclerc er in om de race met een mooie voorsprong 
te winnen. Andere teams zoals McLaren hebben veel minder 
last van het probleem en toch hadden ze moeite om vooraan in 
de race te geraken. McLaren’s Lando Norris had het volgende 
te zeggen: “We don’t have much porpoising, but porpoising 
is not necessarily a bad thing. For some cars they are gaining 
performance from the thing which causes the porpoising”.

Hierbij verwijst Norris naar het feit dat porpoising het gevolg is 
van hoge downforce. Het blijkt belangrijker te zijn om controle 
te hebben over wanneer het effect juist plaatsvindt dan om het 
effect volledig te doen verdwijnen. Het belangrijkste verschil 
tussen het porpoisen van de Ferrari en dat van de Mercedes, 
is dat het bij de Mercedes al bij een lagere snelheid voorkomt. 
Als deze snelheid samenvalt met de snelheid waarmee sommige 
bochten worden genomen kan dit extreem gevaarlijk zijn en moet 
dit ten alle kosten vermeden worden. De eenvoudigste oplossing 
is dan om de auto hoger van de grond te zetten met behulp van 
de veringen, maar dit gaat 
ten koste van downforce en 
dus ook snelheid. 

Opvallend was ook dat de 
wagens aangedreven met 
een Mercedes motor het 
meeste moeite hadden om 
het tempo van de Ferrari’s 
te volgen. Gemiddeld was 

het Mercedes team één seconde per rondje trager dan Ferrari, 
McLaren liep nog een halve seconde extra achter en Aston 
Martin en Williams reden helemaal achteraan de groep. GPS 
data toont echter aan dat de motor niet volledig verantwoordelijk 
is voor deze tekortkoming. Het tekort aan kracht zou slechts voor 
0,15 seconden goed zijn. Het probleem ligt dus ergens anders.

Een andere zaak dat deze teams, op McLaren na, 
gemeenschappelijk hebben is hun versnellingsbak. De grootte 
en vorm van de versnellingsbak heeft namelijk een groot effect 
op hoe de carrosserie er rond gevormd wordt. Mercedes, 
Aston Martin en Williams hebben er voor gekozen om hun 
versnellingsbak kort maar breed te maken. Dit heeft als voordeel 
dat de zware koelingselementen meer naar achteren kunnen 
geplaatst worden. Echter betekent dit dat de carrosserie bij deze 
wagens een stuk dikker is naar het einde toe. De Red Bull en 
AlphaTauri wagens lijken in dit opzicht veel meer op de Ferrari, 
koelingselementen eerder vooraan met een smaller achterstuk. 
Deze smallere achterkant zorgt voor een andere luchtstroom 
achter de auto dat ook een effect heeft op hoe de lucht onder de 
auto door stroomt en dus ook een effect heeft op wanneer het 
porpoisen zich voordoet.

Hoe gaat het nu verder?
De ingenieurs van de Formule 1 teams zijn vollop bezig met 
oplossingen te zoeken voor het porpoising-probleem. Elke race 
is er weer een kans om vernieuwingen aan de auto te testen op 
het circuit. Eén ding is alvast zeker: het team dat als eerste het 
probleem (grotendeels) kan oplossen heeft een enorm voordeel 
ten opzichte van de andere teams. Het belooft dus nog een 
spannend seizoen te worden! •GVO & AA
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Op kot

Plantjes oP Kot

Ben jij ook zo’n plantjesfanaat (zoals waarschijnlijk elke student) en kan je er maar 
niet genoeg van krijgen? Geweldig! Hieronder vind je een collectie van enkele van 
mijn favoriete plantjes die niet allemaal zo bekend zijn. Zo kan je wat inspiratie 
opdoen voor je volgende plantenaankoop. Ook geef ik je enkele tips en tricks 
zodat jouw plantjes met gemak kunnen overleven. Enjoy!

Tip: Planta app
   Never kill a plant again!

Planta is een handige app die je kan gebruiken om je geliefde plantjes te verzorgen. Je kan 
heel gemakkelijk je plantjes inladen in de app, vermelden hoeveel zon deze krijgt en voila, 
je bent klaar om je plantjes weer tot leven te wekken! De app zal een persoonlijk schema 
maken voor elke plant en jou meldingen geven als de plantjes dorst beginnen te krijgen. 
Ook zal er af  en toe een update gevraagd worden over de toestand van je plant, zodat de 
app de verzorging kan aanpassen indien nodig. Helemaal geweldig! En daarbovenop ziet 
de app er ook nog eens mooi uit!

Dit alles is gratis. Indien je meer functies wilt, is er ook een premium versie mogelijk. 
Deze kost €36,99 per jaar, wat ik behoorlijk prijzig vind, maar je krijgt er waarschijnlijk 
ook veel functies voor terug!

Ginseng Ficus
Deze plant is misschien al wat populairder dan de anderen, maar daarom niet minder de 
moeite waard om te vernoemen. Een klein, schattig boompje kan toch niet ontbreken aan 
jouw plantencollectie? En hij is ook nog eens gemakkelijk te verzorgen!

Volle zon (of  deels) 1x per week    €15

Cuddly cactus
Waarschijnlijk staat je kot al vol met cactussen en denk je ondertussen wel 
dat je er genoeg hebt. Maar ik ben er bijna zeker van dat je deze cactus nog 
niet hebt. Wat is hier speciaal aan? Deze cuddly cactus - zoals de naam al 
zegt - heeft geen naalden/doornen, waardoor je deze kan aanraken, strelen, 
knuffelen en andere zaken die je met planten wilt doen. Leuk toch? Deze 
cactus heeft (zoals eender welke andere cactus) veel zon nodig, maar ik heb 
het gevoel dat deze best kan overleven met de Belgische zon. Ideaal dus!

Volle zon   elke 3 weken    €15
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Idee: kruidentuin op kot
Als jij het ook zo fi jn vindt om verse kruiden bij je eten te gebruiken, 
dan kan ik je een eigen mini kruidentuin sterk aanraden! Het is niet 
moeilijk, het ziet er leuk uit én je eten smaakt beter.

* Het fi jne is dat je deze helemaal kan samenstellen zoals je zelf  
wilt, naargelang welke kruiden jij het meeste gebruikt tijdens het 
koken. Wil je basilicum, tijm, rozemarijn, peterselie, bieslook...? Jij 
bepaalt! 

* Koop je kruiden niet in een supermarkt, maar bij een planten speciaalzaak zoals de Aveve. Deze kruiden zijn gefocust op 
eenmalig gebruik en zijn moeilijk in leven te houden. De kruiden van de Aveve leven langer in mijn ervaring. Ook zijn de 
kruiden van de supermarkt in erg kleine potjes geduwd, zodat ze amper de kans krijgen om verder te leven.

* Als je niet wilt dat je kruiden doodgaan, kan je deze ook toevoegen aan de Planta-app (zie hiernaast) en dan krijg je steeds 
een reminder als je kruiden water nodig hebben!

* In de Dille en Kamille kan je veel leuks vinden om je kruidentuin te ordenen. Ik heb hier zelf  enkele gadgets van gekregen 
en dit maakt het zoveel leuker om je plantjes te verzorgen, én het staat heel mooi in de keuken. Zeker een tip dus om hier eens 
te passeren! 

* Zet je kruiden aan het raam, bv. op de vensterbank. Ze hebben voldoende licht nodig.

Kumquat
Oké eerlijk, deze plant is niet heel gemakkelijk om voor te zorgen. Toen ik deze in het begin 
had, vielen de vruchten er nogal snel af  bij een kleine trilling en ook de bladeren. Maar dit lijkt 
eerder survival of  the fi ttest, want er blijven toch nog genoeg vruchten en blaadjes over en nu 
lijkt de plant wel stabiel te blijven. Fingers crossed! Ik vind hem echt ontzettend mooi, hij geeft 
extra kleur aan je kot en is niet gewoon bleek groen zoals elke andere plant. Hoewel het een 
plant is met een stevig karakter, zou ik hem toch aanraden! 

Volle zon (of  deels)  2x per week    €30

Prayer plant
Deze plant is ook ontzettend mooi. Als je hem goed verzorgt, krijgen de 
bladeren een mooie verzameling van allerlei kleuren. In de winter 
heeft hij het wat moeilijk met de koude, maar in de zomer komt 
dit weer helemaal goed! 

Deels zon, deels schaduw

2x per week   

  €15

Aloe ‘Christmas Carol’
Een Aloë Vera heb je misschien wel al op kot staan, maar deze plant is daar een 
variant op. Hij heeft zijn speciale naam te danken aan zowel de kleur als de vorm; 
als je van bovenaf  kijkt, doet de vorm denken aan een ster. Ook heeft de plant rode/
oranje knoppen, wat aan kerst doet denken. 

Ik heb deze plant ooit eens gekregen, maar heb het gevoel dat hij niet zo gemakkelijk 
te vinden is. Als je hem ooit tegenkomt in een plantenzaak, kan je hem best ineens 
meenemen want vaak vind je deze dus niet!

Volle zon (of  deels)  Elke 3 weken    €20

•HL
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Zomer

De Complete Festival Checklist

De paasvakantie zit er op en de blok en examens zijn jammer genoeg in zicht, 
maar niet getreurd! Dit betekent ook dat de festivals er aan komen! Ben jij ook 
iemand die steeds zijn tandenborstel of oplader vergeet? Wij voorzien jullie met 
een complete festival checklist zodat je zonder zorgen kan vertrekken naar jouw 
favoriete festival! Opgelet: kijk steeds na of alles toegelaten is bij het festival waar 
jij heen gaat!
favoriete festival! Opgelet: kijk steeds na of alles toegelaten is bij het festival waar 
jij heen gaat!

