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De eerste examenperiode is achter de rug en zelfs die lesvrije week is voorbijgevlogen, 
tijd om aan het tweede semester te beginnen! Maar voor we dat doen, hier nog 
een korte, maar mooie terugblik op vorig semester.

Spelletjesavond

Sintbezoek
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ElkE, liEs & DaphnE: DE DriE vrouwElijkE praEsiDEs

Kunnen jullie jezelf  eerst kort even 
voorstellen?

Elke: Ik ben Elke Hendrix en afkomstig 
van Maaseik. Ik was een braaf, Limburgs 
meisje toen ik naar Leuven kwam en 
ben uiteindelijk praeses geworden. Van 
opleiding ben ik bouwkundig ingenieur 
maar tijdens mijn eerste sollicitaties 
zochten ze geen vrouwen in de 
bouwsector. Binnen de banksector waren 
ze wel op zoek naar vrouwen, dus ik ben 
bij één bank gaan solliciteren en sindsdien 
werk ik bij AXA bank (dat nu overgekocht 
wordt door Crelan).

Lies: Ik ben begonnen aan de opleiding 
burgerlijk ingenieur omdat dat het 
moeilijkste was. Ik heb voor de richting 
elektrotechniek gekozen omdat dat de 
richting was waar ik het minste van 
begreep. Ik dacht ik zal dat dan gaan 
studeren, misschien begrijp ik het dan 
wel, maar ik heb het eigenlijk nooit 
begrepen. Ik ben begonnen in een 

technisch-commerciële functie bij Cisco 
systems, waar nog veel VTK-ers zaten. 
Nadat ik dan kinderen heb gekregen, 
ben ik bij het huidige Proximus terecht 
gekomen waar ik al verschillende functies 
heb gehad. Momenteel houd ik mij 
bezig tussen strategie en de operationele 
werking, namelijk met klantenervaring en 
portfolio-evolution. 

Hebben jullie ook nog hobby’s die 
jullie in je vrije tijd doen?

Elke: Wij zingen allebei! Ik zing in een 
groepje van zes vrouwen, ‘Sacoche’, 
en wij zingen a capella hedendaagse 
popmuziek. Voornamelijk het creatieve 
luik is momenteel heel boeiend om 
verschillende liedjes uit te proberen.

Lies: Bij mij is het een koor van ongeveer 
32 dames, Cappella Concinite, in Leuven. 
Die hobby heb ik altijd weten vol te 
houden ondanks die andere hobby, mijn 
drie kinderen. Nu twee van mijn kinderen 
een instrument spelen, cello en viool, en 

mijn man de contrabas speelt, ben ik ook 
weer meer piano aan het spelen.

Daphne: In het middelbaar speelde ik 
vaak tennis en ik speelde ook toneel. Eens 
in Leuven gekomen, heb ik de eerste twee 
jaar vooral veel gestudeerd. Daarna ben 
ik dan in het praesidium terecht gekomen 
en nu heb ik eigenlijk geen tijd meer om 
nog iets anders buiten VTK te doen. 

Elke: Bestaat VTK Revue nog?

Daphne: Zeker! In mijn tweede jaar had 
ik zowel interesse om in Revue als in 
kiesploeg te gaan, maar ik wou volledig 
gaan voor 1 project en koos voor ploeg. 
Tegenwoordig is het wel de traditie dat de 
praeses en vice meedoen in Revue. Ik heb 
hen dan gevraagd om een deftige rol voor 
mij uit te schrijven omdat ik nu wel eens 
graag echt wil meedoen.

Zijn jullie als schacht gedoopt 
geweest?

Lies: Ik ben eigenlijk per ongeluk gedoopt 

In het (bijna) honderdjarig bestaan van VTK heeft onze kring welgeteld drie 
vrouwelijke praesides gekend. Hun namen? Elke Hendrix, Lies Dries en uiteraard 
Daphne Certyn. Samen met hen blikken we terug op het bestaan van onze kring. Hoe 
verliep de werking binnen het praesidium? Wat waren de belangrijkste momenten 
in hun praesesjaar? En vooral, wat betekende het om als vrouw praeses te zijn van 
een, euhm toch wel, mannenkring?

VTK100
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Lies Dries, praeses ‘99-’00 Daphne Certyn, praeses  ‘19-’20Elke Hendrix, praeses ‘93-’94 

want het zit helemaal niet in mij om aan 
zoiets mee te doen. Ik was in de rol van 
jaarverantwoordelijke gesukkeld in het 
eerste jaar en dan was het heel moeilijk 
om het niet te doen. 

Daphne: Ik ben pas vorig jaar gedoopt. 

Elke: Ik ben eigenlijk nooit gedoopt 
geweest. Maar tijdens de doop van onze 
schachten, moest ik slowen met een 
schacht. (Tegen Lies) Dat was Johan, 
uwe man. Toen hebben ze wel van alle 
vuiligheid over ons gekapt, ook over mij.

Mochten praesidiumleden 
onderling een relatie aan gaan?

Elke: Wat is dat nu voor zever? Daar 
hebben we nooit over nagedacht. 

Lies: Wij ook niet, wij hebben vooral veel 
nageslacht gecreëerd. Ik ben getrouwd 
met Johan, de vice-praeses van twee jaar 
ouder die dus nog met Elke heeft geslowd.

Daphne: Bij ons wordt dit allesbehalve 
aangemoedigd, om problemen te 
vermijden wanneer het koppel uit elkaar 
zou gaan en ze wel nog met elkaar moeten 
samenwerken. Als het toch gebeurt, 
krijgen ze een strafje of  ze mogen ook een 
vat geven.

Hoe was het om jullie eerste cantus 
voor te zitten?

Daphne: De eerste externe cantus, was 
de cantus in onze kiesweek. Dat was een 
cantus op kasteelbier Rouge dus meteen 
een hele stevige. Eigenlijk viel die heel 
goed mee, ik had het vooral heel goed 
voorbereid. Het voordeel was dat er 
geen praesidiumleden aanwezig waren, 
enkel om te shiften. De zaal was volledig 
gevuld met leden en die hebben heel goed 
meegedaan. Ik durfde toen zelf  ook niets 
drinken, ik wou per se nuchter blijven 
terwijl ik nu ook wel wat pintjes meedrink.

Lies: Mijn praesidium was net mijn 
steun en toeverlaat. Ik was ook heel goed 
voorbereid, ik had echt stress voor die 
eerste cantus. Ik had ook alles voorbereid 
wat er eventueel zou kunnen misgaan 
en hoe ik daarop ging reageren maar de 
corona was zo mak als lammetjes. Ik heb 

ook altijd met een stenen pot gecantust 
zodat ze niet konden zien hoeveel de 
praeses dronk. Ik vond het wel altijd zeer 
plezant om voor te zitten. Wij zingen 
graag he!

Elke: Ik heb daar precies nooit van 
wakker gelegen, dat waren altijd zeer toffe 
cantussen. Ik dronk inderdaad ook uit een 
stenen beker maar ik vond het altijd wel 
plezant. 

Daphne: Ik vind het ook één van de leukste 
dingen om een cantus voor te zitten.

Was het soms moeilijk om als 
vrouw leiding te geven binnen een 
mannenkring?

Lies: Ik heb daar nooit iets van gemerkt 
dat dat lastiger was. In tegendeel, ik 
had soms het gevoel dat je beter werd 
behandeld. 

Elke: Bij ons was het wel een beetje 
speciaal omdat er twee ploegen aan het 
ontstaan waren. Uiteindelijk zijn wij tot 
één ploeg gekomen en hebben ze mij als 
praeses vooruit geschoven. Daardoor had 
het praesidium zelf  voor mij gekozen. 

Daphne: Ik kreeg van mijn voorgangers 
de raad mee om me niet teveel te spiegelen 
aan mijn voorganger. Maar omdat ik als 
vrouw geen vrouwelijke voorganger had, 
had ik ook veel minder die persoon om 
mezelf  aan te spiegelen. Daardoor kon ik 
ook sneller mijn eigen ding doen. 

Hoe verliepen bij jullie de 
verkiezingen voor het nieuwe 
praesidium?

Daphne: Tegenwoordig houden wij 
formele interne verkiezingen waarin de 
kandidaat-praesides hun visie toelichten 
aan het kandidaat-praesidium. Waarna 
er vragen gesteld mogen worden en er 
een stemming volgt. Het blijft echter 
wel mogelijk dat een tegenkandidaat 
een tweede ploeg opricht maar dat is de 
laatste jaren niet meer gebeurd.

Lies: Een visie kwam pas later in 
mijn carrière. Iets formeel hebben wij 
nooit gehad. Wij hebben wel zelf  iets 
uitgevonden toen met de sterke groep 

van ons jaar. De latere vice had toen een 
psychologiespel bedacht waarin we open 
met elkaar communiceerden in de keuken 
van den 48. (n.v.d.r. dit is het vroegere 
huis van VTK) Om zo tot een consensus 
te komen achter wie we allemaal kunnen 
staan. 

Elke: Bij ons waren er bijna twee ploegen 
ontstaan maar uiteindelijk hebben we 
dan toch één gemeenschappelijke ploeg 
kunnen maken. Wij hadden ook geen 
formele verkiezingen, dat werd allemaal 
onderling afgesproken.

Hadden jullie een eigen fakbar?

Elke: Wij hadden de Harlekijn als fakbar, 
op de hoek van de Naamsepoort waar nu 
een immokantoor is. Die werd uitgebaat 
door den Flap.

Lies: Wij hadden ’t ElixIr al. Toen ik 
tweede kan zat, in 1996, werd dat in 
gebruik genomen. Wij zaten als eerste 
onder de Waaiberg en nadien is dan de 
Sportzak erbij gekomen. Bij ons was dat 
ook echt een ploeg binnen het praesidium 
en die zaten dan typisch op den 48 op kot. 
Ikzelf  heb ook 2 jaar op den 48 gewoond. 

Elke: Wij hebben nooit een fakbar moeten 
uitbaten, dat was altijd den Flap die dat 
deed. De fakbar was wel echt een café, als 
we feestjes organiseerden gingen we naar 
andere zalen die daarvoor ter beschikking 
waren. Heel vaak gingen we naar het RC 
(recreatiecentrum op Arenberg), daar 
hielden wij onze cantussen en fuiven. 

Hoe verliep de communicatie naar 
de leden?

Lies: Via den tamtam! Het belangrijkste 
was het Bakske, het wekelijks blaadje, als 
het echt belangrijk was gingen we naar 
de aula’s bij vakken waar iedereen moest 
zitten. 

Daphne: Onze communicatie is vooral 
gericht op onze Facebookpagina, maar 
het Bakske is er ook nog steeds. Facebook 
is voor ons toch wel cruciaal maar dat 
wordt ook steeds moeilijker. 
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Wat waren de grootste activiteiten?

Elke: Het galabal en het bedrijvenforum 
waren twee grote activiteiten.

Lies: Bij mij was dat Yellow Fever, een 
erfenis van mijn voorganger. Ik heb wel 
de massacantus proberen op te richten. 
Een cantus met alle praesidia van Leuven 
samen in een tent voor Alma 3. 

Elke: Natuurlijk ook de Barbarafeesten! 
Dat was een hele rij van activiteiten 
gedurende twee weken voor de 
Kerstvakantie. Wij hadden toen nog geen 
semesterexamens waardoor dat nog ging. 

Lies: De feestweek van de verkiezingen 
was de laatste activiteit van het jaar, 
daarna ging alles dicht en begon de blok. 

Hoe beviel de combinatie van 
de studies of  thesis met het 
praesesjaar?

Daphne: Alle tips zijn welkom!

Elke: Ik had het geluk om een thesis met 
twee te maken maar mijn partner heeft 
niet zoveel gehad aan mijn input. 

Lies: Ik vond het laatste jaar een vrij 
gemakkelijk jaar qua vakken, veel 
zware vakken zaten er niet meer tussen. 
Enkel nog die thesis maar ik had een 
goede thesisbegeleider en een goede 
thesispartner. Doordat ik reeds twee 
jaar samen was met mijn partner, die al 
werkte, voelde ik mij tegen februari het 
studentenleven wel ontgroeid. 

