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Burgie in de kijker

B urgie

in de kijker :

G lenn P eeters

In deze rubriek nemen we telkens een burgie in de kijker, die op één of andere
manier zich onderscheidt van de rest. Waar we de voorbije edities al een misskandidate, topsportster of solar teamer hebben geïnterviewd, is het nu tijd voor
iemand van de schone kunsten. De muziekkunst om specifiek te zijn!

Hallo Glenn, begin eerst maar
eens met je voor te stellen aan onze
lezers.
Hey, dus ik ben Glenn Peeters, 23 jaar en ik
ben afkomstig uit Wemmel, nabij Brussel.
Op het moment zit ik in mijn tweede
jaar van de master Werktuigkunde met
optie Thermotechnische Wetenschappen
en daarnaast ben ik ook ingeschreven
in een traject aan het Koninklijk
Conservatorium
Brussel. Ik zal daar
direct een kanttekening bij maken, want
de richting die ik daar studeer heet
eigenlijk officieel Muziekschriftuur en
-theorie (Harmonieleer - Contrapunt
- Fuga). Maar als ik dat aan de mensen
vertel, breng ik ze meer in de war dan iets
anders (lacht).
Ja daar kan ik me wel wat bij
voorstellen (lacht).
Meestal gebruik ik dus gewoon de term
“compositie” om te zeggen wat ik daar
precies doe. Dat is voor de meeste mensen
al iets begrijpelijker, maar eigenlijk niet
100% correct aangezien die richting
apart ook bestaat, en ook al liggen deze
twee verschillende richtingen dicht tegen
elkaar, zijn er toch wel wat belangrijke
verschillen. Maar voor alle duidelijkheid
zal ik maar zeggen dat ik dus compositie
studeer (lacht).
Dus
het
conservatorium
in
Brussel zeg je, ik neem aan dat je
momenteel niet veel heen en weer
moet pendelen?
Nee inderdaad, alle lessen gaan momenteel
online door. Zeker voor mijn richting,
compositie, is dit nog net mogelijk. Meestal
kom je in de les af met de partituren die
je dan samen met de docent analyseert.
Maar voor Instrument, studenten met
een hoofdvak piano bijvoorbeeld, dat kan
je onmogelijk via Skype doen, daar is de
één-op-één interactie tussen student en
docent onvervangbaar. Dus ja, die lessen
gaan voorlopig wel fysiek door, maar voor
4 de rest gaat alles wel online door, zeker de
kleinere vakken van de richting.

En voor Corona dan, je was
natuurlijk toen ook al met deze
richting bezig. Hoe viel dat te
combineren? Met naar Brussel te
gaan en de lessen voor Burgerlijk
Ingenieur hier te Leuven?
Hoe bedoel je precies?
Voor Corona, als je van beide
richtingen nog fysiek les had, is dat
dan niet super tijdrovend om met
de trein heen en weer te gaan om
toch maar alle lessen te halen?
Ahja, op zich is het traject BrusselLeuven zeer goed te doen. Dat is zeer
goed omsloten met zeker 5-6 treinen per
uur, dus dan ben je al op 20 minuten
van Leuven in Brussel-Centraal. Ik
probeer dan natuurlijk de vakken die ik in
Brussel opneem een beetje te groeperen
en voor de meeste semesters lukt het me
wel om maar één à twee dagen in het
conservatorium te hoeven zijn.
Niet dat je voor twee uur les even op
en af moet gaan?
Nee exact. Maar er zijn ook al semesters

geweest waar ik toch vier tot vijf keer per
week moest gaan. Soms ook voor korte
lessen van een halfuur waarvoor je toch
naar daar moet, wat dan wel leidt tot veel
pendelen in een week. Maar langs de
andere kant geeft dat mij ook wel wat rust.
Je hebt dan al je vakken hier in Leuven, al
je vakken in Brussel, heel de tijd heen en
weer crossen. Die 20 minuten op de trein
zijn dan vaak wel echt even ontspanning,
wat muziek luisteren, tot rust komen. Dat
heb ik wel nodig.
Een “zen-momentje” dus (lacht)?
Jup, even relaxen.
Heeft dit combineren eigenlijk
invloed gehad op je studies
burgerlijk ingenieur? Nadelig of
voordelig, want je zit net zoals ik al
een jaartje achter?
Een jaartje? (lacht) Dat is niet helemaal
juist, pak maar een paar jaar (lacht).
De opleiding ingenieur zou volgens
modeltraject 5 jaar duren zoals iedereen
wel weet. Maar mijn richting aan het
conservatorium heeft ook een driejarige
bachelor en tweejarige master, ook vijf

jaar in totaal dus. Normaal ben je dan
tien jaar voor beide richtingen bezig, ik
probeer ze nu tegelijkertijd op acht jaar te
doen. Dus ik reken niet volgens de normale
regeling zoals de meesten (lacht). Ik zit nu
dus in mijn zesde jaar van de acht, nog
een kleine twee en een half te gaan. Maar
om op je vraag te antwoorden: natuurlijk
heb je maar 24 uur per dag en je zit dan
met twee richtingen, maar een nadelige
invloed zou ik het niet noemen.

heb ik dan wel voor de studies burgerlijk
ingenieur gekozen, maar dan wel op
voorwaarde dat ik de compositielessen in
mijn gemeentelijke muziekacademie kon
blijven verderzetten.

had om verder te studeren in haar klas
aan het conservatorium in Brussel. Het
was aanvankelijk nooit de bedoeling om
dit te gaan combineren maar zo is het
uiteindelijk toch uitgedraaid.

De muziekkriebels gingen dus niet
makkelijk weg?

Je leerkracht een beetje gevolgd
dus?

Nee, het ging sowieso niet weggaan, ik
wou er wel zeker in blijven verdergaan.

Ja, maar ik denk dat elke persoon die een
zeer goede leerkracht heeft gehad daar
wel naar opkijkt.

Het was dan ook nooit het plan om
het op vijf jaar te doen neem ik
aan?

Ja, exact (lacht). Dus gedurende mijn
eerste jaar in Leuven ging ik nog elke week
naar Wemmel om de compositielessen
verder te volgen, maar in februari van
dat jaar heeft mijn docente Ann Kuppens
- die mij van kinds af aan alles heeft

Nee absoluut niet, dat is echt onmogelijk
(lacht). Toen ik de keuze hiervoor maakte,
wist ik ook dat ik er langer over zou doen
en dat het een beperking zou
zijn op mijn vrije tijd.

Het is je passie kan je wel zeggen.

Een mentorfiguur eigenlijk?
Exact, bij muziek is dat dan vaak nog net
iets persoonlijker. Ik vond het moeilijk om
dat deel van mijn leven los te laten, dus ik
was wel bereid om mezelf dan een beetje
te pushen en alle miserie die erbij komt
van het combineren er
ook bij te nemen.

Maar voor mij stortte heel mijn wereld
Hoe ben je eigenlijk op opeens in, want dacht “Dit kan ik echt Eens je je “dualhet idee gekomen om niet aan, ik moet nog zo veel van u degree” hebt, je twee
diploma’s, wat zie
deze twee richtingen
leren”
je jezelf doen in de
te combineren? Ben
je ook met de beiden
tegelijkertijd gestart?

Nee eigenlijk niet, van jongs af aan ben ik
natuurlijk wel heel geïnteresseerd geweest
in muziek. Maar na het middelbaar
moet je natuurlijk een studiekeuze gaan
maken en dat was voor mij wel een heel
moeilijke keuze. Ik denk dat ik één van
de laatsten was in mijn jaar om zich in
te schrijven aan de KUL omdat ik echt
wel tussen twee vuren zat. Uiteindelijk

geleerd - een voltijdse tewerkstelling aan
het conservatorium gekregen, waardoor
ze zou stoppen met lesgeven in Wemmel.
Maar voor mij stortte heel mijn wereld
opeens in, want ik dacht: “Dit kan ik echt
niet aan, ik moet nog zo veel van u leren!”
(lacht).

(lacht) Ja, daar kan ik nog wel
ergens inkomen.
Dus het was op dat moment dat ik besloten

toekomst?
Eerder
professioneel verder gaan in de
muziekindustrie of verder gaan als
projectingenieur bij één of ander
bedrijf ?

Ja, dat is de vraag die iedereen mij al stelt
sinds dag één (lacht). En om eerlijk te zijn,
ik weet het echt helemaal nog niet. Ik ben
niet aan het conservatorium begonnen
met de bedoeling om daar later echt 5
professioneel iets mee te gaan doen.