All around
KLEDING

TOILETTAS

Truien

Oplader

T-shirts

Powerbank

Shorts

Muziekbox

(Wegwerp)camera

Regenjas

Pyjama

Slechte schoenen

Tandenborstel + tandpasta

Deodorant

Zonnecrème

Snoetenpoetsers Oordoppen(Droog)shampoo/ zeep Petje

(Maandverband/tampons)
ZonnebrilDrinkbus

Medicatie/ plakkers Zonnecrème

Ondergoed + sokken

Op de wei

Multimedia
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Tent

Bestek

Campingstoel

Identiteitskaart

Matje/ Luchtmatras

Bekers

Spelletjes

Toegangsticket

Slaapzak

Water

Tafeltje

Geld

Hoofdkussen

Snacks

Antimuggenspray

Duct tape

Noodles

Vuilzak

Drank naar keuze
Koelbox

Zaklamp

Cornflakes

Toiletpapier

Kauwgom/muntjes

Camping

BELANGRIJK

Foods & Drinks

•JM
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Zomer

CoCKtails

Op een zonnige zomerdag mag een heerlijke cocktail natuurlijk niet ontbreken. Maar 
misschien heb je al zoveel Mojito’s, Tequila Sunrises, Margaritas of Pina Coladas op 
dat je deze stilaan beu bent gedronken. Dan is het hoog tijd om eens een nieuw 
receptje uit te proberen! Wij voorzien er alvast enkele...

The Bicycle Thief
Ingrediënten
• 30ml Campari
• 30ml gin
• 15ml vers citroensap
• 45ml vers 

pompelmoessap
• suiker
• bruiswater
• veel ijs

Benodigdheden
• shaker
• strainer (zeef)
• waterkoker
• schijfj e pompelmoes als 

garnituur

Bereiding
De eerste stap is het maken van suikerwater. Hiervoor kook je eerst water. Als het water kookt, los je hier 
suiker in op in een 1:1 verhouding. Dit wil zeggen dat voor één liter water, je ook één kilogram suiker 
gebruikt. Uiteindelijk hebben we slechts 15ml suikerwater nodig. Vervolgens beginnen we écht aan de 
cocktail! Doe de shaker goed vol met ijs. Doe er vervolgens citroensap, suikerwater, pompelmoessap, 
Campari en gin in en schud er een tijdje mee. Giet het vervolgens door de strainer in een glas gevuld met ijs 
en leng het aan met bruiswater. Garneer het met een schijfj e pompelmoes en geniet!!

Bee’s knees
Ingrediënten
• 60ml gin
• 120ml vers cintroensap
• honing
• veel ijs

Benodigdheden
• shaker
• strainer (zeef)
• waterkoker
• krulletje citroenzeste als 

garnituur

Bereiding
Voor deze cocktail werken we met honingwater. Hiervoor kook je water en meng je het kokend water met 
honing. Je kan het honingwater zo zoet maken als je zelf wil. Uiteindelijk hebben we 15ml honingwater 
nodig. Voor de cocktail mingen we de gin, het citroensap en het honingwater in een shaker met veel ijs. Meng 
alles daarna goed door met de shaker te schudden. Giet het vervolgens door de strainer in een glas en garneer 
met een krulletje citroenzeste. Smakelijk!

•VL
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Hoe Ziet jouW auGustus eruit?

Ben je een eerstejaar?

Heb je al 2 of meer herexamens?

Heb je dit semester beter gestudeerd?

Herexamens maken, sad Zeker?

Ben je een feestbeest?

Heb je een stabiele fi nanciële status?

Feesten, festivals en 
meer!!

Hoe zou jij je studies 
beschrijven?

Werken, sadReizen!!

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Stabiel

Moeizaam, 
but still going

Flowchart

•VL
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Geschiedenis

de muur van leuven

Iedereen weet wel dat leuven 2 muren telt, de OG “saus”muur aan de grote markt, 
en de tweede muur aan het archief. Maar Leuven heeft nog muren gehad, deze 
welliswaar zonder vleesjes erin. Tot de 18e eeuw was Leuven ommuurd door 2 grote 
stadsmuren die onze studentenstad moesten beschermen tijdens oorlogen.

Eerste stadsmuur
Voor de bouw van de eerste muur werd 
Leuven beschermd door een primitief  het 
dat de stad langs een zijde beschermde, 
met de andere zijde van de stad beschermd 
door de Dijle. Toen onze stad in de 12e 
eeuw zeer welvarend en belangrijker werd 
besloot de toenmalige graaf  van Leuven en 
Brussel dat de stad een permanente stenen 
muur nodig had. De bouw van deze muur 
begon in 1156 en duurde negen jaar. De 
cirkelvormige muur had als middenpunt 
de Sint Pieterskerk op de grote markt, 
hij telde 31 torens, 11 stadspoorten, 2 
waterpoorten en was maar liefst 2700 
meter lang. Binnen de muur had Leuven 
40 hectare aan beschermde grond waarin 
de stad verder kon groeien.  De muur was 
niet massief  maar eigenlijk  opgebouwd 
uit 2 parallel-lopende, stevig aan mekaar 
verankerde muurgedeelten. De torens 

hadden een U- vorm en steekten hoog 
boven de muur uit. Ze staken ook 3 à 4 
meter uit de muur, zodat de verdedigers 
vanuit de schietspleten aanvallers konden 
bestoken met allerlei projectielen. 

De muur is nooit volledig gesloopt geweest 
doorheen de jaren. De stad groeide uit de 
omwalling en doordat de torens verhuurd 
konden worden als opslagplaats zijn er veel 
bewaard gebleven. Hier en daar in Leuven 
kan je nog steeds restanten van deze muur 
vinden. in het Sint-Donatuspark kan je 
het makkelijkst restanten vinden. In het 
midden van het park staat het overblijfsel 
van de westelijke toren, een paar meter 
verder richting het Ladeuzeplein is er 
ook nog 135 meter overgebleven van de 
muur zelf, en ook de restanten van de 
oostelijke toren. In 1978 werden deze 
restanten beschermd als monument en 

restauratiewerken vonden zelfs plaats in 
2015 om dit erfgoed te beschermen. 

Aan het Paridaens instituut in Leuven is 
een van de poorten nog aanwezig. De Justus 
Lipsiustoren en Jansenius toren vormden 
vroeger een van de waterpoorten over 
de Dijle. Opvallend is het streeppatroon 
in de torens, dit komt door het afwisseln 
van verschillende steensoorten tijdens 
het bouwen van de omwalling. Ook 
deze restanten zijn al lang beschermd en 
hebben al een renovatiebuurt gehad. Op 
heel wat overige plaatsen in de stad zijn 
trouwens ook nog resten te vinden van 
deze oorspronkelijke omwalling. In straten 
waar vroeger de muur doorliep heeft de 
stad ook metalen lijnen aangebracht die 
het oorsprongkelijk verloop aanduiden en 
licht geven ‘s nachts.

Restanten van een 
van de torens in 
het Sint-Donatus-

park

Restanten van de 
goed bewaard 
gebleven Justus 

Lipsius en Jansenius 
torens

Markeringen in de 
Tiensestraat die 

het verloop van de 
eerste stadsmuur 

aanduiden
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Tweede stadsmuur
In de14e eeuw werd het duidelijk dat de 
oude stadsmuur niet meer voldoende was. 
Leuven werd steeds groter en belangrijker 
en de stad was uit haar muren gegroeid. 
Er was nood aan een nieuwe muur om de 
stad meer groeiruimte te geven en ook de 
wijken buiten de muur te beschermen. In 
1357 begonnen de werken die uiteindelijk 
slechts 7 jaar zouden duren. Het resultaat 
was een stadsmuur van maar liefts 7,1 km 
lang, bijna drie keer zo lang als de oude 
stadsmuur. Maar liefts 48 torens staken 
boven de muur uit. 

De muur bleek van goudwaarde in 
1635. In dat jaar kwam Leuven onder 
beleg door een leger van Franse en 
Nederlandse soldaten. Ongeveer 50 
000 soldaten omsingelde de stad en 
probeerde ze in te nemen. Dit terwijl 
Leuven maar verdedigd werd door een 
kleine 4000 soldaten en bataljons van 
studenten die hun studentenstad wouden 
helpen verdedigen. Voor meer dan 2 
weken wisten de verdedigers een leger 

dat 10 keer groter was tegen te houden 
met succes. Tot uiteindelijk versterking 
aankwam en de Fransen/Nederlanders 
de aftocht moesten blazen. Uiteindelijk 
zouden maar 700 soldaten sterven of  
gewond geraken, tegenover 12 000 aan de 
aanvallers kant. 

Desondanks de militaire successen van 
de muur was de bouwkwaliteit een pak 
lager dan dat van de eerste muur. Nog 
geen 100 jaar na de bouw later waren er 
al grondige renovatiewerken nodig om de 
muur rechtstaande te houden. In 1579 
werd zelfs de helft van de torens gesloopt 
omdat het voor de stad een te grote kost 
was om ze te onderhouden. Desalnietemin 
werd er wel nog steeds geinversteerd in 
de omwalling, na het mislukte beleg van 
Leuven werden, uit schrik voor een 2e 
aanval, de poorten van de stad verstevigd 
met 5-hoekige bolwerken.   