Daphne: Bij jullie was het dus wel de 
gewoonte om als praeses in juli af  te 
studeren? Bij ons is dat ondertussen toch 
wel anders. Voor examens heb ik altijd 
zeer efficiënt kunnen studeren maar in 
een thesis kruipt vooral heel veel tijd, tijd 
die ik niet meer heb. Dat is de afgelopen 
jaren ook bijna niet meer gelukt dat de 
praeses zijn thesis in juni indiende. 

Hoe zag de werking van het 
praesidium eruit?

Lies: Wij waren met ongeveer 60 
praesidiumleden en volgende posten: 
kleine K (activiteiten), grote K (cultuur), 
logistiek/techniek, cursusdienst, reis, 
jaarwerking, theokot, sport en didactiek.

Daphne: Wij zijn dit jaar met 69 personen, 
verdeeld over 14 posten: activiteiten, 
bedrijvenrelaties, communicatie, cultuur, 
cursusdienst, development, fakbar, groep 
5, internationaal, IT, logistiek, onderwijs, 
sport en theokot. Tegenwoordig hebben 
wij ook groepscoördinatoren (groco’s), 
was dat bij jullie ook?

Elke: Officieel niet maar in de realiteit 

waren die er wel. Wekelijks hielden wij 
dan een vergadering met het dagelijks 
bestuur in het salonneke (op blok 6). 

Daphne: Wij houden elke vrijdagmiddag 
een vergadering met de groco’s om de RvB 
(Raad van Bestuur), die op zondagavond 
plaatsvindt, voor te bereiden. 

Lies: Een vergadering met alle 69 
praesidiumleden? Dat vind ik te 
democratisch, op een bepaald moment 
moet er gewoon beslist worden. Een 
beetje meer efficiëntie zou goed zijn, 
iedereen is ten slotte vertegenwoordigd 
door zijn groepscoördinator. Daarmee 
dat jij je thesis niet afkrijgt! The agile way 
of  working, elk groepje is een agile team 
en die doen hun onderlinge sprintjes en 
jullie doen de QBR, the quarterly business 
review, met alle groepscoördinatoren en 
voilà gedaan. 

Daphne: Tegenwoordig verwacht 
het praesidium dat Groep 5 enorm 
transparant is. Als we iets beslissen waar 
niet heel het praesidium bij betrokken is, 
is niet dit transparant. Iedereen moet in 
staat zijn om zijn mening te kunnen geven.

Elke: Bij ons moest het vooral vooruit 

gaan. 

Bedankt voor dit fijne gesprek 
dames. Hopelijk tot volgend jaar op 
één van de activiteiten van VTK100.

•Emily
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miCrosoFt EXCEl, EEn parEl DoorhEEn DE tijD

Uw Werkgroep redactie correspondent besloot om deze keer niet het dagboek van 
onze proff essor Vandepitte bij te houden, of het liefdesadvies van onze Lutgarde 
neer te schrijven. Voor een keer nemen we een van de langer lopende saga’s onder 
de loop, Microsoft Excel

Excel is al een relatief  oude serie. In 
1985 kwam het eerste seizoen uit (Excel 
1.0). Twee jaar later volgde het tweede 
seizoen dat ook op de streamingdienst van 
Microsoft te volgen was. Met het vierde 
seizoen – in 1992 -  brak het pas echt 
door. Het bouwde voort op het succes 
van het derde seizoen waar prachtige 
grafi sche functies werden geïntroduceerd. 
We zijn ondertussen al bij het 16e seizoen 
aanbeland en ondertussen is het niet meer 
mogelijk dan dit gewoonweg een hype te 
noemen. Het leek me daarom ook eens 
tijd om Excel onder te loep te nemen en  
te kijken of  die hype ook correct is. 

Laat me vooraleerst al opmerken dat 
men – ondanks het feit dat het een oude 
serie is – wel degelijk goed inspeelt op 
moderne tendensen. Bijvoorbeeld met het 
interactieve entertainment. Na het succes 
van de Netfl ix-special ‘Black Mirror: 
Bandersnatch’ waarin de kijker zelf  de 
loop van het verhaal bepaalt, is er grote 
aandacht gegeven aan dit fenomeen. Het 
volstaat – in tijden waarin er wel elke 
week een nieuwe streamingdienst lijkt te 
verschijnen - soms niet meer om ‘gewoon 
een goede serie’ te maken. Net hierin 
blinkt Excel al een eerste keer uit. Je bent 
niet beperkt tot het passief  bekijken van 
tutorials of  het lezen van helpteksten… 
Integendeel! Als kijker grijp je zelf  in op 
het verhaal. Excel omarmt bijgevolg dat 
interactieve entertainment. Bovendien 
– en dit is echt speciaal – ben je bijna 
ongelimiteerd in de mogelijkheden. Waar 
bij Bandersnatch het nog enkel mogelijk 
was om uit twee opties te kiezen, heb je 
hier zo goed als oneindig veel opties. Als 
deel van het onderzoek voor dit artikel 
probeerde ik ze te tellen. Ik kwam uit 
op bijna 43459 lijntjes. En dat nog eens 
vermenigvuldigd met al de letters van het 
alfabet! Ongeloofl ijk…

Maar hoe zit het verhaal ineen? Wel, 
grofweg onderscheid ik fi lms en series 
vaak in ‘character-driven’ en ‘plot-driven’ 
waar in het eerste geval het meestal de 
interacties tussen de – sterk uitgewerkte – 
karakters zijn en in het andere geval het 
meestal het verhaal is dat de kern is. De 

laatste jaren zien we natuurlijk wel dat 
ook plot-driven series sterker inzetten op 
krachtige karakters. 
Excel bevindt zich eerder aan de kant 
van het character-driven. Het centrale 
aspect van Excel is – en blijft – de vele 
interacties tussen alle karakters in elk 
vakje en de vakjes met elkaar. Er is niet 
direct een groot allesomvattend verhaal. 
Het gaat eerder over de som van al die 
kleine verhaaltjes. Al is er de laatste jaren 
wel iets interessants bijgekomen onder 
het hoofdstuk ‘Invoegen’, hier zijn talloze 
mogelijkheden bijgezet om verhaallijnen 
te kunnen defi niëren. Taartdiagrammen, 
histogrammen of  klassieke whodunit-
staafdiagrammen. Dit biedt de 
mogelijkheid om nog interessantere 
plotlijnen te creëren. 

Maar daar stopt het niet bij! Datgene dat 
Excel echt uniek maakt is het ‘rule-based-
story-generating’. Excel bevat namelijk 
veel opties om door het maken van – al 
dan niet complexe – formules en regels 
een hele nieuwe dimensie naar je scherm 
te brengen. Nu kan je de karakters echt 
laten interageren! Wat dacht je ervan om 
een som van kolom D te nemen? Of  de 
omgeving van de karakters automatisch 
in te kleuren op basis van hun waarde 
en gemoedstoestand? Dit biedt zo 
goed als oneindig mogelijkheden. En 
net deze sterkte is hier ook ergens de 
zwakte van Excel. Het heeft soms te veel 
mogelijkheden. Als je als kijker voor de 
eerste keer Excel opstart zal je enkel een 
paar basis plotlijnen kunnen opstarten. 

Naarmate je het meer gebruikt, zal je beter 
de verschillende formules, regels en fi lters 
kennen. Het zou de gebruikerservaring 
ten goede komen, moest het mogelijk 
zijn om aan de hand van kleine specifi eke 
tutorials een snelle start te krijgen. 

Ten slotte nog iets over de prijs. Met 
€69,00 per jaar bevindt Offi  ce zich in het 
midden van alle streamingdiensten. Het is 
wat duurder dan de ongeveer €60 euro per 
jaar die je kwijt bent voor Apple+ maar 
zo goed als evenveel als de €69,99 voor 
Disney+ en veel goedkoper dan de €96 euro 
per jaar bij Netfl ix. Het bevat momenteel 
wel slechts een handvol series (Excel, 
Word, Powerpoint, Outlook en hun meer 
onbekende broertjes/zusjes Publisher en 
Access) maar deze series bieden dan wel 
grote interactieve mogelijkheden. Het 
is geen simpele afweging als je met een 
beperkt budget moet kiezen tussen een 
streamingabonnement of  dit leuke Offi  ce 
pakket, maar die keuze laat ik aan de lezer 
over. 

Al bij al is Excel nog steeds een geweldige 
serie. In de verschillende tabbladen 
zitten geweldig veel opties weggestoken 
waarmee oneindige plotlijnen ontwikkeld 
kunnen worden. Toch zou het mogelijk 
moeten zijn om in de jungle van alle 
formules, regels en kleine venstertjes 
beter het overzicht te behouden. De prijs 
is relatief  beperkt al zijn er maar een 
handvol series. Ik geef  Excel vier sterren 
op vijf  en kijk met plezier uit naar het 
volgende seizoen.  •MM
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kErstavonD bij EEn hln rEagEErDEr

Terwijl wij gezellig samen aan tafel zaten met de familie, zag de avond van de 
gemiddelde HLN reageerder er heel anders uit. Waar wij ambetant werden van 
de opmerkingen van de bomma over onze studies of ons liefdesleven, werden een 
paar HLN reageerders vuurrood bij het lezen van sommige titels. Wij verzamelden 
de beste reactie onder HLN artikels van de nonkel Patricks en tante Chantals onder 
ons die helaas niets beters te doen hadden op Kerstavond, veel plezier ermee!
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Valentijn

10

Ram (21 mrt - 19 apr)
In een relatie: Rammen houden van duidelijke communicatie, veel passie en liefdevolle, ontspannen momentjes. 
Je bent echter ook een heel loyale partner en verspreidt met alle plezier liefde en vooral geluk in jullie relatie. Je lief  
geeft je daarom met veel plezier een massage tijdens een van die ontspannen momentjes samen!

Single: De Ram is meestal degene die op jacht gaat in plaats van dat er op hem/haar gejaagd wordt. De Ram weet 
wat hij/zij wil en dat zal iedereen meteen geweten hebben. Je slaat dan ook iedereen moeiteloos aan de haak, maar 
voorlopig geen degelijk relatiemateriaal. Amuseer je, stap op hem/haar af  en waag je kans voor een avondje!

Perfect match: Weegschaal

Stier (20 apr - 20 mei)
In een relatie: De Stier heeft een voorliefde voor sensuele intimiteit met zijn of  haar partner. Stimuleer de zintuigen 

van je lief  en jullie Valentijn staat in vuur en vlam!

Single: De Stier kiest graag met uiterste zorg een nieuwe partner en ook het vertrouwen van de Stier heeft een tijdje 
nodig. Maar niet getreurd, met vrienden op stap of  een pot Ben & Jerry’s op Valentijnsavond zijn zwaar underrated.

Perfect match: Schorpioen

Tweelingen (21 mei - 21 juni)
In een relatie: Tweelingen wijden zich aan één doel. Je settelt en blijft daar, maar je vindt communicatie belangrijk 
en kan eindeloos nieuwsgierig zijn. Zolang jullie dus interesse blijven hebben in elkaars leven, zit die liefde wel goed.

Single: Tweelingen hebben totaal geen schaamte en houden van fl irten -iets wat in hun bloed zit- en intimiteit, 
op verschillende plaatsen en op verschillende manieren. Communicatie en plezier zijn belangrijk voor Tweelingen, 
maar ze richten ook snel weer hun pijlen op de volgende die hun pad kruist wanneer ze zich gaan vervelen. Probeer 
af  en toe iets meer kansen te geven aan dat muurbloempje, want je kent het gezegde: Stille Waters, Diepe Gronden.

Perfect match: Boogschutter

Kreeft (22 juni - 22 juli)
In een relatie: De Kreeft vindt het moeilijk om zich open te stellen voor intimiteit, maar eens ze voelen dat het oké 
zit, zijn ze tedere en hartstochtelijke lovers. Kreeften houden van emotie tijdens het vrijen en geven de voorkeur aan 
een diepe connectie voordat ze intiem worden. De Kreeft houdt ervan al zijn zintuigen te gebruiken bij hun liefde. 

Maar als ze een keer hun hart aan iemand geven, is het voor eeuwig en altijd.

Single: De Kreeft is gevoelig en empathisch en draagt zorg voor anderen. Je bent daarom altijd omringd door 
mensen die je graag zien. Spendeer je Valentijn met andere single vrienden en maak er een gezellige avond van.