Ik omschrijf het eerder als een uit de hand
gelopen hobby - met nadruk op uit de
hand gelopen - maar het blijft natuurlijk
wel ergens een “hobby”. Het is ook een
heel moeilijke industrie om in te gaan
werken, aangezien je je continu moet
bewijzen en het zou ergens ook zonde
zijn om zo veel moeite gestoken te hebben
in mijn ingenieursstudies, zonder daar
dan iets mee te gaan doen. Ik denk dat
ik in de toekomst eerder zal beginnen als
ingenieur, maar ik sluit muziek natuurlijk
niet uit. Ik zie mezelf later nog wel met
het ene been in de bedrijfswereld staan
en met het andere in de muziek. Maar ik
ben er nog niet zo hard mee bezig, mijn
grootste zorg is natuurlijk die studies
afwerken en daarna kan ik daar eens
verder over nadenken.
Andere vraag nu, ik neem dan ook
aan dat je een piano op kot hebt om
op te oefenen? Of hoe doe je dat?
Ja inderdaad, met de kotenjacht in mijn
laatste jaar van het middelbaar was ik
op een kot terechtgekomen waar ze een
aparte muziekkamer hadden met een
buffetpiano en er was ook een kapel
met een vleugelpiano. Dat was wel de
hoofdreden om daar op
kot te gaan en ik zit er nog
steeds.

Ik neem aan dat je goed overweg
kunt met de piano (lacht)? Zijn er
nog andere instrumenten waarmee
je goed overweg kan?
Dat is eigenlijk nog wel een grappig
verhaal. Helemaal in het begin, toen
ik een jaar of tien was, moest ik kiezen
welk instrument ik wou gaan spelen. Ik

ondertussen heb ik wel al tien jaar geen
dwarsfluit meer gespeeld dus dat zal mij
niet meer lukken.
Speel je in Leuven ook nog bij
bepaalde orkesten zoals het
Arenbergorkest?
Nee dat niet, dat is een beetje de handicap
van de piano: het is geen orkestinstrument.
Natuurlijk heb je wel
het pianoconcerto (nvdr.
het ensemble van een
virtuoze pianopartij met
orkestbegeleiding),
maar
daarbuiten zijn er niet
veel orkestwerken die een
piano nodig hebben, want
uiteindelijk heb je met de
piano ook alle registers voorhanden. Veel
orkestwerken zijn ook geschreven vanuit
het idee van de piano, de componist
componeert voor en aan de piano en
gaat dat dan vertalen naar het orkest via
orkestratietechnieken. Dat zijn dan ook
competenties die in de opleiding aan het
conservatorium zitten: een onderdeel van
één van de vakken is “reductie”, waar je
bijvoorbeeld vertrekt van een symfonische
orkestpartituur die je dan reduceert tot
een speelbare versie voor het klavier.
Maar dus: bij gebrek aan repertoire zit ik
niet in een orkest

“Mijn zoon gaat de fluitklas zelfs

niet meer binnen en blijft de hele
Mijn volgende vraag les luisteren naar de piano, is het
was dus of je buren
veel last hadden van je nog mogelijk om hem van richting te
muziek (lacht). Maar
veranderen?”
dat zal dan wel goed
meevallen zeker?

De muziekkamer is gelukkig wel geïsoleerd
en ik heb nog geen grote klachten
gekregen (lacht). Het is natuurlijk wel een
groot kot en meerdere studenten die daar
zitten, studeren ook muziek, mede door
de muziekkamer. De meeste klachten zijn
dus over het te vaak gebruiken van de
muziekkamer omdat anderen ook eens
willen spelen (lacht). Lang verhaal kort: ik
heb gelukkig wel een piano op kot want
anders werd het wel zeer moeilijk.
Je speelt dus voornamelijk piano
neem ik aan?
Jup, dat is eigenlijk ook wel een grote
misconceptie over mij. Mensen horen soms
wel eens dat ik aan het conservatorium
studeer en als ze mij dan piano horen/
zien spelen, maken ze al eens de conclusie
dat ik dan wel piano studeer, maar dat is
absoluut niet het geval. Een groot deel
van mijn vrije tijd breng ik wel door aan
de piano, maar piano studeren aan het
6 conservatorium is toch nog wel een ander
niveau.

was op dat moment zeker dat ik geen
gitaar of piano wou spelen, want dat
is wat iedereen koos en ik heb toen
gekozen voor dwarsfluit. Uiteindelijk
heb ik het maar twee jaar gedaan en
dan ben ik overgeschakeld naar piano en
dat is het verhaal eigenlijk. Om naar de
dwarsfluitklas te gaan moest je door een
gang, en de fluitklas was naar links en de
pianoklas naar rechts. Maar op het einde
van mijn tweede jaar fluit bleef ik vaak
staan aan de rechterdeur, gewoon om te
luisteren naar de piano. Mijn vader heeft
dat op een gegeven moment gezien en is
toen naar de directeur gegaan en vroeg:
“Mijn zoon gaat de fluitklas zelfs niet
meer binnen en blijft de hele les luisteren
naar de piano, is het nog mogelijk om
hem van richting te veranderen?” Het is
dus op gebeuren daarvan dat ik begonnen
ben met piano in de klas van Marleen
Meussen.
Nog een mentor.
Mijn pianomentor inderdaad. En zo
is het dus allemaal begonnen. Maar

Als je naar links was gegaan
misschien wel (lacht).
Dan zou ik misschien wel bij een orkest
gezeten hebben, ja (lacht).
Okay bedankt voor je tijd Glenn,
het was een tof interview!
Hierna werden mijn oren nog
muzikaal verwend door een straf
stukje piano van Glenn. WM

•

Positiviteit

H appy

you , happy me !

Dat het afgelopen jaar voor velen een zware periode was, daar hoeft waarschijnlijk
geen tekeningetje bij. Daarom willen wij deze pagina besteden aan enkel positiviteit!
Wij hebben een enquête uitgestuurd en gevraagd ‘Wat was jouw reden om elke
dag uit je bed te komen?’. Van welke activiteit heb je enorm hard genoten? Was
er iemand die altijd voor je klaar stond? Hier vind je enkele hartverwarmende
inzendingen.
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Mij heeft het deugd
gedaan om 3D puzzels
te maken. Hier moet je
echt je hoofd bijhouden,
waardoor je ook je
hoofd kan leegmaken!
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Probeer te zoeken naar wat
je op jezelf graag wilt doen,
maak een lijstje met positieve
dingen die op een dag
gebeurd zijn en als het even
moeilijk gaat, lach alsof je
heel vrolijk bent!
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Gun jezelf genoeg pauzes en
avondactiviteiten! Geniet van een
welverdiend pintje na een thesisnamiddag.
Je hebt misschien vaker nu het gevoel dat je
zou moeten werken, omdat er niet altijd veel
anders te doen is, maar echt waar: geniet ne
keer van uw (laatste) semester!
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Sport

VTK

goes half a marathon

Een halve marathon, altijd al op je bucketlist gestaan? Dan is het bijna tijd om
die af te vinken, want met VTK gaan wij er eentje lopen! Op 14 mei zal deze
mijlpaal doorgaan. Je kan je hiervoor inschrijven en mee met ons die dag 21
km door de bossen crossen. Wij zorgen dan (naargelang de maatregelen) dat
het een evenement wordt om niet snel te vergeten! Een 30-tal lopers onder ons
zijn ondertussen al bijna 2 maanden aan het trainen om deze voor te bereiden.
Hieronder een blik op hoe zij het ervaren.

Het trainingsschema bestaat uit 3
trainingen per week. Tijdens het wekelijks
loopje doen we de lange duurloop en in
kleinere groepjes de intervaltraining. De
meesten doen de korte duurloop thuis.
Voor het evenement zelf vertrekken we
21 km van Leuven vandaan en lopen
dan de halve marathon om in Heverlee,
bij ons mooi Arenbergkasteel, te finishen.
Daarna wacht ons hopelijk, als Rona geen
roet in het eten gooit, een leuk après-half
marathon momentje.
We spraken met enkele atleten die met
ons meetrainen, namelijk Camille
Stevens, Fien Verschraegen en Robin Van
Looveren om eens te polsen hoe zij het tot
nu toe vinden.
Wat is de motivatie om 3 trainingen
per week te combineren naast een
burgie leven dat sowieso al druk is?
Camille: Doordat ik al veel mensen
heb verteld dat ik aan het trainen
ben voor de halve marathon, is mijn
doorzettingskracht net als de publieke
druk groot. Door Corona heb je sowieso
extra tijd om te sporten, dus lopen (en
tennissen met de favo groco van sport ;-) )
is de leukste bezigheid van sport dat ik nu
doe in deze periode. Ook zorgt de sociale
druk van Strava ervoor om elke dag te
streven naar extra kilometers.
Fien: De trainingen doen, geeft naast
een goed gevoel ook een doel aan die
dag. Dat in combinatie met het lopen
met vriendinnen is altijd fijn! Ook
doordat mijn volleybal door Corona is
weggevallen, moest ik snel op zoek naar
alternatieven en is het lopen geworden.
Zijn jullie dan niet stijf tijdens de
week? Want een intervaltraining
kan wel eens pittig worden (dat kan
8 ik meedelen uit eigen ervaring)?