Uiteindelijk bleek de muur wel te 
ambitieus en te groot voor de stad Leuven. 
De economische welvaart en groei van 

de stad zouden afnemen in de jaren na 
de bouw. De stad zat daardoor met een 
muur die te lang was om effectief  te 
verdedigen en die ook veel geld koste om 
te onderhouden, tijdens het beleg in 1635 
had de stad ook niet genoeg soldaten om 
héél de muur te bemannen en moesten er 
keuzes gemaakt worden. Er was ook voor 
lange tijd nog zeer veel onbebouwd land 
binnen de muur, het zou tot het opkomen 
van de Leuvense industrie in 19e eeuw 
eer de ruimte binnen de muren opgevuld 
zou geraken. De muur werd uiteindelijk 
gesloopt in de 19e en 20e eeuw. Op het 
voormalige parcours van de muur is de 
Leuvense ring gebouwd. Je kan de vorm 
van de muur dan ook herkennen in de 
stadsring. Op de dag van vandaag zijn 
er amper overblijfelen van te bespeuren, 
veel minder dan van de oudere eerste 
stadsmuur. Aan de Mechelsevest is er nog 
het overblijfsel van de verlorenkosttoren 
en aan de spuije op het sportkot is nog 
een deel van de poort over de Dijle te 
zien.•WM

Kaart van Leuven waar beide 
muren duidelijk zichtbaar zijn 

Het beleg van Leuven in 1635

De Verloren Kosttoren

De toren van Verloren Kost of  ook wel Grote 
Toren genoemd was met zijn 60 meter boven het 
straatniveau veruit de hoogste vestigingstoren 
van de buitense stadsmuren. De toren krijgt zijn 
naam vanwege de hoge factuur voor de stad 
om haar te bouwen, terwijl de toren militair 
gezien amper gebruikt is geweest. Bovenin de 
toren was er een uitkijkpost die door de stad 
permanent bemand werd, zo kon de stad tijdig 
worden gewaarschuwd als er een vijandig leger 
op komst was. Nadat de toren zwaar beschadigd 
is geraakt tijdens het beleg van Leuven verloor 
het zijn functie. Hierna werd het nog gebruikt als 
opslagplaats, gevangenis en zelfs als uitkijkpunt 
voor de Leuvenaars zelf  om hun stad te 
bewonderen. In 1787 verkocht de stad de toren 
aan een particulier die uiteindelijk de toren zou 
afbreken. Op de website van Lovanium kan je 
ook 3D schetsen vinden van deze toren en tal 
van andere verloren middeleeuwe gebouwen uit 
Leuven.
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Humasol

team Kudimba

Hier komt nog een intro van Nina (Wat volgt is opvultekst en moet niet verbeterd 
worden ;) ) Electusdam, iumquae. Ut di alicia est, officiamus poruptia volupta 
tiostissin eaquias acil ipsam nosam que pra qui utectum vene landaernatin eiuntiori 
alignate dunt, ommoles tioris eos alibus est quatae essim arum faces et, si ime pa 
pel in earum ligendebis accus mil mossenis modisi nemoditius pellori beruptatem 
facerio. Ut od qui qui ipsunt eumquam, consere, cus ute molupta 

Hey Team Kudimba! We beginnen met een 
eenvoudige vraag: vertel eens wat meer 
over jezelf.
Wij zijn Pieterjan, Axelle, Jarne en Lina, vier studenten van de 
faculteit ingenieurswetenschappen aan de KU Leuven die deze 
zomer een project gaan uitvoeren in Malawi voor de organisatie 
Kudimba. We zijn sinds anderhalf  jaar projectstudent en 
ondertussen ook lid van het bestuur van Humasol, een 
organisatie voor en door studenten die projecten in het Zuiden 
rond duurzaamheid faciliteert. Het leuke is ook dat we alle vier 
een andere masterkeuze gemaakt hebben, waardoor we als 
team een erg complementair geheel vormen.

Hoe ziet jullie project er concreet uit?
Ons project omvat de bouw van een PV-installatie voor 
een kinderdagverblijf, waar kinderen met een beperking 
opgevangen en klaargestoomd worden voor een plekje in de 
samenleving. Door een betrouwbare energievoorziening te 
voorzien, kunnen er stappen voorwaarts gezet worden op het 
vlak van onderwijs en de professionalisering van de site.

Super cool! Hoe pakken jullie zo’n uitdaging 
aan?
We hebben het project opgesplitst in 3 grote delen. Het eerste 
gedeelte focust zich voornamelijk op de technische details van 
de installatie. Denk bijvoorbeeld aan de dimensionering en 
het uittekenen van het elektrische schema. Ook het selecteren 
van de juiste componenten is een uitdaging. Verder is er ook 
nog het economische gedeelte, waar we gaan kijken hoe de 
installatie zich (financieel) kan onderhouden. Ook proberen we 
leveranciers ter plaatse te vinden om zo de lokale economie te 
steunen. Tot slot is er nog een sociaal deel aan het project. Het 
is van groot belang om de lokale bevolking te betrekken in het 
project om ervoor te zorgen dat de installatie lang blijft staan. 

Wat hebben jullie het meest geleerd uit 
deze voorbereidingen?
Alle zaken die te maken hebben met de technische realisatie 
van het project moeten zelf  geregeld worden. Het is een heel 
leuke ervaring om een project volledig zelf  op te zetten en uit 
te voeren!
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Kenden jullie soms ook tegenslagen in de 
voorbereiding?
Helaas wel. Ons project had normaal gezien vorige zomer al 
uitgevoerd moeten worden. Corona stak hier een stokje voor 
maar we kijken nu natuurlijk extra hard uit naar deze zomer!

Waar kijken jullie het meeste naar uit?
Ik denk dat we als team kunnen zeggen dat we enthousiast zijn 
om te vertrekken en ons steentje bij te dragen door het plaatsen 
van onze PV-installatie. Maar we kijken er ook naar uit om de 
cultuur en natuur die Malawi te bieden heeft te ontdekken!

Waauw en hebben jullie het gevoel dat jullie 
voorbereid zijn op deze cultuurverschillen?
Vanuit Humasol wordt dit als een belangrijk aspect gezien van 
de voorbereiding, zo hebben we doorheen het jaar verschillende 
interculturele management sessies gevolgd die ons hebben 
voorbereid op verschillende situaties.

Klinkt spannend! Focust Humasol zich enkel 
op projecten rond hernieuwbare energie?
Absoluut niet! De onderwerpen van de projecten variëren van 
zonnepompen tot champignonteelt. Voor iedere student wat 
wils dus!

Nog een slotwoordje voor onze lezers?
Ten eerste wilden we graag VTK zelf  bedanken. Zij 
ondersteunen ons project financieel, echt heel mooi dat zij 
als studentenvereniging ook aan ontwikkelingssamenwerking 
doen. Verder raden we deze ervaring echt aan iedereen aan, 
het is een geweldige kans om een project in de praktijk uit te 
werken, uit je comfortzone te stappen en tegelijk de wereld te 
ontdekken!

Groetjes,

Jarne, Pieterjan, Axelle en Lina
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Bordspel

START

FUCK, 
MARRY,
KILL

EMPTY
YOUR 
DRINK!

BODYSHOT

WOULD YOU 
RATHER...?

MAKE A 
RULE

NEVER 
HAVE I 
EVER

BOYS 
DRINK!

SINGLES
DRINK

EMPTY
YOUR 
DRINK!

TELL A 
JOKE OR 
DRINK

DRINK
WATER

BACK TO 
START OR 
STRIP

GIVE AWAY 
5 SIPS

GIVE AWAY 
10 SIPS

THE END!!
(DRINK A GLASS 
OF WATER)

MOVE BACK 
3 PLACES

10 SIPS

RULE

DRINK

Blackout BoardBlackout Board
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TRUTH OR 
DARE

PERSON TO 
YOUR LEFT 
DRINKS

CHOOSE 
SOMEONE TO 
DOWN THEIR 
DRINK

TEXT YOUR 
EX

ASK ME 
ANYTHING!

WOULD YOU 
RATHER...?

PICK A 
PARTNER

EVERYBODY 
DRINKS

BOYS 
DRINK!

GIRLS 
DRINK!

SHOT

SAFE SPOT

EMPTY 
YOUR
 DRINK!

GIVE AWAY 
3 SIPS

GROUP 
SELFIE

FLIP A COIN
HEADS: YOU DRINK
TAILS: PERSON ON 
YOUR LEFT 
DRINKS

WATERFALLEVERYBODY 
3 SIPS

SHOT

DRINKS

BOYS 
DRINK!

Blackout BoardBlackout Board

•VL
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reis reCaP en FeestiGe vooruitbliK

Het semester is al goed geweest voor de bouwkunde-
sympathisanten. De bouwkundereis was een ongeloofl ijk succes 
en daar kijken we met veel plezier op terug! Daarnaast was 
er ook nog ons werfbezoek en de onthaalactiviteit voor de 
nieuwe bouwkundigen. Er komt echter nog één topevent aan 
dit jaar: de bouwkundefeesten!

De paasvakantie werd goed ingezet met de eerste editie van 
onze Statix bouwkundereis. Gedurende 4 dagen konden 
studenten genieten van al wat Kopenhagen te bieden had. 
Het ambitieuze Fehrmanbelt project werd bezocht met 
dank aan DEME en bij Sweco konden we proeven van een 
interessante case en de bedrijfscultuur ontdekken. Naast 
dat was er natuurlijk ook tijd voor ontspanning, zoals een 
fi etstochtje en een museumbezoek. Ondanks het weer was de 
reis een spetterend succes en zeker voor herhaling vatbaar!

Bouwkundereis Kopenhagen

Naast de bouwkundereis werd er natuurlijk nog wel wat 
georganiseerd. Om onze 2e en 3e bachelor studenten te 
verwelkomen bij onze richting, konden zij op 22 maart komen 
bowlen. Op deze manier konden zij zowel met hun medestudenten 
als met Statix kennismaken. Op 30 maart brachten we een bezoek 
aan twee interessante werven in Brussel. De eerste werf  was die 
van het Toots Thielemans metrostation. Daarna gingen we naar 
de site van de ZIN-torens.

Onze andere activiteiten

Nog in het verschiet: feest!

Om het semester goed af  te sluiten, komen er nog twee events 
aan. Om te beginnen op 2 mei met een cantus, maar hét 
event dit semester is natuurlijk onze bouwkundefeesten. Voor 
het eerst in 3 jaar kan iedereen met een bouwkundig hart op 
10 mei terug komen genieten van live muziek, foodtrucks en 
de gezellige sfeer.

Wil je op de hoogte blijven 
van deze events en meer in de 
toekomst? Volg ons dan zeker op 
Facebook en op Instagram via 
de QR-code hiernaast. Neem 
ook zeker eens een kijkje op 
onze site statixleuven.be voor 
alle informatie over ons en onze 
partners!

Statix
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DON LUPO 

VTK 21-22: KANDIDAAT G5 KOMT UIT DE SCHADUW EN LAAT VAN ZICH HOREN

DATUM VAN UITGAVE: 25.04.2022 EDITIE 4

DE PRAESIDES

De rook en de schim vallen neer op Heverlee want de kandidaat ploeg is volop bezig met de voorbe-
reidingen voor hun kiesweek. Ondanks hun drukke schema hebben we toch huidig en kandidaat G5 
kunnen vastleggen voor een interview. Groep5 houdt in: een Praeses, een Vice-Praeses, twee Financi-
eel Beheerders en een Secretaris / Administratief  Beheerder. 