Perfect match: Steenbok

Leeuw (23 juli - 22 aug)
In een relatie: De Leeuw heeft uithoudingsvermogen, passie en energie genoeg om voor legendarische vrijpartijen 
te zorgen. De Leeuw houdt van het plezier geniet van het speels teasen van zijn/haar partner. Koud zullen jij en je 
lief  het dus niet hebben deze Valentijn!

Single: Leeuwen hebben een natuurlijk charisma waardoor ze nooit een gebrek hebben aan aanbidders en ze dus 
zelden zelf  op zoek moeten naar liefde. Goed nieuws, want aankomende Valentijnsdag sta jij in de spotlights! Maak 
gebruik van deze positie door positiviteit te verspreiden: maak grapjes, lach en straal en wie weet wat dat je oplevert. 
Deze Valentijn heeft veel in petto, misschien zelfs boyfriend-/girlfriendmaterial.

Perfect match: Waterman

Maagd (23 aug - 22 sept)
In een relatie: De Maagd heeft veel fysieke en emotionele energie te geven. Ze houden van een serene omgeving 
en houden ervan wanneer hun lief  hen lang en sensueel aanraakt. De Maagd moet je vertrouwen voordat hij/zij 

intiem wordt, maar zodra ze dit doen, wordt het snel erg heet...

Single: Jij wijst onverbiddelijk de ene aanbidder na de andere de deur, maar daar komt nu verandering in. Jij valt 
als een blok voor Mr./Mrs Right. Enjoy!

Perfect match: Vissen

valEntijnshorosCoop
De sterren voorspellen veel goeds deze Valentijn. Ontdek hier wat er voor jou in 
geschreven staat!

Valentijn
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Weegschaal (23 sept - 22 okt)
In een relatie: De erogene zone van de Weegschaal is het brein. Weegschalen houden van communicatie in bed 
en daarbuiten en van visuele stimulatie. Maar wees gewaarschuwd, laat je niet verleiden door die hottie achter de bar, 
want dan speel je misschien je allerliefste kwijt. Spendeer dus een gezellig avondje met je lief  aan een knisperend 
haardvuur met een romantisch fi lmpje: Q-TIME IS KEY!

Single: De Weegschaal heeft al enkele maanden een crush en het is eindelijk zo ver. De sterren staan goed en met 
je betoverende persoonlijkheid is hij/zij met een vingerknip van jou!

Perfect match: Ram

Schorpioen (23 okt - 21 nov)
In een relatie: De Schorpioen is sterk in intimiteit en heeft als gepassioneerde lover een hoge seksdrive. Ze houden 
van rollenspelletjes en hebben veel energie ter beschikking, dit gecombineerd met een diepe emotionele connectie 

zorgt voor een romantische en zwoele Valentijn.

Single: De Schorpioen gelooft dat je het snelst over iemand heen geraakt met een nieuwe verovering en is daarom 
niet weg te slaan van de dansvloer, om daar een stoute scharrel te scoren. Maar pas op dat je niet in overdrive gaat, 
want je wil natuurlijk geen driehoeksverhouding met een woedend liefje. We weten natuurlijk allemaal dat dat het 

bitchy kantje in jou naar boven haalt.

Perfect match: Stier

Boogschutter (22 nov - 21 dec)
In een relatie: De Boogschutter houdt van avontuur, zowel in bed als daarbuiten. Zeker iets om te onthouden 
als jullie plannen maken voor Valentijn! Hebben jullie niet voldoende afwisseling? Dan is de kans groot dat de 
Boogschutter zich gaat vervelen. De Boogschutter is charmant en aanhankelijk en houdt van plezier in een relatie.

Single: De Boogschutter geniet met volle teugen van het single-zijn. Je zou echter wel eens voor verrassingen 
komen te staan, want opeens is daar iemand die geen eendagsvlieg blijkt. Het klikt, dus wees spontaan, het zal je ver 
brengen! Maar laat je desondanks niet verblinden door de eye candy, want je wil ook wel wat brain food.

Perfect match: Tweelingen

Steenbok (22 dec - 19 jan)
In een relatie: De Steenbok is een van de meest seksuele sterrenbeelden, maar is ook emotioneel. Jullie tijd samen 
zal sensueel zijn en ook aan liefde is er geen gebrek. Zorg ook zeker dat dit zo blijft als jullie al enkele jaren samen 
zijn. De liefde is groot, laat nu de lust nog maar eens opbloeien. Buiten is het koud, maar dicht tegen elkaar kan 

het lekker warm worden...

Single: De Steenbok laat de behoefte aan genegenheid en gezelschap voor wat ze is en trekt er op uit. Je maakt 
je eigen weg vrij en je bent gemotiveerd. Je geniet van je onafhankelijkheid en haalt daarmee ook anderen uit hun 

comfortzones. De wereld ligt aan je voeten deze Valentijn, Steenbok!

Perfect match: Kreeft

Waterman (20 jan - 18 febr)
In een relatie: De Waterman houdt ervan de boel levendig te houden in jullie relatie en vindt communicatie 
belangrijk, zowel binnen als buiten de slaapkamer. Dus hou je lief  mentaal opgewonden en babbel  met elkaar, zo 
blijven jullie het leuk hebben samen!

Single: De Waterman voelt zich extra gelukkig deze maand. Je waardeert jouw familie en vrienden meer dan 
ooit, waardoor je je absoluut niet eenzaam voelt deze Valentijn. Je bent dan ook zeker niet vies van een amoureus 
experimentje, staat open voor suggesties en houdt van speelsheid en fl irten. Je ondergaat deze Valentijn  dan ook 
met een gelukzalige glimlach op je gezicht.

Perfect match: Leeuw

Vissen (19 febr - 20 mrt)
In een relatie: Vissen weten hoe ze hun partner moeten charmeren en zijn erg liefl ijk, romantsich, speels en 
diepzinnig. Je lief  wordt dan ook spontaan meegesleept door je mooie woorden. Haal hier zeker het beste uit, maar 

hou ook rekening met wat hij/zij leuk vindt.

Single: Vissen zijn van nature aantrekkelijk, laat dat een extra motivatie zijn om wat meer risico te nemen op 
liefdesgebied en jouw Valentijn wordt gegarandeerd geweldig! Een korte fl ing of  een absolute soulmate, alles kan, 

maar love is in the air!

Perfect match: Maagd

•LD



12

Valentijn

FEbruari, DE maanD van DE liEFDE?

In februari kunnen we er niet over kijken. Koppels komen samen buiten, harten en 
rozen staan in promotie, het straatbeeld kleurt rood. Cupido staat erbij en bekijkt 
het met vaderlijke trots. Er is echter nog een tweede soort in het studentenras: het 
soort dat liefst binnen blijft, geniet van de goedkope chocolade en zijn kamer 
blauw verft. U heeft het vast al geraden: de single student. Speciaal voor deze 
studenten gingen wij op zoek naar de beste survival tips.

Om te beginnen: sla je slag! Dat er een groot rood hart rond de chocolade of  de muffins zit, betekent niet dat we de kortingen niet 
zien. Aangezien al het Kerst- en Sinterklaaslekkers gesneuveld is tijdens de blok is het tijd om een nieuwe voorraad in te slaan. Ga 
dus naar de winkel, kaap al de chocolade weg, fleur eventueel je kot wat op (tip: niet enkel de rozen zijn in korting), zet Netflix op 
en geniet van je dik verdiende snacks. 

Als je meer het type bent dat zich alleen maar slecht voelt bij het zien van al die rode kleuren, zijn er natuurlijk nog andere opties. 
Het lijkt weliswaar onmogelijk, maar je kan heel het cupidogebeuren ook gewoon negeren. Valentijn valt namelijk op een vrijdag, 
hierdoor weten we dat het weekend gevuld zal zijn met oh-zo-leuke story’s van verliefde koppeltjes. Dé manier om hier niet de-
pressief  door te worden, is een sociale-mediavrij weekend te houden. Zo ontwijk je niet alleen die interessante story’s maar ook alle 
melige posts en Valentijnspromoties (alhoewel die nog wel handig kunnen zijn). 

Een andere manier om te vergeten hoe lonely je bent, is door zo veel mogelijk tijd met je vrienden die ook (happy) single zijn te 
spenderen. Aangezien februari toch de eerste maand van het tweede semester is, heb je wel wat tijd over om aan ontspanning te 
besteden. Als student is dit door de week niet zo moeilijk, het weekend daarentegen, is een ander verhaal. Dit kun je gebruiken om 
je “oude” vrienden op te zoeken. Je weet wel, die goeie vrienden die niet in Leuven studeren, waar je minder tijd mee spendeert 
sinds je op de unief  zit. Deze mensen zullen het zeker niet erg vinden om samen minder alleen te zijn. 

Of  zorg ervoor dat je niet alleen bent… Spreek eindelijk af  met die knappe tinderdate, hoe romantisch zou het zijn als daar een 
date uit voortkomt op Valentijn? Of  als je geen behoefte hebt aan het gezaag van je liefje: zoek een onenightstand. Leuven loopt 
vol knappe singles, waarom zou jij daar niet eens een avondje van mogen genieten? 

En last but not least: hoe veel grappen er ook gemaakt worden over de maagdelijkheid van de burgies (en geef  toe, ze zijn wel 
grappig), het is niet hopeloos. Zo organiseert Kanweek op 24 februari de speeddate ‘Kan you feel the love tonight’, een geweldige 
avond volledig in het teken van liefde en The Lion Kan. Schrijf  je in en heb gegarandeerd een topavond samen met andere singles. 
En wie weet lopen jullie volgend jaar rond deze tijd wel hand in hand door de straten… 

Veel kusjes en lekjes,
 
Kanweek

Valentijn
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wat DoE jij DE avonD voor valEntijn*?

Ben je in een relatie?

Ja Nee

Is het serieus?

Ja Nee

Feesten in 
‘t ElixIr

Zijn jullie een klef  
koppel?

Ja

Romantische
date

Nee

Eerst een roman-
tische date en 
dan feesten in 

‘t ElixIr

*Valentijn valt dit jaar 
op een vrijdag wat niet 
zo handig is als je op 
vrijdag terug naar huis 
moet...
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hEt bEstE DEssErt in DE wErF

Iedereen is natuurlijk bekend met het studentenrestaurant “De Werf” in Leuven. 
Gelegen aan het Hogeschoolpein in het centrum is het een van de populairste 
studentenrestauranten, mede door de gezellige sfeer maar natuurlijk ook door de 
studentikoze prijzen. Nu heeft het VTK Communicatieteam voor jullie uitgezocht welk 
van de desserts het beste is. Zo kan jij jouw date verrassen op valentijn.

Bananenijsje met chocoladeschilfers

Het eerste dessertje van de avond is een bananenijsje met 
chocoladeschilfers. Je krijgt 3 grote bollen met een hoop chocolade én 
een Princekoekje erbovenop, Zeker waar voor je geld dus! Het ijs was 
lekker en zeker niet te zoet, we misten enkel een beetje de bananensmaak, 
die was eerder aan de vage kant, wat wel spijtig was. Verder zou wat 
verse banaan erbij ook geen kwaad kunnen. Maar al bij al toch een goed 
dessertje, zeker om te delen!

Koekjestaart

Het tweede dessertje is de koekjestaart, altijd een klassieker. Gemaakt uit 
petit-beurre koekjes gedipt in koffie en crème au beurre. Hiermee kan je 
de bal niet misslaan. Er waren maar liefst 5 laagjes aanwezig wat altijd 
goed is. De koekjes waren niet te wak en ook niet meer te hard, spot on 
eigenlijk. De hagelslag erbovenop maakte het af, het enigste minpuntje 
is dat we de koffie niet echt konden proeven. Over het algemeen wel een 
topdessertje.

Chocoladecake

De chocoladecake was een van de betere desserts. Zeker als je naar de 
prijs/kwaliteit verhouding kijkt. Een echte aanrader voor wie al eens 
graag naar De Werf  gaat! Je kreeg een zeer groot stuk cake en daar kwam 
ook nog eens een potje slagroom bij (al had die niet zo veel smaak). De 
cake had een goede chocoladesmaak en was heel luchtig, deze zal niet 
snel op de maag liggen. Hij was wel eerder aan de droge kant.