Fien: De stijfheid is echt goed te doen!
In het begin een beetje meer, maar door
meer te lopen leer je ook wat je lichaam
nodig heeft, zoals stretching, yoga of
gewoon een rustige wandeling om de
spieren te ontspannen.
Robin: De stijfheid van de 3 loopjes valt
goed mee. Dat zal eerder van de BOTS
komen ;-) .
Wat is het meeste dat je al gelopen
hebt?
Robin : Het meeste is momenteel 16 km,
dus nog maar 5 km te gaan!
Camille: Dat zal een toertje zijn dat
oorspronkelijk 16km was, maar geëindigd
is in 23 km. In het middelbaar liep ik wel
goed en deden de gewrichten het nog
wenselijk (niet dat ik nu een oude taart ben
;-) ). In mijn eerste jaar Leuven hebben de
pintjes het overgepakt :-D.

Fien: Voor ik aan de training begon, had
ik 10 km gelopen, maar nog nooit meer
dan dat. Vanaf nu is dus elke training een
nieuw afstandsrecord.
Robin, jij bent een fervente
deelnemer van onze wekelijkse
loopjes. Zijn deze een meerwaarde
om de lange duurloop te voltooien?
Robin: Zeker en vast! Naast de motivatie
die je krijgt om toch in groep die
kilometers vol te houden, leer je er elke
week nieuwe mensen kennen. Ook ontdek
je elke week een nieuwe route, wat zorgt
voor afwisseling. Wat zouden we dus zijn
zonder onze wekelijkse loopjes ;-) ?!
We zien jullie aan de start van de VTK
goes half marathon, net zoals hopelijk
vele onder onze lezers! VTK Sport
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Covid-19

V accinaties

in

B elgië

We leven ondertussen al meer dan een jaar met corona. We duiken van de ene
lockdown in de andere, de bubbels veranderen regelmatig van grootte en de
enige keer dat studenten in een aula mogen komen, is om examens af te leggen.
Gelukkig is er eindelijk licht aan het einde van de tunnel, want België is eindelijk
gestart met een vaccinatiecampagne. Maar welke vaccins zijn er nu eigenlijk?
En waarom is jezelf laten vaccineren nuttig? En het belangrijkste, wanneer zijn de
studenten aan de beurt? Wij zochten het voor jullie uit!
Verschillende vaccins
We beginnen met de verschillende
vaccins. Op het moment van schrijven
worden er in België drie verschillende
vaccins toegediend: Pfizer-BioNTech,
AstraZeneca en Moderna. Deze vaccins
zijn goedgekeurd door de Europese
Commissie. Een ander vaccin dat
ondertussen goedgekeurd is en waar
België ook op heeft ingetekend, is het
vaccin van Johnson & Johnson. Hiervan
wordt de eerste levering midden april
verwacht. We gaan wat dieper in op de
verschillen tussen de vaccins.
Pfizer-BioNTech
Dit was het eerste vaccin dat groen licht
kreeg van Europa. Van dit vaccin heb je
2 dosissen nodig, met 2 weken ertussen.
Dit is een mRNA-vaccin. Dat geeft de
cellen van het lichaam instructies om
een eiwit van het virus aan te maken
dat door het immuunsysteem herkend
wordt. In dit geval bevat het vaccin de
genetische code voor het spike-eiwit, een
klein deel van het SARS-COV-2 virus.
Wanneer de cellen van het lichaam het
mRNA opnemen, wordt het virale eiwit
tot expressie gebracht. Daarop reageert
het immuunsysteem om COVID-19 te
voorkomen. Het vaccin bevat dus geen
levend virus.
AstraZeneca
Het vaccin van AstraZeneca is veel
goedkoper dan die van Pfizer-BioNTech
en Moderna. Ook kan dit vaccin gewoon
in de koelkast bewaard worden. Ook
van dit vaccin zijn 2 injecties nodig,
met een tussentijd van 12 weken. Bij dit
vaccin zijn bestaande virussen aangepast
zodat het geen virussen meer zijn, maar
vectoren die het spike-eiwit tot expressie
brengen. De virussen zijn niet langer
ziekmakend en kunnen zich niet meer
vermenigvuldigen. Ze stimuleren wel
je afweersysteem om antilichamen te
maken tegen de spike-eiwitten, en je T-cel
immuniteit te activeren.
Moderna
Ook van het vaccin van Moderna zijn

twee dosissen nodig, deze keer met een
tussentijd van 3 weken. Ook dit vaccin
werkt met de genetische RNA-code voor
de aanmaak van het spike-eiwit, net als
het Pfizer-vaccin. De doeltreffendheid is
gelijkaardig: beide vaccins zouden meer
dan 90 procent werkzaam zijn.
Johnson & Johnson
Dit is het eerste vaccin waarbij 1 dosis
volstaat en dat kan bewaard worden in de
koelkast. De werkzaamheid van dit vaccin
tegen ontsporing van de ziekte bedraagt
85% en zorgt er dus voor dat het virus
wordt afgezwakt tot milde symptomen.
Dit is een vector vaccin, dus de werking
is gelijkaardig aan dat van AstraZeneca.

Waarom vaccineren?
Het doel is om in België groepsimmuniteit
te creëren. Hiervoor zou minstens 70%
van de bevolking zich moeten laten
vaccineren. In dit scenario heeft een grote
groep mensen weerstand opgebouwd

tegen het virus, waardoor het niet meer op
deze manier kan circuleren. Dit zorgt er
dus voor dat het coronavirus geen ernstige
epidemie met bijhorende maatregelen
meer veroorzaakt. Bovendien zorgt dit
ervoor dat personen die niet gevaccineerd
kunnen worden extra beschermd zijn.

Wanneer
vaccin?

krijg

je

een

Studenten behoren tot de derde fase van
het vaccinatieplan. Momenteel staat op
de planning dat iedereen ouder dan 18
jaar in juni gevaccineerd zou worden
en dat op 11 juli elke Vlaming boven de
18 zijn/haar eerste prik zou gekregen
hebben. Echter staat de vaccinatie nu al
achter op schema, dus zal het afwachten
worden op het moment dat we effectief
een uitnodiging mogen ontvangen. Dit
hangt vooral af van de levering van de 9
vaccins. VL

•

Studenten

H elden

van

( en

in ) de nacht

Nu dat de nachten in onze studentenstad er heel anders aan toe gaan dit jaar,
wouden we met de redactie eens mee op patrouille om te kijken wat een agent
zoal meemaakt op een nacht. Helaas was dit door een klein virusje uit Wuhan
niet mogelijk. Het was echter wel mogelijk om onze twee studenteninspecteurs te
interviewen, ook wel de studentenflikken genoemd. Die kans lieten we geen twee
keer aan ons voorbij gaan.

We zullen beginnen met een kleine
voorstelling, wie zijn jullie precies?
G: Hey, Ik ben Gil en dit is mijn collega
Hadewijch en samen zijn we momenteel
de 2 studenteninspecteurs voor Leuven.
Ikzelf ben vastbenoemd en Hadewijch
doet momenteel een testperiode van zes
maanden om te kijken of dit iets is voor
haar. Met de optie om te blijven achteraf
of om terug te gaan naar interventie.
H: Ik ben dus nog maar pas bezig hier,
mijn collega Gil al wat langer.

waar jullie mee te maken hebben.
G: Ja inderdaad, we zien ook wel “the
big picture”. We weten uiteraard ook niet
alles dat er gebeurt, maar we kunnen wel
zeggen van de politie uit dat we merken
dat er zéér veel studenten zijn die duidelijk
wel beseffen wat hun verantwoordelijk
is in deze crisis. Dat onze afzonderlijke
aanpak belangrijk is en die dan ook naar
voren te brengen.