OM IN DE SFEER VAN HET INTERVIEW TE KOMEN 
MOGEN JULLIE BEGINNEN MET JULLIE KORT 
EVEN VOOR TE STELLEN. 
Lars: Ladies fi rst (lacht). 
Bram: Ja, er zijn hier geen ladies hè, dus 
dan moet je zeggen jonkies fi rst.
Lars: Ik ben Lars Wouters en momenteel 
ben ik groepscoördinator Bedrijvenrela-
ties. Ik heb twee zusjes en twee hondjes. Ik 
verblijf  momenteel op de 6/0 bij Bram, 
hele toff e sfeer daar op kot. Ik heb voetbal 
gespeeld en ik steek vrij veel tijd in VTK, 
maar dat is allemaal heel plezant. Aahja, 
ik stel mijzelf  kandidaat Praeses voor vol-
gend jaar.
Bram: Ik ben Bram Devriese en ik ben 
de huidige Praeses. Ik studeer master 
Chemical Engineering, kwestie van de 
studie er toch een beetje bij te betrekken 
aangezien we toch aan deze faculteit stu-
deren (lacht). Verder was ik sportief  tot de 
24 urenloop en sindsdien heb ik jammer 
genoeg niet meer dan twee of  drie keer 
gelopen. Maar daar komt verandering in 
wanneer we weer wat vrije tijd hebben.

LARS, WAAROM WIL JE GRAAG PRAESES WOR-
DEN?
Lars: Chickiesss, nee nee (allen lachen). 
Als “newbie” was ik naar de onthaalda-
gen gegaan en daar heb ik echt een su-
per goede vibe gekregen van VTK.  Ze-
ker wanneer de afbraak begon, dan zag 
je hoe goed dat allemaal georganiseerd 
was. Daarna heb ik veel bij VTK gedaan 
en zo ben ik in mijn derde bachelor bij 
VTK zelf  verzeild geraakt. Verder was 
VTK, eigenlijk nog meer dan verwacht, 
een zalige grote vriendengroep. Na enkele 
maanden stelde Bram zich dan kandidaat 
Praeses waardoor ik zag hoe mooi de kans 
zou zijn om ervoor te zorgen dat mensen 
zich inzetten voor iets. Dat vond ik eigen-
lijk het schoonste eraan. Verder doe ik 
momenteel ook Bedrijvenrelaties waar je, 
zoals de naam het zegt, de relaties met de LINKS: HUIDIGE PRAESES, BRAM   RECHTS: KANDIDAAT PRAESES, LARS

bedrijven onderhoudt. Als Praeses doe je 
eigenlijk hetzelfde maar dan meer met de 
algemene partners van VTK.

DUS HET WAS IN HET EERSTE JAAR AL JE DROOM 
OM PRAESES TE WORDEN?
Lars: Neenee, pas in mijn derde ba-
chelor. Als eerste bachelor dacht ik: wie 
is er nu zo zot om zoveel tijd in VTK te 
steken (lacht).

EN BRAM, HAD JIJ HET PRAESESSCHAP GOED 
INGESCHAT OF ZIJN ER ONVERWACHTE ZAKEN 
OPGETREDEN GEDURENDE HET JAAR?
Bram: Goede vraag. Je weet wel dat als 
je aan een mandaat begint, dat er heel 
veel werk op je schotel komt, dat weet je 
wel bij voorbaat. Je weet ook wel de grote 
lijnen van wat dat zal inhouden, maar er 
zullen altijd zaken zijn, kleine zaken, waar 
je niet op voorbereid bent. Op dit mo-
ment kan ik niet direct op een voorbeeld 
komen want het is al een jaar terugden-

ken (lacht), maar uiteindelijk maakt dat 
niet zo heel veel uit want je komt in zo een 
fl ow van al dat werk dat je er alles gewoon 
bijneemt. Onverwachte zaken zullen er 
altijd bijkomen. Een goed voorbeeld was 
bijvoorbeeld in Daphne haar jaar. Zij 
was voorbereid op een mooi jaar en plots 
halverwege dat jaar was er corona opge-
doken. Als Praeses ben je daar natuurlijk 
niet op voorbereid. Er zullen altijd zaken 
zijn die het jaar gaan tekenen en dat is ook 
wel een beetje de charme eraan. 

LARS, JE ZIT MOMENTEEL BIJ BEDRIJVENRE-
LATIES. GA JE DIE POST NIET TE VEEL MISSEN 
EN HEEFT DIE POST JE GOED KUNNEN VOORBE-
REIDEN OP HET PRAESES ZIJN?
Lars: Ik ga die heel erg hard missen. 
Zeker omdat ik een fantastisch team heb 
met August, Brecht, Cédric, Ruben en 
Vincent.
Nu  Galabal en de Jobfair erop zitten zijn 
onze grootste taken van het jaar achter de 
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" ER ZIJN VERHALEN OM NAAR BUITEN TE BRENGEN EN VERHALEN 
OM BINNEN TE HOUDEN "

"NU BEN IK EEN OUDE ZAK AAN HET WEZEN EH, MAAR HET LEVEN 
IS EEN LEERSCHOOL."

rug.
Er zijn nog wel enkele evenementen, maar
je voelt wel dat het op z’n einde komt. 
Onze post begint ook redelijk vroeg, daar-
om dat het nu allemaal sneller gedaan lijkt 
te zijn. Maar ja ik ga het wel heel hard 
missen.Het was zeer fi jn, maar goed het 
zal volgend jaar hopelijk ook wel heel fi jn 
worden. Het heeft mij denk ik ook wel 
goed voorbereid op het Praesesschap om-
dat je zeker als Groepscoördinator in zeer 
veel gesprekken zit met externen en zo 
goed leert communiceren. Daarnaast ben 
je standaard ook vrij veel betrokken bij de 
werking van VTK omdat je ook met veel 
andere posten overlegt en zo leer je ande-
re zaken ook wel goed kennen. 

KAN JE JE PLOEG VAN VOLGEND JAAR MIS-
SCHIEN OOK EVEN KORT VOORSTELLEN?
Lars: Oh 106 schone gezichtjes. We heb-
ben een vrij grote ploeg, een vrij enthou-
siaste ploeg. Ja, je zal dat zien op de kies-
week. Het gaat fantastisch zijn!
Dus ja, wij zijn kiesploeg Don Lupo. We 
gaan een beetje low key maffi  a-vibes la-
ten doorschijnen. Zeker in al de promo en 
aan de locatie. Heel veel studenten heb-
ben door corona eigenlijk nog nooit een 
kiesweek meegemaakt en toch gaan we 
het een beetje anders aanpakken. Daar-
om leggen we de lat ineens heel hoog. En 
voor de rest vorm ik samen met Robin, 
Rune, Floor en Thomas een fantastisch 
team waar ik enorm naar uitkijk om mee 
samen te werken.

EN WAT ZIJN JE AMBITIES VOOR VOLGEND 
JAAR?
Bram: Dat is wat iedereen wilt horen. 
Waar gaat VTK heen onder Don Lupo?
Lars: We merken nog steeds de nagol-
ven van corona. Iedereen zat thuis, op 
zijn eigen kot, waardoor het voor VTK 
heel moeilijk is om dichtbij de student te 

geraken. Nu, dat is dit jaar al terug goed 
gelukt, maar we merken dat dat nog niet 
is op het niveau van vroeger. Daarom wil-
len we VTK echt terug op de campus, te-
rug dicht bij de studenten. Daar komen 
natuurlijk heel veel zaken bij kijken, maar 
we gaan ons uiterste best doen om er een 
fantastisch jaar van te maken. 

BRAM, WAAR BEN JIJ HET MEESTE TROTS OP 
DIT JAAR?
Bram: Het is al aangehaald in dit ge-
sprek, corona. Wij hebben op enkele oude 
zakken na, eigenlijk een ploeg die nog 
nooit een fysieke ervaring heeft gehad en 
als je dan kijkt naar de evenementen van 
de afgelopen maanden, zoals het Galabal 
en de Jobfair. Dat was wel tot in de puntjes 
afgewerkt en ik denk dat heel Leuven wel 
weet dat VTK terug op de kaart staat en 
verder dan dat zelfs denk ik dat wij zon-
der arrogant te klinken er wel met kop en 
schouders bovenuit steken in Leuven. Dat 
is voor een heel groot deel te danken aan 
de ploeg die er gewoon elke dag het beste 
van heeft gemaakt ondanks eigenlijk wei-
nig ervaring te hebben. We hebben de lat 
heel hoog gelegd en we zijn vaak aan die 
lat geraakt voor de studenten. Soms zijn 
er op 

logistiek vlak wat dingetjes fout gelopen 
en dat zijn werkpunten voor volgend jaar, 
maar voor de studenten hebben we de 
lat wel gehaald en dat is wat telt. Ik denk 
wel dat de studenten zoiets hadden van 
“amai, dit hadden we niet verwacht, nu al 
na anderhalf  jaar corona”. En daar ben ik 
wel apetrots op.