Warme chocolademelk met caramel

Om te beginnen namen we direct allemaal een warme choco met 
caramel. Je kreeg een grote tas warme melk met een potje vol met 
chocolade carameldruppels om zelf  de chocomelk te maken. Het is echt 
een heerlijke warme choco met veel smaak en je merkt zeker de caramel 
erin. Topkeuze dus voor bij een lekker dessertje. 

Valentijn
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Tiramisu

Als volgende was de tiramisu aan de beurt.  Die was misschien een beetje 
anders dan we gewend zijn, maar hij was wel heel erg lekker! Je kreeg 
een ruime portie en in plaats van het gebruikelijke cacaopoeder, was 
hij afgewerkt met hagelslag (maar dat kunnen we door de vingers zien). 
Onder de mascarpone - die lekker zoet was -  vonden we een dikke laag 
koekjes. Hoewel zeker geen slecht dessertje, is het niet echt onze favoriet.

Speculosisu (Tiramisu met speculoos)

Direct na de tiramisu namen we de Speculosisu en die was echt 
verschrikkelijk lekker, het beste dessert dat we die avond gegeten hebben 
in De Werf. De combinatie van de lekker zoete mascarpone pastte veel 
beter bij speculoos en bovenaan was ook een Lotuskoekje te vinden, wat 
dus aantoonde dat de gebruikte speculoos kwaliteitsvol was. We kregen 
wederom een goed groot kommetje en onderaan zat ook weer een hoop 
speculoos verstopt. Echt smullen was dit. 

Chocomousse

Het zesde dessert was de chocomousse en we hadden hoge verwachtingen. 
Het werd ietswat apart geserveerd in een kartonnen bekertje, maar wat het 
miste in presentatie maakte het meer dan goed met zijn smaak. Het was 
een stevige chocomousse die goed vulde maar toch een luchtige textuur 
had. De mousse had een machtige maar toch zachte chocoladesmaak. 
Ook een extreem lekker dessert maar het kan net niet tippen aan de 
speculosisu van hierboven. 

Fruitsla met magere yoghurt

Als laatste besloten we toch maar te kiezen voor iets gezonds, namelijk 
een fruitsla met yoghurt. Je kreeg echt waar voor je geld want er stond een 
giga kom voor ons. De yoghurt was ongezoet wat wel lekker was, suiker 
kan je immers altijd later toevoegen als je dat wilt. Verder was er ook 
een grote variatie aan fruit te vinden wat natuurlijk altijd een plus is, we 
misten alleen alweer wat verse banaan, misschien hebben ze dat gewoon 
niet in De Werf ? Al bij al een lekkere afsluiter.

Thuis verder smullen?

Heb je na het lezen van dit artikel ook goesting in zo een lekker dessert 
maar heb je geen zin om te gaan tafelen in De Werf ? Dan heb je geluk, 
want sinds kort is er ook een dessertenautomaat aanwezig. Hiermee 
kan je bijna alle bovenstaande desserts gewoon afhalen en fijn op kot 
verorberen! •WM
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wElkE romantisChE DatE is jou op hEt lijF 
gEsChrEvEn?

Wil je kunnen 
praten tijdens de date?

Ja

Nee

Gezellig naar 
de cinema

 gaan Hou je van koken?

Lekker gaan 
uiteten

Ja

Nee

Leuk samen 
koken op 

kot

of  nog gezelliger 
eentje op kot 

kijken

uiteten

Een wandeling 
maken doorheen 

het prachtige 
Leuven
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Wist je dat... 

• ... liefde pijn kan verzachten?

Volgens een onderzoek aan Stanford University dat werd uitgevoerd bij individuen in de eerste 9 maanden van een nieuwe relatie, 
kan kijken naar een foto van de partner pijn verminderen. De deelnemers kregen een elektrode in hun hand die temperaturen van 
aangename warmte tot hitte genereerde en moesten dan pijn rapporteren terwijl ze een woordassociatietaak maakten, naar een 
foto van een aantrekkelijk persoon keken of  naar een foto van hun geliefde. Wat bleek? Bij het kijken naar de foto van hun partner, 
werden de zogenaamde beloningsgebieden in de hersenen actief, dezelfde gebieden die gelinkt zijn aan gevoelens van vreugde en aan 
gelukzalige gevoelens, die dus ook komen kijken bij het begin van een nieuwe relatie. Deze centra zorgen ook voor het verminderen 
van pijn. Ooh en btw, knuff elen met je lover heeft hetzelfde eff ect als paracetamol ;)

• ... symmetrie aantrekkelijk is en te wijten aan de lichaamsgeur?

Een Amerikaanse antropoloog liet voor een onderzoek vruchtbare vrouwen aan de t-shirts van verschillende mannen ruiken. De 
geuren die als aantrekkelijk werden bestempeld, kwamen van mannen met veel symmetrie in het gezicht. Symmetrie zit met andere 
woorden opgeslagen in de lichaamsgeur en wordt als aantrekkelijk bevonden. Maar hey, dat geurtje op zich is ook belangrijk hoor!

• ... er ongeveer 3 miljoen fi rst dates zijn per dag?

• ... spannende situaties leiden tot verliefdheid?

Heb je een crush maar geen idee of  je kans maakt? Maak je move dan in een spannende of  een voor hem/haar nerveuze situatie. 
Dit zorgt voor een veel hogere successrate volgens een onderzoek in Canada waarbij een vrouw een nationaal park in werd gestuurd 
met als doel ‘mannen werven’. Dit deed ze op twee verschillende locaties: een stabiele brug drie meter boven een rivier hing en een 
brug die door de wind heen en weer zwiepte op 150 meter hoogte. Wat bleek? Van de 16 mannen die ze aansprak op de eerste brug, 
belden er slechts 2 haar op. Op de tweede brug echter reageerden de mannen heel anders op haar, door verhalen te verzinnen met 
een sterke seksuele lading. Dit kan te wijten zijn aan het feit dat de mannen hun nervositeit wijtten aan de vrouw en niet aan de brug. 

Ook belden 9 van de 18 mannen haar later op, een veel hoger getal dus.

• ... het maar 4 minuten duurt om te beslissen of  je iemand graag hebt?

• ... één op de vijftig kinderen van den facteur is?

Éen op de vijftig kinderen op de wereld wordt opgevoed door een man die -zonder het te weten- niet de biologische vader is van 
het kind. Evolutionair gezien hebben vrouwen namelijk twee doelen: ten eerste een man zoeken die haar sterke en aantrekkelijke 
kinderen kan geven en ten tweede een man zoeken die voor haar en haar kinderen kan zorgen, twee doelen die blijkbaar lang niet 

altijd overeen komen.

• ... het afkicken van een verslavende druk en het verbreken van een relatie voor ons brein hetzelfde is?

In onze hersenen is er een centrum te vinden dat ons door tumultueuze periodes in ons leven moet helpen, zo ook het verbreken van 
een relatie. Uit onderzoek blijkt dat mensen die zwaar verliefd zijn meer hersenactiviteit vertonen in dezelfde delen die ook actief  zijn 
bij mensen met een drugsverslaving. Net zoals het moeilijk is om af  te kicken van bijvoorbeeld cocaïne, is het dus ook moeilijk om 
de band met een geliefde te verbreken. Het brein zal na verloop van tijd echter in actie komen om bepaalde emoties te corrigeren, 
waardoor wordt plaats gemaakt om mogelijk opnieuw verliefd te worden. Er is dus licht aan het einde van de tunnel!

• ... een relatie die begint als vriendschap veel meer kans op slagen heeft?

•LD

wEtEnsChappElijkE wEEtjEs ovEr DE liEFDE
Haaaa, verliefd zijn, zalig. Die vlinders in je buik, dat lachje op je mond, het gevoel 
dat je de wereld aan kan. Maar liefde is niet enkel een gevoel van gelukzaligheid, 
het doet namelijk veel meer met je lichaam dan je zou denken. Hier een paar leuke 
weetjes op een rij!

Valentijn
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UITNEEMBAAR!

17/Ma

24/Ma

22/Zo

24/Di

15/Zo

Februari

Maart

April

11/Di 12/Wo 13/Do 14/Vr

22/Za

15/Za 16/Zo

01/Zo

07/Za 08/Zo

14/Za

21/Za

28/Za

04/Za 05/Zo

11/Za

18/Za

12/Zo

19/Zo

25/Di

18/Di 19/Wo 20/Do 21/Vr

02/Ma 03/Di 04/Wo 05/Do 06/Vr

09/Ma 10/Di

17/Di

11/Wo

18/Wo

12/Do

19/Do

13/Vr

20/Vr16/Ma

23/Ma 25/Wo 26/Do 27/Vr

01/Wo 02/Do 03/Vr

06/Ma 07/Di 08/Wo 09/Do

16/Do

10/Vr

17/Vr13/Ma 14/Di

10/Ma

15/Wo

• Openingscantus 2.0
• VTK Bureau 7

23/Zo

26/Wo 27/Do

29/Zo

28/Vr 29/Za

30/Ma 31/Di

• Cantusweek

• Apres-ski feestje • Ladies Night

• Cantusweek
• Sector Night  
  Construction and  
  Energy
• Aerobicsfeestje

• Cantusweek • Cantusweek
• Portfolio Evening

• Alumnicantus

• Kanweek • Kanweek
• Sector Night 
  Nanotechnology

• Kanweek
• VTK Bureau 8

• Kanweek
• TD der Heverleese  
  Kringen

• Kanweek

• Wisselweek • Wisselweek
• Quiz met Medica

• Wisselweek
• Massacantus

• Wisselweek
• HEALTHxTECH
• Feestje @Doc’s

• Wisselweek
• OZA

• Jobfair • VTK@The Movies
• VTK Bureau 9

• Paljasavond
• Existenzweek

• Pizza Party
• Existenzweek

• IFR Finale
• Inspirational Night
• Afterwork Party
• Existenzweek

• Existenzweek • Existenzweek

• VTK Bureau 10
• Revue
• 24 uren van de fak

• Revue
• 24 uren van de fak

• Revue • Schaak- en  
  pokertoernooir

• Interviewdagen
• Decadente week
• Development Night
• Proffentap
• Training 12 urenloop

• Interviewdagen
• Decadente week
• Beiaardbezoek

• Interviewdagen
• Decadente week
• Beiaardcantus

• Interviewdagen
• Decadente week
• Wiestoernooi
• Training 12 urenloop

• Interviewdagen
• Decadente week
• Galabal

Paasvakantie Paasvakantie

Paasvakantie Paasvakantie Paasvakantie Paasvakantie Paasvakantie

Paasvakantie Paasvakantie Paasvakantie Paasvakantie Paasvakantie

Paasvakantie Paasvakantie

VTK 
@Parijs-Roubaix

Paasvakantie Paasvakantie
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14/Zo

15/Ma

17/Zo11/Ma 16/Za

20/Ma

Mei

Juni

25/Za 26/Zo23/Do 24/Vr

16/Di

21/Di 22/Wo

02/Za 03/Zo01/Vr

09/Za 10/Zo04/Ma 05/Di 06/Wo 07/Do 08/Vr

12/Di 13/Wo 14/Do 15/Vr

23/Za 24/Zo

25/Ma

18/Ma

26/Di

19/Di

27/Wo

20/Wo 21/Do 22/Vr

06/Za

20/Za

27/Za

07/Zo

21/Zo

01/Ma 02/Di 03/Wo

17/Wo

04/Do

18/Do

05/Vr

19/Vr

13/Za08/Ma

22/Ma

09/Di

23/Di

10/Wo

24/Wo

11/Do

25/Do

12/Vr

26/Vr

27/Ma 28/Di

28/Do 29/Vr

28/Zo

29/Wo 30/Do

30/Za 31/Zo

• Interviewdagen
• Ballenbad feestje

• Interviewdagen
• Survival of the 
   Student
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sportEn in lEuvEn

Om ter langste een nieuwjaarsvoornemen volhouden, is dat het niet eens waard om 
te proberen? Welk voornemen dan? Nu de fijne feestdagen al eventjes gepasseerd 
zijn, kan ik er wel eentje verzinnen. Die extra kilootjes van de feestmaaltijden 
wegkrijgen door af en toe te gaan sporten. Want ja, sporten in Leuven gaat wel 
degelijk. Geen smoesjes meer! Hieronder vindt je een korte handleiding: ‘Sporten in 
Leuven voor dummies’. Healthy vibes first!