In de media wordt wel vaak het
verhaal gemaakt dat de studenten
dit niet doen, gelijk de beelden die
soms van het Ladeuzeplein komen.
Dat mensen de kever beklimmen
of zich in een massa begeven in het
midden van het plein. Dat geeft ook
een zekere degout van de rest van
België naar onze studenten hier,
wat dat volgens jullie niet terecht is.
G: Nee daar ben ik het helemaal mee

Ik ga direct met de deur in huis
vallen. Ik weet niet of jullie zelf
ook vaak meegaan op patrouille ‘s
nachts door Leuven. Maar merken
jullie dat de student, in zekere mate,
zich goed houdt aan alle regels?
Inclusief avondklok en dergelijke?
G: Ja we gaan wel af en toe mee maar
niet elke dag natuurlijk, daar zijn ook onze
interventieploegen voor. We krijgen wel
altijd informatie mee over hoe de avond is
gegaan de dag erna, waar ze zijn moeten
langsgaan etc. Wij doen eerder het globale
overzicht, het lezen van alle rapporten
en verslagen. Nu, daaruit komt voort
dat in het algemeen onze studenten zich
eigenlijk zeer goed aan de regels houden.
Er zijn natuurlijk wel die excessen, een
paar studenten die zich niet aan de regels
houden, die kotfeestjes en dergelijke
organiseren, die na de avondklok nog
door Leuven dwalen meestal komend van
zo een kotfeestje. Soms krijgen we ook te
maken met samenscholingen, waar een
groepje toch met een te grote bubbel te
dicht op elkaar gaat staan en de afstand
niet zo goed wordt gerespecteerd. Maar
het is uiteraard ook belangrijk om te
beseffen dat als er vijftigduizend studenten
zijn in Leuven, en er een kleine 500 zich
niet aan de maatregelen houdt, dit nog
10altijd maar één procent is van het totaal.
Het is vooral die kleine minderheid

Onze studenteninspecteurs Hadewijch en Gil

eens, dat is inderdaad geen correcte
weergave van de gemiddelde student
hier. De burgemeester heeft dat vandaag
ook nog aangehaald in de media. Ja er
zijn excesses, mensen die het niet zo
nauw nemen met de regels of om welke
reden dan ook beslissen om samen te
gaan feesten. Maar dit is wel echt maar
een klein aantal, je mag zeker niet
veralgemenen. Ik vind het ook belangrijk
dat iedereen dat in het achterhoofd houdt,
die personen die dit doen moeten echt
gaan beseffen dat dit gedrag niet
door de beugel kan, en tegen
die mensen treden we als politie
dan zeker op. Maar we willen
de grote populatie studenten
een hart onder de riem steken
en zeggen: “We weten ook dat
er heel veel van jullie het wel
goed doen, en we nemen het
hier ook op voor jullie.” We zeggen dit
ook op onze gesprekken met de burgers,
de grote meerderheid houdt zich wel aan
alle regels!

spreken.
G: Exact, en dat vind ik zelf zeer
spijtig. Zeker als ik kijk hoe alle kringen,
waaronder ook VTK, zich inzetten voor
al hun leden. En op een Corona veilige
manier, voorlopig vooral online…
Vorm van
voorzien...

studentenleven

te

G: Voila! Om er nog wat van de maken
dit jaar op welke manier dan ook, om
ervoor te zorgen dat de individuele

van die dingen dat we bijvoorbeeld
doen is VTKuisine waar we
kookboxen samenstellen voor op
kot. Nu kan je die boxen voor meer
dan één persoon kopen om op kot
klaar te maken. Nu is er op het
vlaamse niveau, ondanks impulsen
van Minister Weyts, nog altijd geen
“kotbubbel” vastgelegd. Hoe gaan
jullie bij de politie daarmee om, als
jullie ergens binnen moeten komen
en merken dat er enkel mensen
van dat betreffende kot
samenzitten?
Recent
hebben in Gent een
viertal studenten die
samen op kot zaten zo
wel een boete gekregen,
is de politie in Leuven
ook zo streng?

We willen natuurlijk de grote
populatie studenten een hart
onder de riem steken en zeggen:
“We weten ook dat er heel veel
van jullie het wel goed doen.”

Helaas verdwijnt dat altijd een
beetje in de massa.

student de corona crisis doorkomt. En dat
vind ik echt fantastisch, al die initiatieven
die van alle kanten komen.
Bedankt, dit vinden we heel fijn om
te horen.

G: Er is inderdaad een grote groep
ongeziene en ongehoorde mensen omdat
ze net zich zo mooi aan de regels houden.

G: Die dingen komen ook bij ons terecht,
al die initiatieven, we zien en horen dat
ook. Die positieve dingen in Leuven halen
dan helaas het nieuws nooit.

De kleinste groep heeft meestal
ook het meeste lawaai bij wijze van

Om daarop verder te gaan, een

G: Dat is een beetje een
moeilijke vraag, wij als politie beoordelen
elke situatie als een losstaand feit. We
kijken dan naar wat de vaststellingen zijn
en op basis daarvan treden we op dat
moment “gepast” op. Wat die gepaste
uitkomst is hangt van geval tot geval af
natuurlijk. Hier in Leuven zijn de regels
voor samenleven op kot wel duidelijk,
die zijn opgelijst op de website van de
KULeuven en worden ook aangepast
moest er van bovenaf iets beslist worden.
Dus in principe moeten de studenten zich

Het kan al eens druk worden op Ladeuze

11

student
niet
natuurlijk.

kan

inschatten

G: Dat is heel moeilijk te voorspellen.
H: Je bedoelt specifiek interventies op
koten naar aanleiding van een klacht
omtrent
overlast/coronamaatregelen
neem ik aan. Want dat hangt wel van
nacht tot nacht af.
G: Soms denk je dat het een drukke nacht
zal worden en dan heb je geen oproepen,
maar de andere keer kan dat veel meer
zijn.
Er zijn dus effectief nachten
dat er geen meldingen zijn voor
studentenoverlast?
H: Er zijn altijd meldingen (lacht)
G: Het is daarom niet dat als iemand
ons belt dat er ook effectief overlast is.
Soms gaat het over twee tot drie vrienden
die op een terras wat zitten te babbelen
bijvoorbeeld. De ene melding is de andere
niet, dat spreekt voor zich.

hier geen zorgen te maken over wat er
overal beslist wordt, de juiste informatie
kan je altijd op die website terugvinden.
Het is ook op basis van de op dat
moment geldende regels in Leuven dat
we ieder geval gaan beoordelen. Laat
het wel duidelijk zijn bij dat
kotfeestjes met veel te veel
mensen en veel overlast het
wel altijd zeer duidelijk is.
Want dat is geen solidair
gedrag, maar die individuele
gevallen worden altijd ter
plaatse
bekeken.
Weet
natuurlijk ook dat we als
politie niet systematisch
overal gaan controleren op de koten. Als
we ter plaatse komen is er altijd een reden,
en die reden is meestal overlast.

en kijkt of er op een bepaalde locatie al
meerdere interventies zijn geweest. In
eerste instantie gaan we met z’n twee dan
eens praten op dat kot om duidelijk te
maken dat wat er aan de gang is niet kan,
zeker niet in deze tijden. Als het toch blijkt
dat dat gesprek onvoldoende is, gaan we

H: Ik zou durven zeggen een tien tot
twintig meldingen per nacht, maar de
laatste weken toch meer richting de twintig
toe. Een rustige nacht kan je omschrijven
als vijf à zes meldingen en een normale
nacht zit meestal rond de tien.
Jullie merken dan wel een beetje een
stijging in de gemiddelde nacht?
G: De laatste weken is dat wel vooral
afkomstig van meldingen over
geluidsoverlast in de parken
rond een uur of tien ‘s avonds.
Men zegt vaak dat Leuven de
studentenstad is, maar het is ook
zeker een jonge familiestad. Er
zijn veel kinderen die nog naar
school moeten en die moeten
dan ook vroeg gaan slapen. Er
moet dus een soort evenwicht zijn tussen
de studenten die uiteraard een ander
levensritme hebben en de jonge gezinnen.
Voor hun is tien uur al zeer laat.

Als het toch blijkt dat dat
gesprek onvoldoende is, gaan we
kijken wat de volgende stappen
zijn die we kunnen ondernemen.