MISSCHIEN EEN WAT LUDIEKERE VRAAG, MAAR 
WAT IS EEN ANEKDOTE TUSSEN JULLIE DAT DE 
LEZERS MISSCHIEN NOG NIET WETEN?
Bram : Haha, het merendeel van de 
anekdotes die we hebben zijn vrij margi-
naal (lacht).
Lars: Er zijn verhalen om naar buiten te 
brengen en verhalen om binnen te hou-
den haha (gieren het uit).
Bram: We zullen een anekdote vertel-
len van vorige week: we gingen bij een 
partner op gesprek tesamen en we komen 
daar binnen en daar zit een grote hond, 
maar echt een grote hond. Ik heb het 

dan al niet helemaal voor honden, maar 
Lars gelukkig wel. Bon dus wij zitten daar 
en natuurlijk, die hond verveelt zich na 
zo’n hele dag op kantoor te zitten dus die 
denkt, ik ga die twee jonge knapen eens 
wat lastigvallen. Dus de hond komt ons 
wat lastig vallen terwijl wij ons proberen 
te concentreren op onze vergadering. De 
persoon waarmee wij vergadering had-
den, begon dan ineens heel boos te wor-
den op de hond.
Lars: Die hond is zelfs een paar keer op 
ons gesprongen. Op een bepaald moment 
was die zelfs zo naar Bram aan het kijken 
van ‘ik ga u doodmaken’ (lacht).
Bram: Ja, ik durfde dat beest niet eens 
meer aankijken (lacht). 
Lars: En dat was dan nog wel een be-
langrijke meeting ook nog. 
Bram: Ineens kwam die hond naar mij 
en ik was echt in het midden van mijn 
punt te maken en ik zag Lars die hond 
bij hem pakken zo door met zijn vingers 
te knippen. Goeien bal man, goeien bal. 
(lacht) Teamwork. 

Bij nader inzien gaat dit geschreven wel 
helemaal niet omvatten wat wij daar mee 
hebben gemaakt (lachen). 
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BRAM, HEB JE NOG TIPS VOOR LARS NAAR VOL-
GEND JAAR TOE EN DENK JE DAT LARS EEN GOE-
DE OPVOLGER ZOU ZIJN?
BRAM: Hij gaat een heel goede opvolger 
zijn. Daar ben ik van overtuigd. Uiteinde-
lijk is de charme aan VTK en het Praeses-
schap, dat het één grote leerschool is. Nu 
ben ik een oude zak aan het wezen, maar 
het leven is een leerschool. Net zoals dat 
VTK een leerschool is. Dus tips en advies, 
je moet dat zelf  ervaren en dat is een bé-
tje de hele charme. Maar twee belangrijke 
zaken die ik heb onderschat: je spiegelt je 
eigen beeld van hard werken snel op an-
dere mensen. Maar je moet goed weten 
dat iedereen zijn eigen visie heeft van hoe-
veel tijd ze willen steken in VTK en dus 

BRAM, WAT ZIJN JOUW TOEKOMSTPLANNEN 
VOOR VOLGEND JAAR? 
Bram: Ik heb volgend jaar nog mijn the-
sis te schrijven en wat ik naast mijn thesis 
nog ga doen is nog wat open. Dat is ofwel 
werken, ofwel mijn tijd vullen met stages, 
ofwel nog een extra master studeren. De 
toekomst ligt nog open.

Na het interview kregen Bram en Lars nog een opdracht. We hadden foto’s van huidig en kandidaat G5 
opgehangen aan een balk. De opdracht bestond eruit dat ze beide om ter snelte de foto’s van de andere 
G5 er aan moesten gooien. Na een bloedstollende en hevige strijd heeft Lars als eerste de foto’s van 
Bram zijn G5 eraan gegooid. 

is de boodschap: je werkt met vrijwilligers 
en iedereen steekt zoveel tijd in VTK als 
dat hij/zij wil en daar moet je je wel van 
bewust zijn. Je kan niet verwachten dat 
een ander evenveel doet voor VTK als 
jezelf. Daar sta je wel bij stil wanneer je 
Praeses bent. Als je zaken vooruit wil la-
ten gaan, kan het soms wat stroever gaan 
en daarin mag je je niet frustreren. Twee, 
geniet ervan! Belangrijk, want de tijd gaat 
snel. Ik kan mij nog herinneren dat ik hier 
vorig jaar met Abraham zat toen het aan 
het sneeuwen was. Het gaat echt heel snel 
voorbij en geniet dus van uw jaar.

" DE TOEKOMST LIGT NOG OPEN "
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KUNNEN JULLIE JEZELF EENS VOORSTELLEN?
Liene: Ik ben dus Liene, de huidige Vi-
ce-Praeses. Ik studeer de master Wiskun-
dige Ingenieurstechnieken. Ik ben van 
Limburg. Mijn hobby’s waren dansen en 
lezen maar daar heb ik dit jaar niet veel 
tijd voor gehad dus ik heb niet veel hob-
by’s momenteel buiten VTK (lacht).
Robin: Ik ben Robin, ik ben Kandidaat 
Vice-Praeses voor volgend jaar. Ik stu-
deer net als Liene Wiskundige Ingenieur-
stechnieken. We hebben zelfs samen een 
groepswerk in elkaar gefl anst. Ik ben van 
de Kempen, wat veel mooier is dan Lim-
burg.
Liene: Dat is niet eens een echte provin-
cie (iedereen lacht).
Robin: Ik heb naast VTK nog een paar 
hobby’s: ik speel graag gitaar en piano en 
doe ook aan tennis.

WAAROM WIL JE GRAAG VICE WORDEN?
Robin: Goh, dat heeft veel verschillen-
de redenen. Als je kijkt naar mijn laatste 
twee jaar leek het voor mij een logische 
stap verder. VTK heeft veel voor mij ge-
daan en ik heb zo’n goede banden met 
alle mensen erin dat ik op deze manier die 
banden kan gebruiken om VTK verder 
te helpen en sterk te houden. Daarnaast 
heb ik het laatste jaar veel gezien van de 
werkgroepen en de mooie dingen die zij 
deden.

DENK JE DAT JE DAAR ALS GROEPSCOORDINATOR 
IT SOCIAAL GENOEG VOOR BENT?
Liene: (lacht).
Robin: Als mensen mij een klein beetje 
kennen, denk ik dat ze direct weten dat ik 
daar sociaal genoeg voor ben. Ik ben niet 
iemand die op zichzelf  blijft, ik ben een 
open persoon. Vaak misschien zelfs iets te 
sociaal, dus ik denk dat je daar geen schrik 
om moet hebben.

LIENE, GA JIJ VICE NIET TE HARD MISSEN 
VOLGEND JAAR?
Liene: Jawel, echt heel hard. Je legt zo-
veel contacten met andere kringen, met 
leden, met het Praesidium. Je hebt echt 
een gigantisch sociaal netwerk. Dat maakt 
het echt leuk en daar haal ik veel voldoe-
ning uit. Als mensen naar je toekomen en 
zeggen dat een evenement leuk was of  je 
bedanken om dit of  dat te doen. Daar 
word ik echt gelukkig van en daar haal ik 
veel energie uit. Dat ga ik echt heel hard 
missen, gewoon om voor mensen iets te 
kunnen betekenen.

HOE BLIK JE TERUG OP HET AFGELOPEN JAAR?
Liene: Super positief, ik zou het zo op-

DE VICES

"FRUIT EET IK ENORM GRAAG EN ENORM VEEL. IK DENK DAT IK 
DAAROM NOG LEEF"

nieuw doen als ik terug de keuze moet 
maken. Het is een supermooie ervaring, 
deels door het sociale wat ik net zei, maar 
ook omdat je er zoveel uit leert. Je komt 
op keiveel plaatsen, je doet keiveel. Dus 
ik kijk echt met een positief  gevoel terug. 
Maar het is nog niet helemaal gedaan, hé 
(lacht).

ZIEN JULLIE GELIJKENISSEN IN ELKAAR?
Liene: Op het eerste zicht niet echt (Ro-
bin lacht). Ik denk wel dat als wij allebei 
aan iets beginnen, dat we het met veel en-
thousiasme afmaken en het niet half-z’n-
gat doen. Ik denk dat we in dat enthousi-
asme en die gedrevenheid hetzelfde zijn. 
Maar voor de rest hebben wij ook veel 
verschillende eigenschappen.
Robin: Ik denk dat wij beide ook enorm 
positieve personen zijn, we staan beide 
positief  in het leven.

ROBIN, WAT DENK JIJ DAT JE TAAK GAAT ZIJN 
ALS VICE?
Liene: (lacht).
Robin: Een hele hoop verschillende din-
gen. Ik ga moeten zorgen dat het Prae-
sidium van VTK intern vlot verloopt en 
dat iedereen er zich op z’n gemak voelt.  
Zorgen dat iedereen zijn werk met plezier 
doet zodat de evenementen goed over-
komen naar iedereen. Ik ga er ook voor 
moeten zorgen dat de werkgroepen goed 
werken en dat zij zelf  hun evenementen 
kunnen overbrengen met de juiste midde-
len. Zo kan VTK lekker verder doorgaan 
zoals het bezig is. 

IS DAT AL EEN JUISTE BESCHRIJVING LIENE, 

OF ZIJN ER NOG DINGEN WAAR ONZE LEZERS 
NIET DIRECT AAN ZOUDEN DENKEN?
Liene: In theorie is het een goede be-
schrijving, maar in de praktijk ben je er 
gewoon constant mee bezig. Er komt al-
tijd wel iemand aankloppen omdat ze iets 
nodig hebben of  iets willen bespreken. Je 
moet ook veel de Praeses bijstaan, ik ga 
vaak met Bram mee naar andere kringen. 
Uiteindelijk moet je gewoon op veel plaat-
sen zijn, maar ik denk dat Robin dat ook 
wel weet.
Robin: Ik kijk er al naar uit (lacht).

ROBIN, WEET JE IETS OVER LIENE WAT ONZE 
LEZERS NOG NIET WETEN?
Robin: Ik weet dat Liene enorm graag 
danst en nog heel lang heeft gedanst tot 
ze het heeft moeten opgeven voor het Vi-
ceschap van VTK. Ik weet niet wat ze nog 
verder gaat doen, maar het is een groot 
deel geweest van haar leven.

..
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ROBIN, IK HEB GEHOORD DAT JIJ GEEN GROEN-
TEN EET, MAAR IS HIER NU EEN REDEN VOOR?
Robin: Nu, sommige groenten lust ik ab-
soluut niet graag. Als ik die moet eten dan 
ga ik heel lastig doen. En andere groenten 
brengen gewoon de kwaliteit van het eten 
naar beneden (allen lachen). Dan opteer 
ik er gewoon voor die groenten niet klaar 
te maken.
Liene: Wat ga jij dan klaarmaken vol-
gend jaar? (op het Vice-etentje, red.)
Robin: Ja, net daarom. Voor andere 
mensen maken groenten het eten wel 
beter en dan kan ik mij daarover zetten. 
Maar als ik voor mezelf  kook is de keuze 
snel gemaakt. 