Sportkaart
Iedereen is al wel bekend met de sportkaart 
van de Associatie KU Leuven. Een jaar 
lang sporten voor een schappelijke €27 is 
niet iets waar je lang over twijfelt, als je 
graag eens aan lichaamsbeweging doet. 
Met deze sportkaart heb je een ruim 
assortiment aan sportmogelijkheden. Ben 
je graag door de week eens bezig met 
sport? Dan is dit hetgeen wat je zoekt! Alle 
sporten gaan minstens 1 keer per week 
door en er is vaak ook een onderverdeling 
qua niveau. Circuittraining, yoga, 
streetdance, …, het is er allemaal. Een 
sportkaart is dus ook zeker ideaal als je 
graag eens verschillende sporten wilt 
uitproberen. Voor de populaire sporten 
is het wel echter mogelijk dat je jezelf  op 
voorhand moet inschrijven. De meeste 
sporten uit het aanbod zijn gratis, maar 
voor enkelen kan het zijn dat je een klein 
bedrag moet betalen, zoals bijvoorbeeld 
bij indoor cycling. Deze sportkaart zorgt 
dan wel voor een korting ten opzichte van 
het normale bedrag. 

Accommodatie KU Leuven
De KU Leuven heeft een hele 
infrastructuur voor sporttoepassingen. 
Met een sportkaart heb je de mogelijkheid 
gratis sportmateriaal te ontlenen. 
Daarbuiten zijn er ook bijvoorbeeld 
tennisvelden, (kunst)grasvelden, 
beachvolleybalvelden en een rugbyveld. 
Deze kan je reserveren om eens samen met 
vrienden te gaan sporten. Enkel voor een 
indoor tennisveld betaal je €10/uur, de 
rest is gratis. Ook is het mogelijk om met 
een sportkaart een fitnessabonnement aan 
te schaffen. Hiervoor betaal je €40, €65 of  
€95 respectievelijk voor 3, 6 of  9 maanden. 
Bovendien, beschikt de universiteit ook 
over een zwembad, volledig gratis voor 
alle sportkaarthouders. Ten slotte ben 
je met een sportkaart ten allen tijde 
verzekerd. 

Universitaire ploegen
Heb je jouw hobby moeten stopzetten 
omdat je door de week in Leuven vertoeft? 
Of  je geraakt door de week niet meer op de 
training thuis? Dan kan je eens een kijkje 
gaan nemen bij de universitaire ploegen 
van KU Leuven. Dit zijn ploegen waar 
mensen die vroeger competitie hebben 
gespeeld (of  nog spelen), samenkomen 
om te trainen. Tijdens het universitair 
kampioenschap strijden de universiteiten 
tegen elkaar om een felbegeerde beker. 
Tweejaarlijks staat er ook een Universiade 
op het programma, dit kan gezien 
worden als universitaire wereldspelen. 
Als je graag deel zou uitmaken van een 
universitaire ploeg, kan je best eens op 
een trainingsmoment langsgaan. Voor 
sporten zoals voetbal of  tennis moet je wel 
geselecteerd worden. 

VTK
Met VTK zorgen wij natuurlijk ook 
voor een flinke dosis aan sport. Begin dit 
academiejaar zijn jullie allemaal wel in 
aanraking geraakt met de looptrainingen. 
Deze werden toen dagelijks georganiseerd 

omwille van de 24 urenloop (snif). Om 
onze conditie een jaar lang op pijl te 
houden, trokken we de lijn gewoon door. 
Wekelijks spreken we af  aan Blok 6 om 
samen een paar kilometers te vreten. Deze 
loopjes gaan komend semester meestal 
door op dinsdagavond. 
Maandelijks organiseren we ook een 
Sport van de maand. Hierbij gaan wij 
op zoek naar een unieke sport die niet 
vaak beoefend wordt door de gemiddelde 
persoon. In het verleden zijn we al gaan 
ijshockeyen en gaan boksen. Komend 
semester staan er nog leuke dingen op het 
programma! Zeker komen dus.
Ook hebben wij met VTK verschillende 
ploegen die meedoen met de Interfacultaire 
Beker. Dit is een competitie tussen de 
kringen en peda’s van Leuven. We 
hebben zowel een dames- als herenploeg 
in zaalvoetbal, veldvoetbal en volleybal 
en enkel een herenploeg in basketbal. In 
het begin van het academiejaar werden 
hiervoor open trainingen georganiseerd 
om een kijkje te nemen. Als je dit jaar toch 
nog graag hier deel van wil uitmaken, kan 
je altijd een mail sturen naar sport@vtk.
be.
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Looproutes
In een nieuwe leefomgeving is het soms 
moeilijk om een looproute te ontdekken. 
Hieronder kan je enkele plaatsen vinden 
waar het heerlijk is om voorbij te joggen. 
De eerste route gaat rond de Abdij 
Keizersberg. Hiervoor moet je dus een 
berg oplopen, maar eens je boven bent is 
het uitzicht over Leuven fenomenaal. De 
tweede route gaat langs de Abdij van Park. 
De afstand rond de 4 vijvers is iets meer 
dan 2 km, dus het is zeker mogelijk om 
er verschillende keren rond te lopen als je 
graag lang en veel loopt. Je kan de route 
ook uitbreiden naar de Sportoase. Hier 
kom je ook veel andere joggers tegen, 
dus je zal je zeker niet eenzaam voelen. 
De derde route is er eentje van 11 km 
die bijna volledig rond Leuven gaat; ook 
wordt er voorbij onze campus gejogd. 
Hopelijk hebben jullie door deze routes 
een beetje inspiratie gekregen voor een 
volgend loopje. 

Strava
Strava is een ideale app om al deze 
sportprestaties bij te houden. Deze 
app trackt de afgelegde weg tijdens het 
sporten via GPS en is compatibel met 
alle sporthorloges en fietscomputers. 
Muziek luisteren tijdens het sporten 
gaat zonder problemen. Strava wordt 
ondertussen een beetje gezien als de social 
media onder sportliefhebbers. Zo kan je 
jouw prestaties delen en kunnen andere 
gebruikers zogenaamde kudo’s geven, een 

synoniem voor ‘vind-ik-leuks’. Het is een 
leuke en motiverende manier om routes 
met je vrienden te delen en te vergelijken. 
Afhankelijk van welke sport je opgenomen 
hebt, geeft deze een aantal statistieken van 
die specifieke sportprestatie, maar ook 
vergeleken met je voorgaande activiteiten. 
Achteraf  kan je ook altijd aanduiden 
of  je met vrienden hebt gesport. Om 
het wat gepersonaliseerder te maken, 
kunnen foto’s van een bepaalde workout 
toegevoegd worden. Strava werkt ook 
met segmenten. Segmenten markeren 
een specifiek deel van de route en kunnen 
aangemaakt worden via de website van 
Strava. Net zoals over de hele route, 
worden jouw prestaties op dit specifiek 
deel ook opgenomen. Alle data wordt dan 
binnen Strava verzameld en dan wordt 
een overall ranking gecreëerd tussen 

iedereen die dit segment al heeft afgelegd. 
Kortom, Strava is dus een must-have voor 
elke sportieveling.

Valentijn
Een vernieuwende valentijn, let’s spice 
things up! Heb je geen idee wat je dit jaar 
met je lief  moet gaan doen om de dag 
van de liefde te vieren? Ga eens samen 
een sport ontdekken. Samen een workout 
of  een tennismatch of  gewoon helemaal 
gek gaan muurklimmen. Couples who 
sport together, stay together! Of  dat 
is toch wat er verteld wordt. Maar 1 
manier om hierachter te komen… Heb 
je daarentegen helemaal geen lief ? Wel, 
sporten kan natuurlijk ook gewoon zonder 
lief. Geen excuus meer om 14 februari 
alleen een romantische film te kijken met 
een pot Ben&Jerry’s.   •CV

Looproutes Leuven

Route #1 Route #3Route #2
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bEst intErnationaal
Iedereen wil toch Europa verkennen? En velen van jullie gaan waarschijnlijk wel eens 
op vakantie naar de zuiderse stranden van de Mediterraanse Zee of de koude 
fjorden in Scandinavië. Bij BEST gaan we nog verder dan dat. Wij proberen studenten 
de kans te geven om ervaringen te delen met gelijkaardige studenten verspreid over 
heel Europa en vriendschappen op te bouwen zodat je altijd wel ergens terecht 
kan. Hieronder zie je een kort overzicht van een fractie van de mogelijkheden die 
BEST je als student te bieden heeft. We zijn een studentenorganisatie, dus alles wat 
je in dit artikel leest is uitsluitend door en voor studenten. 

International departments

De internationale kant van BEST bestaat 
vooral uit verschillende departementen. 
Elk van hen heeft eigen taken en 
verantwoordelijken die allemaal samen 
BEST als organisatie verbeteren en 
ontwikkelen. Hieronder vind je een kort 
overzicht van hun activiteiten.

Competitions Department - CD:
Voornamelijkste taak van CD is om hulp 
te bieden aan alle competities die BEST 
organiseert. Het bekendste voorbeeld 
hiervan is EBEC, maar daarnaast zijn 
er ook talloze BEST groepen over heel 
Europa die innovatieve hackathons en 
andere lokale wedstrijden organiseren.

Corporate Relations Department 
- CRD:
Om al deze competities en andere 
evenementen te kunnen sponsoren 
hebben we bedrijven nodig. Het 
‘Corporate Relations Department’ zorgt 
voor de connecties met die bedrijven. Dit 
departement is ook een van de grootste 
inkomstenbronnen voor BEST aangezien 
veel bedrijven bereid zijn om te betalen 
voor de services die we bieden.

Grants Department - GD:
CRD bezorgt een deel van BEST’s 
inkomsten, maar GD brengt minstens 
even veel geld binnen en misschien zelfs 
meer. Een heel jaar lang zijn de leden 
van dit departement enorm hard aan het 
werken om verschillende grants binnen 
te halen. Deze zorgen ervoor dat wij 
als organisatie kunnen blijven bestaan. 
Naast de applicaties voor de jaarlijks 
wederkerende grants, zijn ze ook constant 
op zoek naar nieuwe opportuniteiten en 
verborgen grants die nog niet ontdekt zijn.
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Vivaldi Department - VD:
Bijna iedereen heeft ooit al gehoord van 
BEST courses. Die in de zomer zijn 
zeker de meest populaire, maar eigenlijk 
zijn er in alle vier seizoenen courses 
georganiseerd door verschillende BEST 
groepen.  Het is dan natuurlijk logisch 
dat het departement verantwoordelijk 
voor evenementen over vier seizoenen, 
benoemd wordt naar de componist wiens 
naam onlosmakelijk verbonden is met de 
vier seizoenen - Vivaldi.

Public Relations Department 
-PRD:
Dit departement is de reden waarom zo 
veel mensen in Europa BEST kennen. 
Hun constante inspanningen zorgen 
ervoor dat er elke dag meer en meer 
mensen in contact komen met de naam en 
activiteiten van BEST. Hun laatste grote 
stunt was een BEST sticker naar het ISS 
sturen, waar hij op het raam geplakt werd. 
Ze zouden dan ook heel dankbaar zijn 
moest iedereen die dit artikel leest, onze 
Facebook (‘Board of  European Students 
of  Technology’) en Instagram (bestorg) 
pagina gaan liken/followen.

Design Department - DD:
De promotie voeren is natuurlijk veel 
gemakkelijker indien je fl ashy designs 
en mooie posters kan tonen. Daarom 
bestaat het ‘Design Departement’. Zij 
staan in voor alle leuke visuele aspecten 
van de BEST brand en voor de merch die 
beschikbaar is op alle grote internationale 
evenementen.

Educational Involvement 
Department - EduID:
Bij vele externe partners zoals 
universiteiten en bedrijven, staat BEST 
bekend als een studentenorganisatie die 
gepassioneerd is door het verbeteren 
van het onderwijssysteem. Dat is ook 
geen verrassing aangezien we een heel 
departement hebben dat daarmee bezig 
is. Het EduID zorgt ervoor dat studenten 
van overal in Europa hun mening kunnen 
geven over het huidige onderwijssysteem. 
Daarna ondernemen ze ook de nodige 
stappen om al die informatie eff ectief  te 
implementeren. Wetenschappelijke papers 
over onderwijs schrijven, presenteren 
op chique conferenties en discussiëren 
met professoren en studenten, zijn voor 
mensen van EduID een deel van het 
dagelijks leven.