Soms hoor je ook wel verhalen
van vrienden, of zelfs in de krant,
over bepaalde “probleemkoten” in
Leuven, waar toch bijna nachtelijks
moet worden langsgegaan. Hoe
gaan jullie daar mee om? Is er
iets wat daaraan gedaan wordt
momenteel?
G: Zeker.
Want dat is dan ook een vorm van
die de-solidariteit.
G: Daarom ook, we volgen als
studentenpolitie die koten op. Er is ook een
12 interne werkgroep bij de politie die alle
meldingen van geluidsoverlast monitort

kijken wat de volgende stappen zijn die
we kunnen ondernemen. We merken wel
vaak na een gesprek met Hadewijch en
mij dat de boodschap wel is overgekomen.
En na een boete
waarschijnlijk (lacht).

of

twee

G: Uiteraard (lacht)
H: Soms gebeurt dat wel ja, soms kan dat
ook nodig zijn om de boodschap over te
brengen, een boete.
G: Laat het duidelijk zijn dat als er die
overlast geweest is dat er altijd wel een
gevolg aan vasthangt.
Nu jullie zeiden net dat er wel
eens oproepen zijn ‘s nachts voor
overlast. Hoeveel oproepen zijn dat
eigenlijk op een gemiddelde nacht?
Want dat is iets wat de gemiddelde

Dan is dat al veel overlast voor deze
jonge gezinnen en dat begrijpt de
gemiddelde student zeker ook.
Verder heb ik ook nog een drietal
ledenvragen voor jullie. De eerste:
Stel u voor, je bent een kwartier te
laat met de avondklok omdat je de
tijd uit het oog was verloren bij je
knuffelcontact. Nu ben je nog snel
naar huis aan het wandelen of
fietsen. Geeft de politie dan eerst
een waarschuwing bij een eerste
overtreding of direct een PV en een
boete?
G: “Nadenkende zucht” In principe
zouden de regels wel zeer duidelijk

moeten zijn, na twaalf uur moet je op je
kot zijn. Als nu blijkt dat je zeer dicht bij
je kot bent en het is een paar minuten na
twaalf, zou het mij zeer straf lijken mocht
je een boete krijgen. Maar dat is wel de
inschatting van de ploeg die u daarop
gaat aanspreken op dat moment. En dat
hangt ook altijd van ploeg tot ploeg af.
Maar laat duidelijk zijn, als we u om half
twee ‘s nachts nog tegenkomen op straat
dan ga je die boete sowieso krijgen.
Anderhalf uur later is natuurlijk
ook al niet niets.
G: Nu, zoals je weet is er ook een
alcoholverbod vanaf tien uur in de
parken. Mochten wij je om tien nog
je laatste pintje zien opdrinken en dat
naar de vuilbak brengen dan gaan we je
uiteraard geen boete geven hiervoor.
H: Ja er is een zekere soepelheid, maar
die stopt uiteraard ook ergens. Zo heb je
echter ook collega’s die zeggen “twaalf
uur is twaalf uur.” Je kan dan discussiëren,
maar uiteindelijk wist je op voorhand ook
de regels wel.

kan dan beslist worden of dit terecht
was of niet. Maar we geven als politie
normaal gezien niet direct een boete als
we niet zeker zijn of er een inbreuk is.
De laatste ledenvraag dan. Stel
hypothetisch een student wordt ‘s
ochtends wakker op zijn of haar
kot, met wat nodige hoofdpijn, en
ziet opeens een verkeersbord staan.
Nu natuurlijk weet die student niet
hoe dat daar gekomen is, wie dat
daar gezet heeft of van waar dit
kwam. Lost die student dat dan op
door het buiten aan de voordeur
te zetten in de hoop dat de juiste
mensen het vinden?
H: Dat is weer een moeilijke (lacht)
Of
brengt die goedbedoelde
student die hier anoniem binnen op
het wijkkantoor aan het stadhuis?
(lacht)
G: (lacht) Laat het duidelijk zijn dat het
wel degelijk tegen het GAS-reglement
van Leuven is om verkeersborden weg te

situatie waar je dan in zekere zin zelf
verantwoordelijk voor bent.
Doe dat gewoon niet (lacht).
H: Exact (lacht). Dat is al punt één.
G: Nu MOEST je toch op een of andere
manier een verkeersbord tegenkomen
dat je overduidelijk niet zelf hebt
meegenomen en dat “toevallig” ergens is
terechtgekomen (lacht). Je kan dan altijd
op de achterkant kijken van wie het is,
dat kan van de stad Leuven zijn of van
bouwfirma’s. Zo kan je het aan de juiste
eigenaar terugbrengen.
H: Die van de stad kan je aan de vaart
terugbrengen aan het stadsdepot. Zij zijn
over het algemeen altijd blij om hun bord
terug te zien (lacht).
G: Maar weer even serieus, dit is zeer
onverantwoord en doe je best gewoon
helemaal niet.
“Doet dat gewoon niet” We noteren
het (lacht). Dit waren alle vragen, ik
zou jullie graag hartelijk bedanken
voor het interview en nog
veel succes op interventie.

Ja, er is een zekere soepelheid,
maar die stopt uiteraard ook
ergens

Volgende
ledenvraag,
een student heeft ooit
een boete gehad omdat
ze geen licht had. Maar
ze stond stil en had een
dynamo, ze vroeg zich af of dit een
terechte boete was?.
H: Dat is wel een moeilijke vraag.
G: Die persoon heeft veel middelen om
die boete aan te kaarten hogerop als ze
vindt dat dit niet correct is. Op dat niveau

halen of te verplaatsen en die regel ligt me
wel nauw aan het hart. Als je zou weten
hoe moeilijk het is om ergens een (tijdelijk)
verkeersbord te laten plaatsen, dan weet
je ook dat enkel de echt essentiële borden
geplaatst worden. Dus dat weghalen
zorgt voor een zeer verkeersonveilige

Hierna werd natuurlijk
nog een kleine babbel
gemaakt
met
onze
studentenflikken,
of
inspecteurs beter gezegd. Zo blijkt
dat Gil zelfs nog af en toe te zien is
op een VTK Cantus! Hopelijk zien
we hem snel (en ons zelf ook) daar
weer verschijnen! WM

•

Mocht je niet zeker
zijn wat de huidige
kotregels zijn,
neem dan zeker een
kijkje op de website
van de KUL.
Deze wordt altijd upto-date gehouden
met de meerst recente maatregelen
Zo ben je altijd zeker!
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VTK

VTK J obfair -

onze beleving

…

Al sinds mensenheugenis organiseert VTK jaarlijks de Jobfair, hét paradepaardje
wat recruitment en uitstroombegeleiding betreft. Op de editie van 2020 - toen
alles nog fysiek doorging - waren er meer dan 1700 studenten en ruim 160
bedrijven aanwezig, maar hoe zat dat dit jaar juist? En hoe verliep het achter
de schermen?
7u, de organisatie springt uit hun bed en
speelt snel in twee happen hun ontbijt
binnen. De laatste zaken worden ingepakt
en klaargezet. Om 7u30 arriveert extra
mankracht en wordt alles naar de auto
gebracht. Om 8u zou alles aan het TTI
moeten staan zodat er genoeg tijd is om
op te bouwen. Hier en daar wordt wat
vertraging opgelopen, waardoor we pas
om 8u10 aankomen. De Jobfair is nog
niet van start gegaan of de gsm staat al
roodgloeiend.
Met iets minder tijd, maar des te meer
enthousiasme beginnen we aan het
installeren van tafels, schermen, internet,
backup internet, meer backup internet
en een beamer. Om 8u30 arriveert Seba
met koffiekoekjes en onze grommende
maagjes worden weer even tevreden
gesteld tijdens de kleine ontbijt break.
We raken langzaamaan gewend aan
het geluid van tikkende vingers op een
toetsenbord dat weergalmt in het TTI.
Om 9u00 stipt zou de Jobfair van start
gaan. Iedereen zit achter zijn of haar
computer. De mensen van de helpdesk
met trillende vingers aan het wachten om
aan recordtempo vragen te beantwoorden
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of door te spelen. Eindelijk was het zover.
Na maanden voorbereiding, maanden
onzekerheid over wat zou kunnen en
wat niet, beslissingen die maanden op
voorhand genomen moesten worden
terwijl de maatregelen drie dagen op
voorhand gecommuniceerd werden. Het
moment was aangebroken: onze Jobfair
zou van start gaan.
Klokslag 9 uur. Er gebeurt … niets ...
Geen inkom die overspoeld wordt zoals
vorige jaren, geen overrompeling door
vragen van studenten of bedrijven
die de briefing niet gelezen hebben.
Langzaamaan beginnen de grafiekjes in
ons live overzicht toch leven te tonen. Een
eerste vraag van een student komt binnen.
De Jobfair is succesvol gestart!
Vanaf 10u00 werd het uitdelen
van
goodiebags
hervat.
Enkele
masterrichtingen bleken sneller volledig
uitgedeeld te zijn dan oorspronkelijk
geanticipeerd.
Gelukkig
was
het
basispakket in elke goodiebag hetzelfde
en leken bepaalde richtingen qua
toevoegingen sterk op elkaar, waardoor er
hier en daar wat gewisseld kon worden.