EN GELDT HETZELFDE VOOR FRUIT?
Robin: Fruit eet ik enorm graag en 
enorm veel. Ik denk dat ik daarom nog 
leef  (allen lachen).

HEB JIJ NOG ANDER WEETJES OVER ROBIN?
Liene: Het Praesidium weet dit onder-
tussen, want ik heb dat in zijn verjaar-
dagskaartje gebruikt, maar de betekenis 
van zijn voornaam, Robin, is roodborstje. 
Zijn achternaam Wroblowski, komt van 
het … (moet even denken), ja ik weet de 
taal niet meer.
Robin: Pools
Liene: Ja en het eerste deel van zijn ach-
ternaam, Wroblo, betekent dus ‘mus’ in 
het Pools.
Robin: Vanmus is het dus eigenlijk.
Liene: Dus ja roodborstje, mus (lacht).

LIENE, WAT ZIJN JE PLANNEN NOG VOOR VOL-
GEND JAAR EN GA JE BLOK 6 NIET TE HARD 
MISSEN?
Liene: Ik moet nog thesissen volgend 
jaar dus ik ben nog niet weg uit Leuven. 
En ik ben van plan om nog veel te komen 
shiften en te komen rondhangen op de 
VTK evenementen als oude zak. (lacht) 
Voor het kot ben ik momenteel samen 
met wat andere mensen van G5 nog aan 
het kijken, dus die plannen staan nog to-
taal niet vast. Op Blok 6 ga ik het zeker 
missen, dat is echt het kloppend hart van 
VTK. Daar loopt altijd volk rond, dat is 
echt super gezellig en super sociaal en ik 
vind dat echt gigantisch leuk. Dat ga ik 
echt hard missen.
Robin: Ga je niet genieten van de rust?
Liene: Oh ja, uit kunnen slapen zonder 
dat er al iemand om 9 uur op uw deur 
staat te kloppen (lacht). Maar voor de rest 
ga ik het enorm missen.

HEB JE NOG EEN GOUDEN TIP VOOR ROBIN?
Liene: Vooral hard genieten. Sinds het 
tweede semester is begonnen, hebben wij 
echt iets van “het is al bijna gedaan”. 

WAT GA JE ANDERS DOEN DAN LIENE VOLGEND 
JAAR?
Liene: Nu ben ik benieuwd (lacht).
Robin: Iets interns waar ik al naar uit-
kijk is om niet 78 keer per jaar een uur 
lang een verjaardagskaartje te maken. Ik 
ga andere methodes zoeken om mijn tijd 
in andere dingen te steken (lacht). Voor 
de rest heeft elke Vice wel zijn eigen cre-
atieve ingevingen en manieren om tijd te 
verspillen.
Liene: Dat is waar. Vice is ook echt een 
heel persoonlijke post. Iedereen doet dat 
anders. 

Een echte maffi  abaas moet na-
tuurlijk een das kunnen kno-
pen. Daarom moesten Liene en 
Robin om ter snelst en daarna 
om ter mooist een das strikken. 
Na 5 minuten oefenen slaagde 
Robin er in in 1min07 zijn das te 
knopen, 9 seconden voor Liene. 
Wie de mooiste das heeft mag je 
zelf  uitmaken!

"VICE IS OOK ECHT EEN HEEL 
PERSOONLIJKE POST. IEDEREEN 
DOET DAT ANDERS."

Het eerste semester ben je vooral bezig 
met er echt in te komen en in het tweede 
semester is het einde al in zicht. En doe 
ook wat je wilt doen, als je ergens je tijd 
niet in wilt steken, laat het gewoon zitten. 
Doe wat je graag wilt doen.

DENK JE DAT ROBIN EEN GOEDE OPVOLGER GAAT 
ZIJN?
Liene: Absoluut, ik heb echt veel ver-
trouwen in hem. Een van zijn sterke kan-
ten: Robin lijkt echt 40 uur in een dag te 
hebben en hij heeft altijd gigantisch veel 
energie. En dat heb je echt nodig en ik 
denk echt dat Robin zo heel veel gedaan 
gaat krijgen.

ROBIN (LINKS) EN LIENE (RECHTS), BEIDE TROTS OP HUN DAS
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KUNNEN JULLIE JEZELF EENS VOORSTELLEN?
Elle: Ik ben Elle. Administratief  Beheer-
der dit jaar. Daarvoor heb ik twee jaar 
Activiteiten gedaan. Ik was begonnen aan 
een master ESAT, maar dat was mijn ding 
niet. Dus ben ik overgestapt naar master 
Mobility & Supply Chain Engineering. 
Nu zit ik dus terug in mijn eerste master. 
Ik heb ook ooit nog een jaar drum ge-
daan! Maar ik mocht nooit oefenen van 
mijn zus, dus dan kon ik het eigenlijk niet 
(lacht)
Rune: Ik ben Rune Schepers. Dit is mijn 
tweede jaar logistiek. Ik hoop volgend jaar 
de rol van Secretaris op mij te nemen. Ik 
studeer Chemical Engineering en zit in 
mijn eerste master. Ik heb geen hobby’s, 
niet meer (lacht).

WAT DOET EEN ADMINISTRATIEF BEHEERDER NU 
JUIST, RUNE EN IS DIT EEN JUISTE INTERPRE-
TATIE, ELLE?
Rune: Hetgeen waarvan de meesten het 
kennen is de verslagen schrijven en het 
instaan voor de correctheid van de versla-
gen, maar het is een stuk meer dan dat. 
Het grootste deel van de tijd gaat wel naar 
de Alumniwerking, wat mij vooral aan-
sprak aan deze functie. Het onderhoud 
van het secretariaat en de bestelling van 
textiel, linten, administratief  gedoe komt 
er ook bij.
Elle: Klopt, vooral de Alumniwerking. 
Printer en kantoormateriaal valt zeker 
mee van werk. Opleidingstruien is ook 
wel iets dat er bij komt. En de gewone 
G5-taken mag je zeker niet vergeten: op-

ADMINISTRATIEF BEHEERDER 
/ SECRETARIS

"MIJN GROOTSTE DOEL WAS OM DE PALJASSERIGE CONNOTATIE 
VAN SECRI WAT WEG TE KRIJGEN EN OOK OM TE BEWIJZEN DAT 
EEN SECRETARIS VEEL MEER DOET DAN 'GEWOON WAT VERSLAGEN 
SCHRIJVEN' "

volgen, ondersteunen, etc!

WAT IS ER ALLEMAAL VERANDERD AAN DEZE 
TAAK IN VERGELIJKING MET VORIG JAAR?
Elle: Mijn grootste doel was om de pal-
jasserige connotatie van Secri wat weg 
te krijgen en ook om te bewijzen dat een 
Secretaris veel meer doet dan ‘gewoon 
wat verslagen schrijven’. Intern is er niet 
zoveel veranderd, behalve dat het noteren 
van de verslagen wat verdeeld is onder 
heel G5. Extern naar alumni toe heb ik 
wel gemerkt dat zij een verandering heb-
ben gezien, want ik heb die werking wel 
wat uitgebreid. Bijvoorbeeld een nieuws-
brief  uitschrijven elke maand, meerdere 
evenementen die wat dieper zijn uitge-
dacht. Ik heb ook een Werkgroep Alumni 
opgestart dit jaar.

ELLE, BEN JE TEVREDEN MET DE NIEUWE TOETS 
DIE JE AAN DEZE TAAK GEGEVEN HEBT? 
Elle: Zeker en vast, ik heb ook wel wat 
complimentjes gehad van alumni en dat 
is wel nice.

RUNE, GA JIJ DEZE TOETS OVERNEMEN OF GA 
JE ZELF UW EIGEN DRAAI ERAAN GEVEN?
Rune: Natuurlijk ga ik er voor een deel 
mijn eigen draai aan geven. De Werk-

groep Alumni wil ik zeker verder zetten 
en de huidige reikwijdte van alumni be-
houden.  In dat laatste zou ik verder wil-
len gaan om zoveel mogelijk mensen te 
bereiken. Degene die wat ‘verloren ge-
raken’ uit onze communicatie als ze zijn 
afgestudeerd. Ik wil mensen duidelijk pro-
beren te maken dat er Alumni activiteiten 
zijn voor iedereen die ooit lid is geweest 
van VTK, niet enkel ex-Praesidiumleden.

LINKS: HUIDIGE ADMINISTRATIEF BEHEERDER, ELLE   RECHTS: KANDIDAAT SECRETARIS, RUNE
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RUNE, GA JE HET FYSIEKE WERK VAN LOGI NIET 
MISSEN?
Rune: Ik zal altijd het fysieke werk van 
Logi missen. Logi is een post dat altijd in 
mijn hartje zal leven. De Karroadtrips  ga 
ik natuurlijk ook missen.
Elle: Gelukkig heb je nog de opbouw en 
afbraak van je evenementen (lacht).
Rune: Yes, ik kan volgend jaar nog zeker 
mijn werkbroek aandoen voor zo’n zaken. 
:)

ELLE, DENK JE DAT RUNE EEN GOEDE SECRE-
TARIS GAAT ZIJN? HEB JE NOG ENKELE TIPS?
Elle: Ja, ik denk dat wel. Een belangrijk 
aspect is dat je spontaan met de alumni 
socialist  en ik denk dat je daar echt goed 
in gaat zijn. 
Hij is me ook al vragen aan het stellen 
om meer mensen te bereiken volgend jaar 

"LOGI IS EEN POST DIE ALTIJD 
IN MIJN HARTJE ZAL LEVEN"

Als Secretaris moet je natuurlijk zorgen dat informatie snel en op een vlotte manier gebracht wordt 
naar alumni. De opdracht van de Administratief  Beheerder/Secretaris  bestond er dus in een papie-
ren vliegtuig te vouwen dat zo ver mogelijk kon vliegen.  Rune slaagde erin zijn vliegtuigje 8 meter ver 
te gooien, Elle’s vliegtuigje vloog -1 meter ver. 

dus dat toont wel initiatief. Als tip heb ik 
luisteren naar de werkgroepen (lacht). Die 
bestaan uit alumni dus die weten wel goed 
wat alumni wilt in hun evenementen. 
Voor de rest wijst het zichzelf  wel uit.
Rune: Ik heb nog een heleboel vragen 
voor Elle, maar daar zullen we na de 
paasvakantie eens voor samen zitten zo-
dat ik me in de zomervakantie zo goed 
mogelijk kan voorbereiden op volgend 
jaar. En vooral dat ik niets vergeet. 