IT Department - ITDept:
Last, but not least is er nog het ‘IT 
Department’. Aangezien we een 
organisatie zijn van studenten van 
technologie, is het geen wonder dat we 

onze IT systemen helemaal zelf  beheren. 
De belangrijkste communicatiekanaal 
in BEST is onze Private Area (PA). Dat 
is een interne website waar we al onze 
evenementen bekendmaken, applicaties 
ervoor regelen, verslagen opslaan en 
onthouden hoeveel traktaties je nog moet 
krijgen van andere members. Het is ook 
interessant te vermelden dat de hele 
PA geschreven is in een web framework 
gemaakt door BEST een aantal jaar 
geleden. Die heet Makumba en als je het 
opzoekt, kan je alle documentatie vinden 
op de offi  ciële site ervan.

International Board:
Om al deze departementen in toom 
te houden is er natuurlijk een sterke 
leiding vereist. Daarom heeft BEST 
Internationaal natuurlijk een eigen Board 
met verschillende posities die elk ook een 
hele werkgroep achter zich hebben. De 
big boss van BEST is een student van 
eigen bodem (helaas wel uit de BEST 
groep van Gent en niet van Leuven). 
Hij is echter uiteraard niet alleen. Zo 
heeft hij ook nog een secretaris die dient 
als zijn rechterhand. Daarnaast heeft 
BEST ook nog een penningmeester die 

verantwoordelijk is voor al het geld. Er 
zijn ook nog 4 vice presidenten. Eéntje 
voor ‘Human Resources’. Deze zorgt 
ervoor dat de relaties intern goed verlopen 
en dat iedereen het altijd naar zijn zin 
heeft. Dan is er ook nog een vice president 
voor ‘Services’ maar ook voor ‘Projecten’. 
Die zijn altijd beschikbaar om te helpen 
op projecten of  in het algemeen overal 
waar er geholpen kan worden. Als laatste 
hebben we de vice president voor ‘Local 
Group Support’. Deze helpt de bijna 100 
BEST groepen als ze in de problemen 
zouden komen. 

Om meer te weten over andere 
opportuniteiten in BEST en ook over 
onze lokale activiteiten, kan je ons altijd 
contacteren via sociale media of  via onze 
website.

             BEST Leuven

             bestleuven

             www.bestleuven.eu

             BEST Leuven

             bestleuven

             www.bestleuven.eu
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DE lEuvEnsE univErsitEitsbEiaarD

Mensen die nu en dan eens over het Ladeuzeplein lopen weten het, af en toe 
kun je daar een gigantisch klokkenspel horen, meer bepaald ieder kwartier. Op 
dinsdag- en donderdagavond kan je vanaf 19u zelfs heel wat moderne en minder 
moderne liedjes aanschouwen. Maar waarom is hij er? Hoe werkt het? En bovenal, 
wie bespeelt het? Voor al deze vragen moeten we ook wat grondiger kijken naar 
de geschiedenis van onze Alma Mater...

Bibliotheek
De beiaard is onlosmakelijk verbonden 
met de bibliotheek, net als zijn 
geschiedenis, of  toch tot op een bepaalde 
hoogte. Net zoals Leuven een rijke 
geschiedenis aan universiteiten kent, 
bestaat er een minstens even rijke 
geschiedenis aan bibliotheken verbonden 
aan die universiteiten. De allereerste 
Centrale bibliotheek ontstond in 1636 
toen boeken, eigendom van professoren, 
studenten en de universiteit zelf  
ondergebracht werden in de Lakenhal, 
het gebouw dat we vandaag kennen als 
de Universiteitshal op de Oude Markt 
en de Naamsestraat. Dit liedje duurde 
tot 1797, wanneer zo’n 150 jaar later de 
Franse republiek de Leuvense universiteit 
afschafte en de 80.000 boeken tellende 
collectie (grotendeels) over liet brengen 
naar École centrale du département de 
la Dyle in Brussel die als vervanger de 
activiteiten uit Leuven moest voortzetten. 

Mechelen?
Na 1797 wordt er door het Koninkrijk der 
Nederlanden de Rijksuniversiteit Leuven 
opgericht, een instelling die afgezien van 
het feit dat ze ook in Leuven gevestigd 
was niets meer te maken had met de oude 
Leuvense Universiteit zoals die in 1425 
met goedkeuring van de Paus opgericht 
werd. Deze Rijksuniversiteit was echter 
een kort leven beschoren. Naar aanleiding 
van de onafhankelijkheid van ons land 
sloot deze instelling voor het laatst zijn 
deuren in 1835. Op dat moment bestond 
de Katholieke Universiteit van Mechelen, 
die naar het voorbeeld van de oude 
Leuvense Universiteit door de Belgische 
bisschoppen opgericht werd, net geen 
jaar. Op uitnodiging van het Leuvense 
stadsbestuur (die na de sluiting eigenaar 
waren geworden van de universitaire 

gebouwen) verhuisden ze hun instelling 
naar Leuven, waar er de Katholieke 
Universiteit van Leuven ontstond. De 
Alma Mater waar ook wij vandaag nog 
aan studeren. Volgens het canoniek 
recht vormt de KU Leuven echter de 
rechtmatige voortzetting en belichaming 
van de Universiteit Leuven. Dit is dan ook 
de reden dat de KUL nog steeds pronkt 
met 1425 als stichtingsdatum, hoewel er 
juridisch geen enkele band is tussen de 
twee instellingen.

Brand
Na de stichting van de Katholieke 
Universiteit van Leuven wordt er 
gebouwd aan een boekencollectie die 
ondergebracht wordt in de Naamsestraat. 
De collectie groeit voornamelijk door een 
reeks aankopen en gulle schenkingen uit 
tot één van de belangrijkste van België. 
Het zou allemaal voor niets zijn, want 
in 1914 brandt de Duitse bezetter de 
Leuvense binnenstad plat, en daarbij 

hoort uiteraard ook het 17e-eeuwse 
herenhuis in de Naamsestraat. Zowat de 
hele collectie gaat verloren in één van de 
grootste tragedies uit de geschiedenis van 
de staat en in intellectuele kringen één 
van de grootste tragedies uit de Eerste 
Wereldoorlog. 

Heropbouw en een 
vereniging van ingenieurs
Nog tijdens de oorlog groeit het besef  van 
de nood aan een universitaire bibliotheek, 

het vormt het uitgangspunt van de 
beslissing om een nieuw gebouw op te 
trekken aan de Volksplaats dat afgewerkt 
werd in 1928. Het is het plein dat later 
hernoemd werd naar Mgr. Ladeuze. De 
bibliotheek werd een deel van de grote 
heropbouwingen die na de oorlog door 
de Amerikaanse staat plaatsvonden in 
Europa. Het geld dat de bouw van de 
bibliotheek financierde kwam van heel 
wat Amerikaanse universiteiten waarvan 
we de namen tot op vandaag nog 

Luc Rombouts
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kunnen terugvinden in de gevels van de 
universiteitsbibliotheek. Meteen al werd 
een groot uurwerk en beiaard voorzien 
in de plannen van het gebouw. Door 
budgettaire malaise in de jaren ‘20 kwam 
het beiaardproject even op de helling 
te staan. Volgens de overlevering zou 
dit ingefl uisterd zijn aan Edward Dean 
Adams, vice-voorzitter van de United 
Engineering Society (de huidige United 
Engineering Foundation). Die daarna 
zijn vereniging vroeg om de klokken 
te schenken om op die manier een 
eerbetoon te hebben voor de gesneuvelde 
Amerikaanse ingenieurs uit de Eerste 
Wereldoorlog. 

Dan mocht de beiaard 
spelen
Dankzij de inspanning van Herbert 
Hoover (die van het plein) kwam ook 
de rest van het bouwproject rond de 
universiteitsbibliotheek niet in het 
gedrang. In 1928 werd dan uiteindelijk 
de beiaard (of  de American Engineers’ 
Memorial Carillon and Clock, zoals hij 
offi  cieel heet) geplaatst in de toren en 
volledig afgesteld, hiervoor werd een 
beiaardarchitect aangesteld die naast de 
exacte ophanging van alle klokken ook 
het klavier en de speeltrommel (voor de 
kwartier- en uurslagen) op in totaal vier 
etages van de toren plaatste.

Tweede wereldoorlog en 
corrosie
Tijdens de Tweede Wereldoorlog komt 
Leuven weer onder vuur te liggen, 
ditmaal wordt de universiteitsbibliotheek 
gevangen tussen artilleriegevechten van 
Britten en Duitsers. Het gebouw zelf  en 
de toren worden hersteld, maar andere 
herstellingen en investeringen dwingen de 
KU Leuven om voorlopig geen bespelingen 
van de beiaard meer te organiseren wat 
onvermijdelijk tot het verval van het 
klokkenspel zelf  leidt. Het zou tot het 
begin van de jaren ‘80 duren eer er onder 
impuls van een Californische beiaardier 
een fondsenwerving wordt opgezet 
om de Leuvense universiteitsbeiaard 
te herstellen. Enkele klokken worden 
vervangen en er worden zelfs heel wat 
nieuwe geplaatst, uiteindelijk wordt 
afgeklokt op 63, een Europees record. 

Luc Rombouts
Minstens even belangrijk als de beiaard 
zelf  is de persoon die de toetsen bedient. 
Voor de Leuvense bibliotheektoren is 
dit Luc Rombouts, hij doet dit al sinds 
1991 en is tevens ook stadsbeiaardier 
van Tienen. Naast die van de 
universiteitsbibliotheek bespeelt hij ook de 
tweede universiteitsbeiaard van Leuven (in 
het Groot Begijnhof) en de Vredesbeiaard 
in de Abdij van Park. Je kan zijn sessies 
op de universiteitsbeiaard live volgen 
op YouTube, tijdens evenementen zoals 
Bar & Bells of  je kan hem gewoon zelf  
een bezoekje brengen in de toren. Meer 
info vind je op kuleuven.be/beiaard. •VTK Cultuur

Verklaring van de vice-voorzitter van de UES over het schenken van 
de beiaard

VTK Cultuur, wa is da?
Aan allen die nieuw lid zijn van VTK of  zij die voorbije jaren hun bureau niet mochten

verlaten van de mama: wij, VTK Cultuur, zijn een enthousiast groepje studenten als
onderdeel van studentenkring VTK. Wij zijn er voor de studenten die snakken naar
nostalgische avondjes op de kerstmarkt, de vakantievibes van een zomerfestival of
toch aan de bomma willen bewijzen dat veel tv kijken goed is voor je quiz-kennis

(houd zeker onze evenementen in het oog via de VTK website, de Facebookgroep

van VTK Cultuur of  onze Facebookpagina!).

Scan to join 

VTK Cultuur on 
Facebook 
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YERA
onDEr (hoog)spanning

Op 17 oktober berichtten verschillende Belgische kranten over een mogelijke overnamepoging 
van Elia op een stuk van het Duitse hoogspanningsnet. Een paar maanden eerder nog (op 
27 juli) berichtte de Tijd dat Elia een andere Duitse hoogspanningsnetbeheerder volledig 
overnam om te vermijden dat het Chinese State Grid hier een voet binnenkreeg. Datzelfde 
State Grid probeerde in de zomer 2016 een voet tussen de deur te krijgen in een ander 
nutsbedrijf: Fluvius. Dit werd dan weer door een rapport van de Staatsveiligheid op het 
nippertje vermeden. 

Liberalisering
Sinds 1 juli 2007 is de Belgische energiemarkt 
geliberaliseerd. De Europese Unie heeft 
(samen met België) regels opgelegd voor een 
beter functioneren van de markt. Dit had als 
resultaat dat monopolies vermeden zouden 
worden, dienstverlening verbeterd zou 
worden en vooral ook dat er geen bedrijven 
meer zouden zijn die te veel schakels in 
de energieverlening zouden controleren. 
Vanaf  dan zijn de spelers op de 
energiemarkt onderverdeeld in 
producenten, transmissienetbeheerders 
(TNB), distributienetbeheerders (DNB) en 
leveranciers. 