Na 10u00 was alles in gang gezet en
hebben we gemerkt dat een goede
voorbereiding zijn vruchten afwerpt. Om
18u zou de Jobfair officieel eindigen, en
ondanks dat we je heel wat willen vertellen
over de periode tussenin, gaan we je hier
op je honger moeten laten zitten. De dag
is heel vlot verlopen, met hier en daar
zelfs tijd om al aan het werk dat nadien
zou moeten gebeuren te beginnen. Finaal
zijn we 10 seconden voor 18u beginnen
aftellen om zo de dag en dit enorme
project symbolisch te beïndigen.
We hebben nadien heel wat tevreden
reacties mogen ontvangen van zowel
studenten als bedrijven en ook wijzelf
- daarbij denk ik zowel aan het
organiserende team als aan alle anderen
die een dag lang het beste van zichzelf
hebben gegeven - hebben met een voldaan
gevoel kunnen afronden.
Heel het overweldigende gevoel en
de drukte in de Brabanthal hebben
we dit jaar niet mogen meemaken.
Daarentegen hebben we wel heel wat
meer gedetailleerde info die we graag met
jullie delen!

…

en enkele getallen

In de inleiding was de aanzet reeds gegeven: voorbije editie
waren er meer dan 1700 studenten en ruim 160 bedrijven.
Hoeveel was dat dit jaar nu exact en hoe is de evolutie gegaan
over de jaren? De figuur hieronder geeft zowel de evolutie van
het aantal bedrijven als de evolutie van het aantal aanwezige
studenten weer. Meteen valt op dat deze editie wat lager ligt
dan hetgeen de trend zou aangeven. Wanneer we dit echter
met andere verenigingen, zowel in als buiten België vergelijken,
horen we dat zij vaak als richtlijn nemen 50% - 60% van het
aantal studenten van een fysieke editie te halen en qua aantal
bedrijven soms zelfs tot 30% terugvallen. Ondanks dat we de
trend niet hebben kunnen aanhouden, zijn we dus enorm blij
met hoe massaal jullie aanwezig zijn geweest!

Een online evenement brengt het voordeel dat alle info over
gesprekken bewaard is gebleven. Gedurende 9 uur heeft de
helpdesk 59 vragen gekregen, wat een gemiddelde is van 6 en
een halve vraag per uur. Hou in gedachten dat er twee personen
hier mee bezig waren en je kan al snel bedenken dat deze meer
dan genoeg tijd hadden om iedereen uitgebreid te helpen.

Tenslotte nog even uitzoomen naar het totaalplaatje: over de
tijdspanne van 9 uur zijn er 6.404 unieke gesprekken tussen
studenten en bedrijven geweest. In die gesprekken zijn in totaal
niet minder dan 16.835 berichten gestuurd! Zelfs de hevigste
corona-tinderaar moet daar toch een beetje jaloers op zijn? LT

•

Opvallend dit jaar was dat er heel wat meer alumni dan gewoonlijk
aanwezig waren. De grafiek hiernaast geeft een opname weer
van hoe de afstudeerjaren van de verschillende aanwezigen
verdeeld waren op een bepaald moment. Gedurende de dag is
deze verdeling quasi steeds in dezelfde verhouding gebleven, met
een duidelijke piek bij de mensen die dit jaar afstuderen.

Wist je dat ...

… de Jobfair editie van 2012 de eerste was die in de Brabanthal plaatsvond? Daarvoor was dit in de
Sportoase op de Philipssite.
… de VTK Jobfair reeds enkele jaren de grootste recruitment beurs voor ingenieursstudenten van heel
de Benelux is?
… de Jobfair georganiseerd wordt door het bedrijvenrelaties team dat dit jaar uit zes studenten
bestaat?
… de winnaar van de wedstrijd waarbij je moest raden hoeveel lucifers er nodig waren om het VTK logo
te vormen slechts 2 lucifers verwijderd zat van het juiste aantal? Dat op een totaal van 31.436 lucifers
… we niet enkel studenten van onze eigen faculteit mogen verwelkomen, maar ook een heel aantal
andere nieuwsgierigen? Zo waren er dit jaar bijvoorbeeld 42 studenten industrieel ingenieur en 35
studenten bio-ingenieur.
… je het hele jaar door bij ons terecht kan met opmerkingen, tips of ideeën via
bedrijvenrelaties@vtk.be
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Geschiedenis

De

wederopbouw van

L euven

De meeste studenten zullen wel weten dat Leuven het hard te verdeuren kreeg in
wereldoorlog I. Zo ging er een golf van verontwaardiging door de wereld rond
toen er nieuws kwam dat onze universiteitsbibliotheek, destijds in de lakenhallen,
door de Duitsers werd afgebrand. Bijna duizend handschriften, 800 incunabelen en
300.000 boeken gingen in vlammen op, vele meer dan honderd jaar oud. Wat niet
veel mensen nog weten is wat er daarna gebeurde, de wederopbouw van Leuven.

Een schone lei
Nadat de Duitsers uit Leuven waren
teruggetrokken en de stad weer in Belgische
handen was keerde veel inwoners terug
naar Leuven. Velen waren tijdens het
einde of begin van de oorlog gevlucht
voor het geweld. Ze vonden echter een
stad terug die compleet verwoest was.
Meer dan 1700 gebouwen lagen in puin
en velen meer waren onbewoonbaar. Het
stadsbestuur zag hier echter een kans in,
een kans om Leuven mooier en grootser
terug te brengen dan voor “De Grote
Oorlog”. Een schone lei om de stad vanaf
het begin terug op te bouwen.

Wederopbouw
In afwachting van de nieuwe plannen
voor de ruimtelijke ordening van het
centrum laste de stad direct een bouwstop
in. Dit zorgde er helaas wel voor dat vele
inwoners nog dakloos bleven. Er was veel
discussie over hoe Leuven moest gaan
uitzien, sommige wouden een moderne
strakke stad, een model voor de 20e
eeuw. Anderen waren meer rationalistisch
wouden de glorie van Leuven van vóór
de oorlog herbouwen, soms zelfs grootser

dan het was geweest. In 1920 was de
kogel eindelijk door de kerk en konden
de werkzaamheden van start. Leuven
zou, net gelijk de meeste Vlaamse steden,
haar traditionele uitstraling terugkrijgen.
Het plan van de stad zou wel grondig
veranderen, zo werd er besloten om een
deel huizen langs de Sint-Pieterskerk
en Grote Markt niet herop te bouwen.
Hierdoor ontstond er een extra plein
langs de Grote Markt dat de stad zou
noemen naar veldmaarschalk Foch, het
Fochplein. Ondertussen meer bekend
onder de studenten als het Pieter De
Somerplein. Ook verdwenen sommige
huizen aan de Oude Markt om meer
toegangswegen te creëren tot het plein.
De wederopbouw gebeurde zeer snel,
zeker in de periode tussen 1920 en 1925
wanneer de werken nog een versnelling
hoger gingen, de oorlog was toen nog
maar 2 jaar voorbij. De neoclassicistische
stijlen zouden uiteindelijk het Leuvense
straatbeeld gaan typeren. Zo ontstonden
plannen voor lange rijen van smalle hoge
herenhuizen, met woonverdiepingen
bovenin en winkelpanden onderaan, het
type huis dat de Bondgenotenlaan zo
typeert. Ook het tafelrond werd voor een

derde keer herbouwd in deze periode. De
tweede versie van dit gebouw, neergezet
in 1817, was nooit populair geweest bij
de Leuvenaar, mede door het te moderne
uitzicht langs het gotische stadhuis
en kerk. Er werd besloten om het te
herbouwen in de gotische stijl zoals je het
vandaag nog steeds kan zien, het gebouw
is dus helemaal niet zo oud als de meeste
mensen denken.

Wederopbouwsteen
Voor elk gebouw dat werd neergezet in
deze periode voorzag de stad een speciale
gevelsteen, je hebt hem ongetwijfeld
al eens ergens gezien in de gevel van
een gebouw in Leuven. Het moest een
herinnering zijn aan het herrijzen van
Leuven, het beeldt een zwaard met vuur
af en de datum van de grote brand. Tot
op heden hebben nog 800 panden deze
steen in hun gevel verwerkt.