ELLE, WAT ZIJN JOUW PLANNEN VOOR VOL-
GEND JAAR?
Elle: Ik moet nog een jaar studeren, 
waarschijnlijk ga ik eerst enkele maan-
den rusten en zien wat ik nog met mijn 
leven wil doen. Ik ga wel waarschijnlijk in 
de Werkgroep Alumni blijven, misschien 
Werkgroep Cantus of  zo want dat vond ik 
ook altijd wel tof  maar daar had ik geen 
tijd voor. Of  een studentenjob, of  stage of  
zo, we zien wel. Of  een hobby (lacht), ik 

heb vroeger heel lang kunstacademie ge-
daan, dat lijkt me wel tof  om terug op te 
pikken. We zien wel, ik wil er nog niet te 
veel over nadenken (lacht).

HET MOMENT VLAK VOOR HUN ZELFGEMAAKT PAPIEREN VLIEGTUIGJE OP DE PROEF WERD GESTELD 
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KUNNEN JULLIE JEZELF EENS VOORSTELLEN?
Maarten: Ik ben Maarten. Ik ben veel te 
oud (lacht). Ik ben Financieel Beheerder 
dit jaar. Daarvoor heb ik drie jaar Theo-
kot gedaan. Dus ik ben toch één van de 
oudsten van het Praesidium op dit mo-
ment. Ik ben een nachtmens. Ik durf  al is 
een beetje te veel te drinken maar ik kan 
slecht tegen alcohol (Lotte bevestigt). Als 
je mij in de fak ziet heb ik de helft van de 
tijd een fl es jenever in mijn handen (lacht). 
Ik ben van Tienen, daar komt de margi-
naliteit wel een beetje vandaan.
Lotte: Ik ben Lotte. Ik ben de tweede Fi-
nanciële Beheerder. Dit is mijn eerste jaar 
Praesidium en waarschijnlijk ook mijn 
laatste. Ik ben blij met mijn kompaan 
Maarten en ik ben een archie. Hobby’s 
heb ik niet meer, VTK is mijn hobby ge-
worden. 
Floor: Ik ben Floor. Ik ben één van de 
kandidaat Financieel Beheerders. Ik zit 
momenteel in mijn eerste master chemie. 
Mijn hobby’s zijn vooral veel tijd in VTK 
steken, ik zit dit jaar in cultuur. Af  en toe 
ga ik wel is lopen of  fi etsen maar dat is er 
de laatste tijd niet zoveel meer van geko-
men.
Thomas: Ik ben Thomas. Ik zit mo-
menteel in mijn eerste master Chemisch 
Ingenieur. Ik heb twee jaar Praesidium 
ervaring: een jaartje in cudi en een jaartje 
in logistiek. Dat is mijn hobby geworden.

WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE TAKEN VAN DE 
BEHEERDERS?
Maarten: Oei. Onze voorgangers heb-
ben dat in peilers uitgelegd. Wij zullen 
het wat anders vertellen: ik doe de kassa’s, 
eigenlijk al het cash geld dat je ziet op 
evenementen komt van mij en komt te-
rug naar mij. Ik maak die klaar, ik tel die. 

Daarnaast doe ik alle facturen, als iemand 
iets betaalt met zijn eigen kaart voor VTK 
betaal ik dit terug. Als er online facturen 
binnenkomen betaal ik die ook. Dat zijn 
mijn twee grootste taken.
Lotte: Als er bestellingen moeten gebeu-
ren, breng ik deze in orde. Ik hoop dan dat 
die aankomen en anders is het boos wor-
den op de pakjesdiensten. De bijhorende 
facturen boek ik daar dan van in. Ik zorg 
ook dat de verzekeringen van onze vzwin 
orde zijn. Als er studenten iets voorheb-
ben op een evenement van VTK, contac-
teren ze mij en zorg ik dat het papierwerk 
geregeld wordt. Dan is er de opvolging 
van de werkgroepen, deze hebben we wat 
onder ons verdeeld. We volgen die op, we 
boeken hun facturen in maar voor de rest 
hebben zij een zelfstandige werking.

WAARUIT KRIJG JE ALS BEHEERDER HET MEES-
TE VOLDOENING?
Lotte: Dat is een moeilijke vraag. Het 
meeste voldoening haal ik uit het feit dat 
je verantwoordelijkheid draagt en dat je 
de posten kan ondersteunen. Wij weten 
van alle posten wel redelijk veel omdat we 
indirect alles zien binnenkomen. 
Maarten: Ik weet het niet, gewoon we-
ten dat je eindverantwoordelijke bent van 
de hele fi nanciële staat van de vzw. Je weet 
eigenlijk als Beheerder het meeste van wat 
er gaande is binnen VTK, omdat je in G5 
zit dus. Je hebt enerzijds je G5-bereik, 
maar je ziet ook alle fi nanciële dingen 
langskomen.

LOTTE, ALS OPVOLG VRAAG VAN VORIG JAAR, 
HOE HEB JE DIT JAAR ERVAREN ALS EERSTE 
JAAR PRAESIDIUMER?
Lotte: Ik heb het heel positief  ervaren. Ik 
heb absoluut geen spijt dat ze dat zaadje 

DE BEHEERDERS hebben gepland. Ik zou het zo opnieuw 
doen. Ik zou zelfs nog meer tijd willen 
hebben om er nog meer tijd in te kunnen 
investeren, want ik geniet er zo van onder 
de mensen te komen en iedereen wat te 
kunnen helpen. Ik ben blij dat ik het ge-
daan heb. Ik denk dat Maarten dat ook 
wel zou zeggen.

FLOOR EN THOMAS, HEBBEN JULLIE MET JULLIE 
GECOMBINEERDE CULTUUR- EN LOGISTIEK- ER-
VARINGEN GENOEG VOORBEREIDING VOOR DEZE 
POST?
Floor: Ik denk het eigenlijk wel. Het 
voordeel dat Thommie en ik wel hebben 
is dat we eigenlijk allebei twee verschil-
lende posten hebben gedaan de afgelo-
pen twee jaar. Ik heb eerst development 
gedaan en doe nu cultuur, Tommie eerst 
cudi en dan logistiek. Dus wij komen uit 
heel andere achtergronden en ik merk nu 
al dat dat voor andere visies zorgt op ver-
scheidene zaken. We gaan nog wel serieus 
veel moeten bijleren dus we gaan nog veel 
berichtjes moeten sturen naar de huidige 
Beheerders (lacht). Dat doen we nu al, 
maar ik zie het wel helemaal zitten.
Thomas: Ik denk wel dat het goed is dat 
je er ervaring in hebt. Wij hebben tesam-
en bijna een kwart van de posten gehad. 
Logistiek is een post waar je heel hard met 
andere posten in aanraking komt, waar-
door je ook wel weet voor een deel hoe die 
werken. Naar beheer toe kan dit ook wel 
handig zijn als je nu al wat weet hoe die 
post intern werkt.

THOMAS, GA JE HET FYSIEKE WERK VAN LOGIS-
TIEK NIET TE HARD MISSEN?
Thomas: Uiteraard ga ik het missen om 
met ons Angela (= de kar van VTK) rond 
te rijden. Hopelijk komen er nog wat mo-
mentjes dat ze in nood zitten en dat ik nog 
is kan bijspringen. 
Lotte: Ik denk wel dat dat gaat zijn 
(lacht).

LOTTE EN MAARTEN, HEBBEN JULLIE TIPS VOOR 
JULLIE OPVOLGERS? 
Maarten: Geniet ervan! Het gaat sneller 
voorbij dan je denkt.  Je bent heel de da-
gen in de weer met dit en dat en opeens is 
het paasvakantie. Het gaat wel druk zijn.
Lotte: Soms zijn er stressmomentjes 
maar dan heb je elkaar om erdoor te ko-
men.
Maarten: Spring bijvoorbeeld eens bij 
elkaar binnen op kot. 
Lotte: Als er een probleem is, bespreek 

"IK HEB ABSOLUUT GEEN SPIJT 
DAT ZE DAT ZAADJE HEBBEN 
GEPLAND"

VAN LINKS NAAR RECHTS: MAARTEN, FLOOR, LOTTE, THOMAS
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dat met elkaar, bespreek dat met de rest, 
maak je er niet al teveel zorgen over.
Maarten: Zeg jij (lacht)!
Lotte: Ja zeg ik, dat is een advies dat ik 
van Maarten heb bijgeleerd, dat ik me 
soms dingen niet teveel moet aantrekken

IS HET TOEVAL DAT DE COMBO JONGEN-MEISJE 
WEL IN TREK IS?
Lotte: Moeten wij daarop antwoorden 
(lacht)?
Thomas: Dat is puur toeval lijkt me 
(lacht).
Floor: Ik vind dat wel leuk, je merkt echt 
dat wij anders naar dingen kijken en dat 
is superfi jn want dat heb je wel nodig om 
juiste beslissingen te maken, verschillende 
visies hebben.
Lotte: Heb jij dat gevoel bij mij Maar-
ten? (lacht)
Maarten: Jij hebt gewoon een totaal an-
dere visie op het leven (lacht). Echt een 
stresskip. Ik ben meer van ‘allee, pakt een 
koffi  etje’.
Lotte: Ja, maar jij soms ook teveel (lacht).
Maarten: Ik denk dat wij zo een beetje 
de uitersten zijn maar dat werkt wel op 
één of  andere manier. Ze kan soms eens 
tegen me uitvliegen en dan denk ik ‘allee’.
Lotte: Dan kan ik uitvliegen, maar dan 
ligt hij nog steeds in zijn bed (lacht).