De producenten wekken de energie op 
(bv. de beheerders van de kerncentrales, 
windmolenparken, gascentrales…), TNB’s 
voorzien in energie op hoogspanning, de 
DNB’s voorzien in de transformatie naar 
laagspanning en de distributie van elektriciteit. 
De leveranciers, ten slotte, verkopen de energie 
aan de consument.

Een voorbeeld van zo’n TNB is Elia. 
Fluvius (het voormalige Eandis en Infrax) is 
daarentegen een voorbeeld van een DNB. 
Hierbij zijn er ten slotte nog regulatoren die 
toezien op de goede werking van de markt 
(federaal de CREG – Commissie voor de 
Regulering van Elektriciteit en het Gas, 
Vlaams de VREG - Vlaamse Regulator van 
de Elektriciteits- en Gasmarkt).

Door deze liberalisering is de situatie voor de 
consument verbeterd. Niet alleen kan deze nu 
kiezen uit een hele hoop leveranciers (Engie-
Electrabel, Luminus, Eni, Essent…) maar 
bovendien is het veel makkelijker geworden om 
over te stappen van de ene leverancier naar de 
andere. De regulatoren vergemakkelijken dit 
nog verder, bijvoorbeeld door het aanbieden 
van een onafhankelijke prijsvergelijking (de 
zogenaamde V-test van de VREG).  

Vele leveranciers, makkelijk overstappen, 
prijsvergelijkingen… de energiemarkt in 
België lijkt nog amper kenmerken van een 
monopoliesituatie te bezitten. Toch is er in de 
energiemarkt nog wel een monopolie: namelijk 
bij de netbeheerders.

Natuurlijk monopolie
Een monopolie lijkt contra-intuïtief: was 
het net niet de bedoeling om monopolies te 
vermijden? Jazeker, maar dit op het vlak van 
de aanbieders. Hier kan de consument vrij 

kiezen. Bij de beheerders daarentegen is de 
denkwijze van het ‘natuurlijke monopolie’ 
gevolgd.

Het leek namelijk niet wenselijk dat er 
verschillende beheerders zouden concurreren 
om het ‘beste netwerk’. Dit gebeurt wel bij de 
telecom, waar Telenet en Proximus de laatste 
jaren grote investeringen maken om hun 
netwerk te verbeteren. 

Waarom kan dit dan niet bij elektriciteit? De 
voornaamste reden is de plaats dat het inneemt. 
Een hoogspanningsmast is een tamelijk grote 
constructie. Het is niet altijd even simpel om 
in een dichtbebouwd land als België hiervoor 
ruimte te vinden. 

Dat is het verschil met de telecom-sector. 
Ondergrondse kabels of  relatief  kleine 
zendmasten zijn niet zo storend als de 
kolossale hoogspanningsmasten. Hier kan 
er concurrentie zijn – in tegenstelling tot de 
energiesector waar het bij een monopolie 
gebleven is. 

Strategisch belang
Nu de context wat duidelijker is, kan er 
eens een blik geworpen worden op de 
taak van deze beheerders. Fluvius en Elia 
hebben de belangrijke opdracht: om de 
geproduceerde energie (van de kerncentrales, 
windmolenparken, gascentrales…) te 
vervoeren naar de eindgebruiker. Dit gebeurt 
in twee stappen, eentje op hoogspanning: 30 tot 
380 kilovolt (hiervoor is Elia verantwoordelijk) 
en eentje op lagere spanning: lager dan 30 
kilovolt (hierover waakt Fluvius).

Er zijn twee redenen dat het transport van 
elektriciteit in stapjes verloopt. Enerzijds 
wil men zo lang mogelijk hoogspanning 
gebruiken aangezien de verliezen hier lager 
zijn. Anderzijds zou het gevaarlijk kunnen 
zijn, moesten stopcontacten thuis op 10.000V 
in plaats van 240V staan. 

Het doel van de netwerkbeheerders is 
verzekeren dat de geproduceerde energie bij 
de gebruikers terecht komt (de gezinnen en de 
bedrijven). Dit is de reden waarom de netten 
van strategisch belang zijn. Er mogen dan wel 
talloze kerncentrales en windmolenparken 
zijn, zonder de verdeling via het net, kan 
niemand van die elektriciteit gebruik maken.

Het was daarom ook opmerkelijk dat het 
Chinese State Grid een belang wou verwerven 
in Eandis (het huidige Fluvius). State Grid is 
het Chinese staatsbedrijf  voor het transport 

en distributie van elektriciteit. In de media 
kwamen er verschillende waarschuwingen 
over het feit dat een Chinees staatsbedrijf  een 
deel van een belangrijke strategische schakel in 
het Vlaamse energienet zou krijgen.

De gemeenten (die een grote aandeelhouder 
waren van Eandis) leek het wel een prettig 
idee om een mooie vergoeding te krijgen. 
Toch ontstond er een grote commotie rond 
deze verkoop. Het leek geen goed idee om 
deze unieke strategische schakel zomaar te 
verkopen. Na een brief  van de Staatsveiligheid 
aan verschillende ministers en een negatief  
advies van de VREG, sprong de deal 
uiteindelijk af. 

Overnames in Duitsland
Het is vanuit diezelfde optiek dat Elia besloot 
om zich volledig in te kopen in een deel van het 
Duits hoogspanningsnet. Hier gingen zij in op 
de angst van de, in dit geval, Duitse regering 
voor een inkooppoging door datzelfde State 
Grid. Elia had namelijk al een groot aandeel in 
die TNB. Door het resterende belang volledig 
over te nemen, vermeed Elia dat State Grid 
nog een voet kon binnenkrijgen. 

Het gaat hier wel maar om een deel van het 
Duits hoogspanningsnet. In tegenstelling tot 
België (waar één speler, namelijk Elia, instaat 
voor het hele net) is het hoogspanningsnet in 
Duitsland onderverdeeld in vier delen. 

Elia bezat na die aankoop al een significant deel 
van het Duitse net (via de dochteronderneming 
50Hz). Momenteel richten ze zich ook op 
het eerder centrale gedeelte (beheerd door 
TenneT). 

Dat gedeelte is momenteel nog beheerd door 
de Nederlandse TNB. Echter, het zou mogelijk 
zijn dat zij zich willen terugtrekken uit hun 
Duitse avontuur.  Dit zou voor Elia een unieke 
kans zijn om zo meer dan de helft van het 
Duitse hoogspanningsnet te beheersen. 

Energiewende
Nu kan de vraag gesteld worden waarom er 
toch zoveel aandacht besteed wordt aan de 
hoogspanningsnetten. Een eerste reden is dat 
ze van strategisch belang zijn, maar dat is 
niet het enige. De hoogspanningsnetten zijn 
namelijk de sleutel tot het mogelijk maken van 
een groter aandeel groene energie. 

Om dat te verklaren kijken we  even terug in 
de tijd: net voor de ramp in Fukushima besliste 
de Duitse regering al om sterk in te zetten 
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op groene energie. Dit project kwam bekend 
te staan onder de naam ‘Energiewende’. Er 
was toen nog ingepland om kernenergie als 
overgangsmaatregel te gebruiken. 

De kernramp in Fukushima veranderde 
echter de publieke opinie en de Duitse 
regering besloot om sneller dan gepland de 
kerncentrales af  te schakelen en in te zetten op 
groene energie. Een resultaat was dat in een 
aanzienlijk tempo groene energieprojecten 
doorheen heel Duitsland werden opgestart. 
Waaronder ook vele windmolenparken op de 
Noordzee.

Flashforward naar 29 september 2018: 
verschillende Belgische media berichtten 
over het feit dat een deel van het Belgische 
hoogspanningsnet bezet wordt door Duitse 
Energie. 

Het blijkt namelijk dat een groot deel van 
die groene energie uit de windmolenparken 
richting het zuiden van Duitsland moest. 
Maar hier was het hoogspanningsnet niet op 
voorzien. Het resultaat was dat een deel van 
die energie noodgedwongen langs buurlanden 
moest (zoals Polen, Tsjechië of  zelfs België). 

Et alors? Dat energie even langs het buitenland 
passeert is geen grote verrassing. Het probleem 
is echter dat deze stromen (zogenaamde loop 
fl ows) er nu bijna dagelijks zijn. Dit beperkt 
aanzienlijk  de invoermogelijkheden voor 
energie in België. Met als resultaat dat als 
er enkele kernreactoren in onderhoud zijn 
gedurende de winter, het moeilijker is om 
energie uit het buitenland te importeren 
aangezien er daar dan geen capaciteit voor is. 

Investeringen
Dit voorbeeld laat zien dat het 
hoogspanningsnet niet iets statisch is. 
Veranderende toestanden op de energiemarkt 
vereisen dat investeringen in het net gemaakt 
worden. Maar niet enkel investeringen in 
het hoogspanningsnet zijn nodig, ook bij het 
distributienet zijn deze belangrijk. Op 26 juli 
berichtte de VRT nog dat het in Vlaanderen 
zeer moeilijk is om laadpalen voor elektrische 
auto’s te installeren aangezien het bij Fluvius 
vaak aan capaciteit ontbreekt om deze 
verbinding aan te leggen. 

Op 3 december nog waarschuwt de VREG 
dat er ‘Voor honderden miljoenen, misschien 
zelfs miljarden, euro’s investeringen in kabels 
nodig zijn indien alle bedrijfswagens elektrisch 
worden. 

Echter is net niet de helft van de energierekening 
van de Vlaming te wijten aan distributie- of  
netkosten. In een persbericht van VREG op 
31 januari 2019 valt nog te lezen dat 40,55% 
van de factuur bestaat uit distributiekosten aan 
Fluvius en 6,15% aan Elia als netbeheerder. 
Wat de Vlaming aan distributiekosten betaalt, 
is tot twee keer meer dan wat men in de 
buurlanden hiervoor betaalt. 

Een nuancering is hierbij wel nodig. Een groot 
deel van deze 40,55% gaat niet volledig naar 
het beheer van het net maar naar zogenaamde 
‘openbaredienstverplichtingen’.  Deze 
openbaredienstverplichtingen gaan van het 
aanmoedigen tot rationeel energiegebruik tot 
het opkopen van steuncertifi caten voor groene 
stroom (zoals te lezen valt op de site van de 
VREG). 

Zoals de VREG ook aangeeft in datzelfde 
persbericht: ‘Wanneer enkel de aan het 
netgebruik gerelateerde kosten in de 
elektriciteitstarieven worden beschouwd, 
waren de Belgische regio’s wél vergelijkbaar 
met de buurlanden.’ Toch gaat er wel een 
aanzienlijk deel van de energiefactuur naar de 
beheerders. Hiertegenover zouden dan wel de 
nodige investeringen moeten staan.

Dit gebeurt wel in enige mate. Op 28 
juli 2017 berichtte de Tijd dat Elia voor 
enkele honderden miljoenen investeerde in 
het West-Vlaamse energienet om nieuwe 
zeewindparken en een verbinding naar het 
Verenigd Koninkrijk mogelijk te maken. 
Eveneens investeerde ze mede via hun Duitse 
dochter in meer verbindingen in Duitsland (en 
transformatoren aan de Belgische grens) om 
zo de Energiewende in betere banen te leiden. 

Er wordt dus zeker wel geïnvesteerd maar 
deze investeringen kunnen (en zouden) in de 
nabije toekomst nog sterk moeten toenemen 
om verschillende redenen.  Ten eerste omdat 
het net zal moeten aangepast worden aan 
de nieuwe locaties waar groene energie 
geproduceerd wordt (bv. op zee of  in ver 
afgelegen gebieden). Ten tweede omdat de 
timing van groene energie onvoorspelbaar 
is. Soms is er wind en zon, soms geen van 
beiden. Om deze schommelingen te kunnen 
opvangen is er eveneens genoeg capaciteit 
nodig. Ten slotte is er de opkomst van nieuwe 

technologieën (zoals elektrische wagens) die 
eveneens de nodige infrastructuur vereisen. 

Samengevat
Sinds de liberalisering van de energiemarkt is 
de markt opgedeeld in verschillende spelers 
met elk hun rol waarbij de netbeheerders 
(Elia in België) het transport op hoogspanning 
verwezenlijken en de distributienetbeheerders 
(Fluvius in Vlaanderen) dat op laagspanning. 
De voorbije jaren bleek echter dat er een grote 
aandacht was van verschillende entiteiten 
(zowel buitenlandse spelers als overheden en 
investeerders) in deze beheerders. 