En wat met de bibliotheek?
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Het zouden uiteindelijk de Amerikanen
zijn die ervoor zorgden dat onze
Universiteit terug een bibliotheek zou
krijgen. Na de gruwel van de brand werd
er tussen 1921 en 1928, als gift van het
Amerikaanse volk aan de stad Leuven
en de KUL, op het Ladeuzeplein een
monumentaal gebouw neergezet waar
onze Universiteitsbibliotheek haar intrek
in kon nemen. Het plezier zou echter van
korte duur zijn, bij de inval in 1940 door
(alweer) de Duitsers is de bibliotheek weer
in as opgegaan. Kwestie van de tradities
in eer te houden zeker? WM

•

Kiesploeg

VTK 21-22: D e

opvolging is verzekerd

De kiesweek van VTK nadert en de kandidaat ploeg is volop bezig met de
nodige voorbereiding. Ondanks hun drukke ageda’s, hebben we toch huidig en
kandidaat G5 kunnen strikken voor een interview. G5 bestaat uit de Praeses, de
Vice-Praeses, de Secretaris en de twee Beheerders.

De Praesides
Jullie mogen om te beginnen jezelf
eens kort voorstellen voor de leden.
Abraham: Ik denk dat ze mij ondertussen
wel al een beetje kennen (lacht). Ik ben
dus Abraham en ik ben dit jaar Praeses. Ik
zit in mijn tweede master Werktuigkunde.
Mijn hobby’s zijn VTK, of gewoon het
verenigingsleven in het algemeen. Ik
speelde vroeger ook gitaar en luit, daar
ben ik mee gestopt, maar ik ben wel van
plan om dat terug op te pakken. Mag je
trouwens zeggen dat uw vriendin ook een
hobby is? (lacht).
Bram: (lacht).
Abraham: Een hobby is toch iets waar je
met plezier tijd in steekt, dus voila.
Bram: Ik ben Bram Devriese, kandidaat
Praeses voor de ploeg Vonken&Vries.
Geboren en getogen te Antwerpen, dus
een stadskindje. Tegenwoordig loop ik
veel, met de BOTS heb ik een beetje
de loopziekte overgekregen. Verder
heb ik een grote liefde voor VTK, waar
ik momenteel groepscoördinator van
Development ben. Ik heb ook een zus, of
ja dat maakt niet uit waarschijnlijk (lacht).
Abraham: Misschien willen de lezers wel
weten of ze knap is?
Bram: (lacht).

Links: kandidaat praeses Bram, Rechts: huidig praeses Abraham
was. Maar uiteindelijk, ik weet niet hoe
het is gekomen, begon Praeses mij meer
en meer aan te spreken. Dat takenpakket
was uitdagend, je staat in de frontlinie van
vertegenwoordiging, wat nog altijd onze
hoofdtaak is als VTK. Het eerste moment
dat ik echt dacht aan Praeses, was toen
ik Abraham zijn kiesdebat aan het kijken
was.
Abraham: Dat emotioneert mij.
Bram: (lacht). Vervolgens ben ik
vanaf september er echt over beginnen

“Mag je trouwens zeggen dat uw vriendin
ook een hobby is?”
Bram, vanwaar komt jouw ambitie
om Praeses te worden?
Abraham: (Fluistert) bezigheidstherapie.
Bram: (lacht). Ik ben eigenlijk een beetje
laat gestart met VTK. Ik was in mijn eerste
twee jaar niet zo betrokken bij VTK, maar
dan heb ik bij Kanweek toch de smaak te
pakken gekregen. Het jaar nadien ben ik
Developement gaan doen. Development
is heel evenementgebaseerd, je werkt in
pieken en in dalen. Ik was op zoek naar
een nieuwe uitdaging en wou sowieso
in mijn laatste jaar VTK meer dagelijks
werk doen. Initieel had ik Beheerder lang
in mijn hoofd, omdat dat wat economisch

nadenken en ben ik er in oktober volledig
voor gegaan.
Zou je ook eens je ploeg kunnen
voorstellen?
Bram:
Wij
zijn
kiesploeg
Vonken&Vries. We bestaan uit een 90tal enthousiastenlingen die samen een
grote vriendengroep vormen en die in de
week van 2 mei willen tonen dat wij er
volgend jaar zullen staan als praesidium
indien we worden verkozen. Dus dat wij
de studenten kunnen vertegenwoordigen,
dat we leuke evenementen voor hen
kunnen organiseren... Maar natuurlijk
gaat de kiesweek een beetje anders dan

anders zijn dit jaar met corona. Vorig jaar
was het volledig online, dit jaar gaan we
toch proberen om wat fysiek erbij te doen,
maar uiteraard moeten we letten op de
huidige maatregelen. Als het plan dat in
mijn hoofd zit, tot uitvoering komt, dan
denk ik dat we in coronatijden een hele
mooie kiesweek gaan opstarten. Ik nodig
iedereen bovendien uit om donderdag
29 april naar het kiesdebat te komen om
zo een beter beeld te krijgen over wat de
standpunten van Vonken&Vries zijn.
Abraham, jij was dit jaar Praeses,
hoe blik jij terug op het afgelopen
jaar?
Abraham: Het lijkt nog niet zo lang
geleden dat ik hier aan de andere kant
van deze tafel zat. Het jaar is voorbij
gevlogen. Ik vond eigenlijk dat als je het
in het geheel bekijkt, dat we best trots
mogen zijn op wat we allemaal nog
hebben kunnen verwezenlijken. Ik denk
dat er iedere week opnieuw wel redelijk
wat evenementen waren. We hebben
nieuwe dingen uit de grond getrokken en
ik denk niet dat we zijn afgezwakt omdat
het allemaal online moest. Ik denk dat dit
zeker wel het grootste lovenspunt is dat
ik over de huidige ploeg heb, als ik dan 17
vergelijk met het Leuvense studentenleven

in het algemeen. Nog zo’n prestatie is dat
we de BOTS hebben gewonnen.
Kan je ons ook vertellen wat de
leukste momenten en minder leuke
momenten van dit jaar waren?
Abraham: De leukste momenten,
het zijn er een paar samen, vond ik
de livestreams die we gedaan hebben.
Never Stop the S(up)port, het info-event
van de rector, portfolio-avond... Zo het
moment dat we daar wat professioneel
mee bezig waren, vond ik echt één van
de toppunten. De minst leuke momenten,
eigenlijk zijn dat er ook heel wat, vond ik
de momenten waarop we telkens opnieuw
moesten wachten op de maatregelen van
de KUL of de stad Leuven. Bijvoorbeeld
wanneer ze zeggen dat het morgen komt
en er twee weken later nog steeds geen
nieuwe maatregelen zijn. Die momenten
waren echt vervelend omdat je er geen
invloed op had en het toch zo belangrijk
was voor ons.
Corona heeft dit jaar uiteraard een
grote invloed gehad op de werking
van VTK, wil je daar nog iets over
kwijt?
Abraham: Ja eigenlijk wel. Dat ik hoop
dat het bij dit jaar blijft. We hebben nu
bijna een heel jaar online gewerkt. Al onze
vergaderingen waren ook online en je
mist wel de informele contactmomenten
ervoor en erna. Ik hoop dus echt dat het
bij dit jaar blijft en het erna terug normaal
wordt.
Bram, wat zijn jouw ambities voor
volgend jaar?
Bram: Er is één ding wat voor mij
wel echt heel belangrijk is. Ik denk dat
door corona het persoonlijke contact
18met de studenten een beetje verloren is
gegaan. We zien de studenten nog wel,
wanneer we bijvoorbeeld een goodiebag

gaan afleveren aan de deur of wanneer
een student een broodje komt halen in
Theokot, maar dat zijn niet de echte
contactmomenten. En voor mij is het
dus echt het doel om volgend jaar de
studenten terug meer in die VTK-sfeer te
krijgen. Om dit te verwezenlijken is er het
plan om jaarbonding uit de grond te gaan
stampen. Ik bedoel niet de jaarbonding
georganiseerd door jaarwerkingen zoals
bijvoorbeeld Kanweek en HalfTime. Wat
bedoel ik dan wel? Jaarbonding actief
georganiseerd door VTK waar we de
studenten binnen een bepaald jaar meer
met elkaar in contact willen brengen.
Dat ze elkaar beter leren kennen, want
ik denk dat dat afgelopen jaar ook een
probleem is geweest, dat wij hen ook
een beetje beter leren kennen en dat zij
ons ook leren kennen. Dat vind ik heel
belangrijk. Bovendien, ook wat Abraham
daarnet aanhaalde, ook de informele
contactmomenten terug opzoeken met
het praesidium zelf, bijvoorbeeld na een
vergadering een keertje naar de fak gaan.
Deze vraag is aan jullie beiden
gericht, wat gaan jullie missen aan
jullie huidige bezigheid binnen
VTK?
Bram: Ik heb altijd heel graag
evenementen georganiseerd. Ik denk dat
dat volgend jaar wel helemaal anders gaat
zijn. Praeses is een hele sociale functie
en ik denk dat ik ook wel heel veel zaken
van development ga kunnen meenemen.