FLOOR EN THOMAS, ZIJN JULLIE DAN OOK ZO'N 
UITERSTEN? 
Floor: Ik denk het wel, ik kijk wel uit naar 
het moment dat wij ook zo hard tegen el-
kaar kunnen zijn (lacht).
Thomas: Dat wordt nog leuk. Ben jij zo 
een stresskip dan?
Floor: Bwaa, ik denk het wel. Van ons 
twee ga jij wel de rustige zijn, denk ik.
Thomas:  Ja dat lijkt me ook wel (lacht).

FLOOR, KEN JE NOG EEN LEUK WEETJE OVER 
THOMAS (EN OMGEKEERD)?
Maarten: Wij hadden dit zien aanko-
men, hadden het er gisteren al over.
Floor: Oei leuke weetjes (kijkt bedekend).

Lotte: Dat hoeft niet goed te zijn, je mag 
hem door het slijk halen (lacht).
Floor: Ja de sappige dingen weet ik nog 
niet maar Thommie heeft wel 8 jaar bas-
ket gespeeld. Hij is deel van een tweeling 
en wij wonen trouwens helemaal niet ver 
van elkaar; allebei in het hartje van de 
kempen (Turnhout - Hoogstraten). 
Thomas: Floor heeft een viertal jaar in 
Zweden gewoond en haar broer heet ook 
Thomas.  
Floor: Ik kan ook niet zo goed tegen al-
cohol. En ik krijg nogal een grote mond 
als ik drink. Dus daar moet ik wel voor 
oppassen (lacht).

EN MAARTEN EN LOTTE? 
Maarten: We beginnen makkelijk, iets 
dat ik letterlijk daarjuist te weten ben ge-
komen. Haar ouders hebben twee jaar in 
Amerika gewoond, en ze zijn teruggeko-
men omdat Lotte geboren moest worden. 
Lotte: Als je binnenwandelt in Maarten 
zijn kamer, dan weet je nooit waar je hem 
gaat aantreff en. Meestal in z’n bed maar 
je weet niet of  hij slaapt, aan het thesis-
sen is of  gewoon aan het sterven (van de 
kater). 
Maarten: Dat is omdat jij kassa’s moet 
komen halen!
Floor: Elke keer als ik bij Maarten ben 
binnengelopen was hij aan het slapen. En 
dat was dan niet 8 uur ‘s ochtends maar 
om 1 uur in de namiddag.
Lotte: Hij is een nachtmens en doet alles 
vanuit zijn bed.
Maarten: Dat klopt, ik heb vorig jaar 
pas vanaf  maart een bureaustoel op mijn 
kot gezet (lacht). Ervoor stond die bij Fré 
op kot, niet eens zo ver. Ik heb die gewoon 
nooit nodig gehad. Dit jaar heb ik hem 
ook niet gebruikt. (Lotte: je zet er kassa’s 
op).
Lotte: Je kan torens bouwen met de hoe-
veelheid ijskoffi  es die hij drinkt.
Maarten: Ja, zeker tijdens de examens.
Lotte: Als Maarten zat is vertoont hij 
haantjesgedrag. Dan is hij opeens twee 

keer zo breed.
Maarten: Ohja, Lotte kan echt gewoon 
beslissen om niet te slapen en eff ectief  
toch actief  te zijn. Bijvoorbeeld Lotte 
heeft vrijdag  tot 4 uur ‘s nachts de kas-
sa’s gedaan van Galabal. Daarna heeft ze 
‘s nachts geholpen met de afbraak en in 
plaats van dan in haar bed te kruipen, is 
ze terug gaan helpen afbreken tot 10 uur 
in de avond.

WAT ZIJN JULLIE PLANNEN VOLGEND JAAR?
Lotte: Oh noooo (loopt weg).
Maarten: Mijn plan voor dit jaar is mijn 
thesis afwerken. Ik moet er nog twee af-
maken en Lotte ook nog eentje. Verder ga 
ik het jaar afronden en zien dat de jaar-
rekening binnen is. Eigenlijk zouden wij 
op dit moment moeten solliciteren maar 
euhm dat is er nog niet van gekomen.
Lotte: Ik weet gewoon ook nog niet wat 
ik wil doen. Eerst mijn thesis afwerken en 
dan ga ik het op me laten afkomen. Een 
applicatie voor een ma-na-ma indienen 
en als ik die krijg dan ga ik overwegen om 
verder te studeren of  niet. Ik vrees wel dat 
ik in een zwart gat ga vallen, want je gaat 
veel minder mensen rondom u hebben 
die je kent en dat is het enige waar ik wat 
schrik van heb.
Maarten: Eh maar we gaan samen op 
kot.
Lotte: Ja (lacht)?
Maarten: Ik heb dat beslist (lacht).
Lotte: We zullen zien wat dat gaat ge-
ven. We gaan oude zak komen spelen op 
VTK-evenementen en ambetant komen 
doen (lacht).

Beheerders moeten goed met geld 
omkunnen. Als opdracht werden 
de duo’s met elkaars benen aan el-
kaar vastgeknoopt. Zo moesten ze 
om ter meeste verstopte biljetten 
geld zoeken in 5 minuten. Lotte en 
Maarten wonnen met 6 biljetten te-
gen de 5 biljetten van Floor en Tho-
mas.

"IK KIJK WEL 
UIT NAAR HET 
MOMENT DAT 
WIJ OOK ZO 
HARD TEGEN 
ELKAAR KUN-
NEN ZIJN"
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OORKONDE DER STANDPUNTEN 

~ VTK DICHTER BIJ STUDENTEN BRENGEN ~
Met deze standpunten willen we VTK meer zichtbaar maken onder de stu-
denten. Dit door meer fysiek aanwezig te zijn op de campus en van VTK  
een nog een meer ondersteunende basis te maken waar elke student ten allen 

tijde terecht kan.

◊ Meer halen uit lidmaatschappen
◊ VTK steunt studenten in de blok
◊ Inzetten op aanwezigheid in de campus en real-life contact
◊ VTK als infopunt voor internationale studiemogelijkheden
◊ We waarderen de input en feedback van onze leden en willen dit op een 

laagdrempelige manier mogelijk maken
◊ Logistiek en sportmateriaal beschikbaar stellen voor leden
◊ Studenten beter op de hoogte brengen van onderwijsupdates
◊ Een gepersonaliseerd nieuwsoverzicht aanbieden in de vorm van een we-

kelijkse nieuwsbrief.

~ VTKNALDRANG ~
Een ludiek thema dat toch verschillende belangrijke puntjes bevat! Binnen VTK 
heeft iedereen recht op veilig, gecontroleerd en kwaliteitsvol uitgaan. Daarom zul-
len wij ons met VTK inzetten om voor iedereen een aangenaam en veilig nacht-

leven te garanderen. 

◊ Inzetten op unieke en kwaliteitsvolle cantussen
◊ Meer DJ’s in de fak
◊ Veilig feesten
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~ ONTSPANNING @ VTK ~
Veel studenten kunnen hun hobby’s niet of  weinig uitvoeren in Leuven. Met 
VTK willen we graag het aanbod aan ontspanningsmogelijkheden uitbrei-
den zodat studenten gestimuleerd blijven om activiteiten te kunnen doen die 

ze graag doen.

◊ Muziek toegankelijk maken voor studenten
◊ Meer inzetten op live muziek bij evenementen
◊ VTKoerst een vaste waarde maken
◊ VTKookt terug tot leven brengen

~ VTK IN EEN NIEUW JASJE ~
Aan de hand van enkele kleine, maar cruciale ingrepen willen we VTK in 
een nieuw, fris en hip jasje steken. Hieronder vallen enkele veranderingen 
die het reilen en zeilen van onze studenten binnen VTK aangenamer zullen 

maken. 

◊ Cursusdienst en Theokot upgraden
◊ Het bakske heruitvinden
◊ Nieuwe ledentrui
◊ Bancontact in fakbar en Theokot
◊ Printer en printkaartensysteem herevalueren

Kom zeker langs op onze Kiesweek  van 1 t.e.m. 5mei! Je kan er gezellig 
chillen, aan spotprijzen eten of genieten van een drankje! 
   @veldje voor alma iii
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Spelletjes

VTKruiswoordraadsel

! WIN WIN WIN !! WIN WIN WIN !
In iedere editie van de Ir.Reëel staat een puzzel waarbij je een getal of  letter 
zal bekomen. Hiermee kan je een code vinden die jou een mooie prijs 
kan opleveren op het einde van het jaar! Los het VTKruiswoordraadsel 
op en ontdek het laatste deel van de geheime code!

VTKruiswoordraadselVTKruiswoordraadsel zal bekomen. Hiermee kan je een code vinden die jou een mooie prijs 
kan opleveren op het einde van het jaar! Los het VTKruiswoordraadsel 
op en ontdek het laatste deel van de geheime code!

HorizontaalHorizontaal
2 - Onze grootste vijand op de 24 urenloop
4 - Het kot van heel wat Praesidiumleden
7 - De persoon waarbij je je medewerkersbonnetjes moet ophalen
9 - Één van de kleuren van VTK
10 - Een andere studentenstad waar ook een VTK bestaat
12 - Ons openingsfestival
14 - De naam van onze VTKar
15 - De mascotte van VTK
17 - Het laatste liedje van een cantus
19 - De locatie van het Galabal des Vlaemsche Technische   
       Krings

VerticaalVerticaal
1 - De post die deze Ir.Reëel maakt
3 - De sterren op ons schild waren vroeger...
5 - De naam van de huidige ploeg
6 - Het kleinste transportmiddel van VTK
7 - De naam van de Instagramactie van Bram en Liene tijdens  
     de blok
8 - Onze huisdrank
11 - De plaats waar je altijd terecht kan voor een spelletje        
       Mario Kart
13 - Het evenement waarbij we Heverlee vol lampjes hangen
16 - De maand waarin onze Jobfair dit jaar plaatsvond
18 - Onze Praeses



 35

Kleurplaat

Waar is G5?Waar is G5?

KleurplaatKleurplaat

•LD
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Galabal des Vlaemsche 
Technische Krings 2022