Dit komt doordat deze beheerders van 
groot strategisch belang zijn voor de 
energieverdeling en enkel belangrijker zullen 
worden in de toekomst. Dit aangezien het 
aandeel aan groene energie zal stijgen en 
hierdoor mogelijks een grotere capaciteit op 
het net nodig is om de sterke fl uctuaties op te 
vangen en om de soms afgelegen locaties waar 
de productie van groene energie plaats vindt, 
beter te koppelen aan het net.  

Verschillende overnames hebben ertoe 
geleid dat de markt sterk geconsolideerd is. 
De vroegere spelers Eandis en Infrax zijn 
samengegaan tot Fluvius en Elia heeft een 
groot deel van het Duitse hoogspanningsnet in 
handen (en breidt dat mogelijk nog uit).

De Duitse context is ook relevant voor België 
aangezien de Energiewende de situatie op het 
Duitse net drastisch veranderde. Hierdoor was 
het zelfs nodig om tot op dagelijkse basis delen 
van het buitenlandse net te gebruiken om de 
energie te vervoeren (via ‘loop fl ows’).

De veranderende omstandigheden (nieuwe 
windmolenparken op zee, elektrische wagens, 
mogelijke sluiting van kerncentrales) vereisen 
dat er aanzienlijk geïnvesteerd wordt in dit net. 
Een groot deel van de energierekening bij de 
Vlaamse consument is voor de netbeheerders. 
Het is van belang dat deze fondsen niet enkel 
gebruikt worden voor onderhoud van het net 
en uitkeren van dividenden maar ook om 
voldoende te investeren. Het is dan aan de 
overheid en de energieregulatoren (de CREG 
en de VREG) om hierop toe te zien. 

•MM
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Farmtime

allEmaal boEr

VTK probeert zijn studenten op verschillende vlakken te ondersteunen. Een van de 
initiatieven zijn de verschillende jaarwerkingen, enkele bekendere voorbeelden zijn: 
Duplex, Triplex, Kanweek, Halftime. De 1 masters burgerlijk vormen Parttime, of dit jaar 
“Farmtime”. We toveren ons jaar helemaal om in thema “Boeren”. 

Kerstmarkt
Op de VTKerstmarkt waren we voor het 
eerst te zien en direct ook te proeven. Op 
3 december reden we met onze tractors 
helemaal tot Alma 3 en brachten we 
lekkere frituurhapjes en frietjes met ons 
mee. Door de grote opkomst waren deze 
helaas niet ambachtelijk gemaakt :( Samen 
met de post Cultuur van VTK kleedden 
we heel ons standje in met strobalen en 
een mini tractor. 

Toekomstplannen
Zoals altijd hoort er bij een geweldig 
thema een nog geweldiger themafeestje. 
Heb jij je het ‘t ElixIr al eens voorgesteld 
vol met stro? Heb je in de avond ook altijd 
wel zin in een glaasje melk (mogelijks 
met een scheutje likeur)? Of  toch maar 
liever dansen op de beste meezingers 
in je favoriete fakbar? Helaas zijn we 
niet allemaal de grootste dansbeesten. 
Misschien open je liever je kakelende 
stem op onze Farmtimecantus. Wie weet 
serveren we hier wel een lekker biertje?

Farmtime op de kerstmarkt

Win Win Win
Wil jij kans maken op een strobaal? Stuur dan 
je beste boerenverhaal of  boerenweetje naar 
parttime@vtk.be en wie weet word jij de gelukkige 
van 13kg stro geleverd op je kot.

Wist je dat ...
Katten zijn lactose intolerant.

Als je een paard doet verschieten, springt deze 
met zijn 4 voeten tegelijk omhoog.

De grootste pompoen ooit weegt bijna 1 ton.

Wortels waren origineel paars, pas na een kruising 
met de gele wortel is de oranje kleur tot stand 
gekomen.

Mensen zijn niet de enigste met verschillende 
accenten. Geiten hebben ook elk een eigen accent 
dat ze van elkaar kunnen overnemen.
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Onderwijs

Aan onze faculteit
Sinds twee jaar is aan onze faculteit de ijkingstoets verplicht geworden. 
Dit betekent dat je moet hebben deelgenomen aan de ijkingstoets vooraleer 
je de opleiding mag starten. Je eindresultaat heeft echter geen impact op 
het al dan niet mogen starten aan de opleiding. 

Vanuit de faculteit is men echter meer en meer aan het denken aan 
het geven van een bindend karakter aan de ijkingstoets. Op één 
van de open onderwijsvergaderingen dit semester, meer bepaald VTK 
Bureau 5, bediscussieerden we dit idee onder de studenten. Op basis 
van data bespraken we of  het al dat niet een meerwaarde was om een 
minimumgrens van 6/20 in te voeren. De contra’s die aangehaald 
werden, waren voornamelijk gebaseerd op het feit dat studenten meer 
stress konden ervaren en dat daarenboven soms ook andere redenen, dan puur wiskundige achterstand, meespelen bij een slecht 
cijfer (bv. familiale redenen of  een student die de dag nadien op vakantie vertrok). Er werd aangehaald dat het misschien een beter 
idee was deze studenten sterk aan te moedigen om niet te starten zonder ze meteen te weigeren. 

De stemmen voor waren voornamelijk omdat deze studenten een drastisch lage slaagkans hebben en dus zo goed als zeker niet 
zullen slagen voor de opleiding. Vanuit de dienst studentenbegeleiding wordt enorm veel tijd geïnvesteerd in deze studenten en 
hierdoor krijgen studenten die wel een substantiële kans op slagen hebben, maar ook nood hebben aan voldoende studiebegeleiding, 
minder ondersteuning. Daarnaast heeft de groep studenten die 5 of  lager scoort, ook vaak meer problemen dan alleen technische 
achterstand; vaak spelen ook een moeilijke thuissituatie etc. mee.

Na een lange discussie, volgende eindelijk een stemming waaruit volgde dat een duidelijke meerderheid voor het idee was. Het 
studentenstandpunt is dus voor het idee om een minimumgrens van 6/20 in te voeren.

Aan de universiteit
Om studenten een juiste studiekeuze te laten maken en ze dusdanig beter te oriënteren, is men op universitair niveau aan het denken 
om voor bijna alle richtingen een ijkingstoets in te voeren. Voor enkele medische richtingen (bv. geneeskunde) bestaan immers 
ingangsexamens, voor de meeste wetenschappelijke richtingen bestaan ijkingsproeven, maar voor de humane richtingen (taal- en 
letterkunde, rechten etc.) is er tot dusver geen manier om te oriënteren. Welke vorm deze ijkingstoets voor humane richtingen dan 
krijgt, is nog niet bepaald, maar het idee momenteel ligt op een soort taalvastheidstest.

Daarnaast is men op universitair niveau ook aan het kijken om voor studenten die hun eerste jaar studeren aan de KU Leuven geen 
tolerantiesysteem meer te voorzien, maar een deliberatiesysteem. Bij het deliberatiesysteem zou een student dus gedelibereerd 
worden door een deliberatiecommissie en niet meer zichzelf  tolereren. Dit idee is voornamelijk ontstaan omdat volgens de universiteit 
te weinig eerstejaarsstudenten hun tolerantiepunten durven inzetten en zodus niet meer op standaardtraject zitten.

bEtEr oriëntErEn oF DElibErErEn?

Zowel op facultair als universitair niveau wordt steeds meer gezocht naar 
manieren om studenten een juiste studie te laten kiezen (“oriënteren”), dit vooral 
met ijkingstoetsen. Daarnaast wil men er ook voor zorgen dat studenten meer op 
modeltraject zitten. Er is het idee ontstaan op de universiteit om in het eerste jaar 
van het tolerantiesysteem af te stappen en naar een deliberatiesysteem te gaan.

Wil je meer weten over deze of  zoveel andere interessante onderwijsthema’s? Stuur dan een mailtje naar onderwijs@vtk.be.
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•VTK Onderwijs

QUIZ: Test je kennis over de ijkingstoets!

1) Voor wie is de ijkingstoets verplicht?

 a. Burgerlijk ingenieur en burgerlijk ingenieur architect

 b. Geneeskunde en tandheelkunde

 c. Burgerlijk ingenieur, burgerlijk ingenieur architect en diergeneeskunde

2) Een bindende ijkingstoets wil zeggen dat

 a. Je geweigerd kan worden als je niet deelgenomen hebt

 b. Je geweigerd kan worden als je een bepaald cijfer niet behaald hebt

 c. Je een vrijstelling krijgt voor een bepaalde OLA (onderwijsleeractiviteit) als je geslaagd bent

3) De ijkingstoets is aan onze faculteit

 a. Noch verplicht, noch bindend

 b. Verplicht, maar niet bindend

 c. Verplicht en bindend

4) Het percentage van de studenten die geslaagd waren voor de ijkingstoets van burgerlijk ingenieur en burgerlijk 
ingenieur-architect in juni zijn respectievelijk

 a. 21% en 14%

 b. 64% en 34%

 c. 86% en 55%

5) Het percentage van de studenten die in 2019 deelnamen aan de ijkingstoets en een beste score (zowel van juni 
alsook augustus) kleiner dan of  gelijk aan 5 behaalden, bedraagt

 a. 4%

 b. 7%

 c. 11%

Juiste antwoorden: 1c, 2b, 3b, 4b, 5a
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Hey allemaal!

We weten allemaal hoe 
belangrijk het is dat we 
genoeg vitaminen binnen- 
krijgen. Daarom brengen we allemaal 
een bezoekje aan fruitpark. In fruitpark 
draait alles rond fruit. Fruit is cruciaal 
en fruit is superieur. 

Om die reden zijn we een paar van 
onze VTK vriendjes kwijtgeraakt 
tussen al het fruit... Kunnen jullie ze 
terugvinden? Ze zien er ongeveer zo 
uit:

fruitpark!

uit:
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Ontspanning

Extreme hard XXL SUPER maze

Wedstrijd? Wedstrijd!
In iedere editie van de Ir.Reëel staat telkens 
een puzzel waarbij je een getal zal bekomen. 
Met deze getallen kan je een code vinden die 
jou een mooie prijs kan opleveren!

Zorg er dus voor dat je het getal van de vorige 
editie weet en dat je het cijfer met de rode 
cirkel rond ook vindt! Dit is namelijk het 
tweede getal naar de overwinning!

In de puzzel links kunnen er 4 nieuwe cijfers 
gevonden worden. Los ze helemaal op en de 
cijfers in de rode vakjes zullen je dichterbij de 
overwininning brengen.

Futoshiki

Rules of the game
Vul de ontbrekende cijfers van 1 t.e.m 9 in. In elke rij en kolom mag elk cijfer maar 1 keer staan. De ongelijkheden moeten ook overal 
voldaan zijn waar een symbool staat.

1 2 3 4

1

2

3

4
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Chaos sudoku

Rules of the game
Dit is een variant van een gewone sudoku. In plaats van dat er compartimenten van 3x3 zijn, zijn ze nu onregelmatig opgedeeld door 
de dikke lijnen. Ze hebben andere kleuren voor meer duidelijkheid. Ook hier geldt dat in elke horizontale rij en in elke verticale kolom 
de cijfers 1-9 slechts één keer mogen voorkomen. Hetzelfde geldt voor de onregelmatige compartimenten.sudoku-puzzles-online

Irregular sudoku puzzle, asymmetric, advanced No 4279
Thursday, 19 December 2019 - 12:43:15

The solution corresponding to this puzzle is available on your site
www.sudoku-puzzles-online.com

7 8 6

4 6

2 7 9 6

8 9 2

3

5 3

4 9

9 4

7

sudoku-puzzles-online

Irregular sudoku puzzle, asymmetric, expert No 1348
Thursday, 19 December 2019 - 12:43:51

The solution corresponding to this puzzle is available on your site
www.sudoku-puzzles-online.com

9 3 6

3

3 1 9 2 7

3 6

2 7

1 8

7 2 4

1 5 7

Matchstick puzzles

Verplaats 3 lucifers om 2 vierkanten te vormen. Verplaats 3 lucifers om 2 vierkanten te vormen.

Verplaats 3 lucifers om 2 vierkanten te vormen. Verplaats 3 lucifers om 2 vierkanten te vormen.
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