je anders wil aanpakken dan je
voorgangers?
Bram: Ik denk uiteindelijk dat elke
Praeses, en bij uitbreiding elke ploeg, zijn
eigen toetsen gaat leggen. Daarom was de
vorige aanpak zeker niet slecht, maar ik
denk dat iedereen het een beetje op zijn
eigen manier doet. Ik denk dat dat ook
het mooie is aan VTK. Je hebt de vrijheid
om op een verantwoordelijke manier
te proeven van veel zaken, je geeft er je
eigen draai aan. Stel nu dat een post het
dit jaar op deze manier aanpakt en enkele
evenementen organiseert, moet dat
volgend jaar zeker niet opnieuw. Iedereen
kan doen wat hij/zij wilt doen. Ik denk
dat Cultuur een heel mooi voorbeeld was
dit jaar. Wat ze dit jaar hebben gedaan,
was anders dan ze andere jaren hebben
gedaan. Er is dus geen ‘normaal’. Hoedje
af voor wat zij dit jaar hebben gedaan.
Dat was een mooi voorbeeld voor wat we
volgend jaar willen bereiken. We denken
dat het het ideale moment is om de posten
opnieuw heruit te vinden. Dat elke post
eens gaat nadenken over wat zij wilen
doen, wat de studenten willen, en dat we
daar ergens een match vinden.
Waar komt jullie passie voor VTK
eigenljik vandaan?
Abraham: Ik ben altijd al een
verenigingspersoon geweest. Nu specifiek
voor VTK, daar ben ik precies al vroeg
ingerold. Ik denk dat ik voor de doop al
vaste medewerker was. Ik denk dat ik daar

“Voor mij is het dus echt het doel om
volgend jaar de studenten terug meer in
die VTK-sfeer te krijgen”
Development heeft bijvoorbeeld heel veel
externe contacten met bedrijven, en soms
de faculteit of andere kringen. Dit neem ik
zeker mee naar volgend jaar. Maar helaas
kan ik de evenementen organiseren niet
meenemen. Ik keek er wel altijd enorm
naar uit, zeker als we eens iets nieuws
uitprobeerden. Dat ga ik zeker missen.
Abraham: Ik ga niks missen (lacht). Nee,
ik denk dat iedereen daar wel mee sukkelt,
het zwarte gat waar je dreigt in te vallen
omdat je leven nu iedere dag druk bezet
is. En in de zomer valt dat opeens weg en
verhuis je ook weg van Blok 6.
Bram: Het lijkt mij ook een deeltje van je
familie dat je los laat, niet?
Abraham: Eigenlijk wel, misschien ga ik
zelfs nog de RvB’s missen op zondag. Het
feit dat je iedere zondag samenkomt en in
niet corona-tijd dan achteraf naar de fak
zou gaan. Ik denk dat ik die regelmaat wel
zou missen.
Bram, wat zijn de dingen die

in mijn eerste jaar zo enthousiast over
was omdat ik in de eerste plaats graag

dingen organiseerde, maar ook omdat ik het
steeds een mooier doel vond om echt iets
te betekenen voor de student. De student
staat nogal vaak centraal in mijn verhaal,
je probeert voor hun het verschil te maken
in hun studentenleven. Ik denk dat dat mijn
motivatie is.
Bram: Bij mij is dat gekomen door
Kanweek. Dat was gewoon een toffe groep
vrienden. Ik denk dat er elk jaar wel heel veel
mensen uit Kanweek naar VTK stappen,
omdat dat ook een grote groep vrienden is.
Je leert die mensen ook heel goed kennen.
Bovendien kan je op een verantwoordelijke
manier dingen gaan organiseren en
hiermee een beetje experimenteren. Je hebt
ook effectief een impact op de studenten.
Na elk evenement en na elk jaar krijg je
voldoening. Als je bijvoorbeeld een bericht
krijgt van een student waarin hij/zij zegt
dat het een tof evenement was, ondanks de
online vorm, is dat erg fijn om te horen. Het
gevoel dat je een meerwaarde creëert en de

dankbaarheid die je ervoor terugkrijgt is
echt waarvoor ik het doe.
Abraham, zou jij Bram nog een tip
willen meegeven?
Abraham: Kom niet te laat (lacht). Ik zal
eerst het standaard ding zeggen. Doe je
ding, iedereen zal zijn gedacht wel zeggen
en neem daaruit mee wat jij denkt dat
goed is. Maak je ook niet heel druk om
wat de oude zakken allemaal zeggen, maar
doe vooral je eigen ding. Misschien is het
standaard advies wel ‘luister niet naar mijn
advies’ (lacht). Mijn persoonlijk advies sluit
daar misschien wel bij aan. Eerst, steun op
uw G5 en zeg ook af en toe tegen hen dat
ze het goed doen. Want de mensen van wie
dat dat het oprechtste komt, zijn de mensen
met wie je nauw samenwerkt. En als tweede,
geniet ervan, maar maak zeker ook tijd voor
jezelf vrij. Je bent Praeses van VTK, maar
je bent ook nog gewoon Bram. Plan zeker je
momenten in, anders komt het er niet van.
Tot slot, Abraham, wat zijn je plannen

voor volgend jaar?
Abraham: Ik heb nog geen plannen
(lacht). Nee, ik heb een thesis te schrijven,
die heb dit jaar uitgesteld. Ik wil daar iets
heel mooi van maken. Ik denk ook dat ik
nog wel wat vakken ga opnemen, om zo aan
een volwaardig studieprogramma te komen.
Ik was eigenlijk van plan om gisteren
allemaal uit te zoek wat ik allemaal wou
doen volgend jaar, maar dat is niet gelukt
(lacht). Ik was aan het kijken om misschien
nog bij LOKO iets te doen, of toch nog
iets in het buitenland op te nemen... Maar
ik blijf zeker in Leuven hangen, en ik denk
na dit jaar ook nog. Dan zou ik graag samen
met Seba gaan co-housen.
Dat zijn mooie vooruitzichten. Ik
wil jullie zeker succes wensen met
jullie plannen voor volgend jaar en
bedanken voor dit leuke interview.
Als laatste daag ik jullie nog graag uit
voor een opdrachtje.

Bram en Abraham kregen de opdracht om om ter snelst een vuur te maken. We hadden
een firesteel en enkele attributen ter beschikking gesteld. Voor de rest mochten ze alles
gebruiken wat ze in de omgeving konden vinden. Uiteindelijk is het Bram als eerste
gelukt om zijn vuur te doen branden. Nadien heeft hij geprobeerd om Abraham ook te
helpen, maar dat is helaas niet gelukt (ik denk dus dat we van beginnersgeluk mogen
spreken). Uiteindelijk werkten ze samen om Bram zijn vuur groter te maken.
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De Vice’s
geweest, maar het is belangrijk om je
daar niet door te laten doen en gewoon
het beste te maken van de situatie waarin
je zit. Iets algemeen dat ik heb geleerd is
dat er aan verhalen heel veel kanten zijn
en het dan ook heel belangrijk is om alle
kanten gehoord te hebben.
Seba, denk jij dat Liene een goede
opvolger is en waarom?

Kunnen jullie jezelf
voorstellen?

eens kort

Seba: Ik ben Sebastiaan en de VicePraeses van dit jaar van VTK. Ik zou in
mijn laatste master moeten zitten, maar ik
zit momenteel nog in mijn eerste master
computerwetenschappen. Eigenlijk vind
ik dat helemaal niet erg want met corona
nu is het wel fijn om volgend jaar nog een
jaartje echt student te kunnen zijn. Ik klim
heel erg graag als de zalen open zijn.
Liene: Ik ben Liene, kandidaat
Vice Praeses voor volgend jaar. Ik
zit momenteel half in mijn bachelor
computerwetenschappen, half in mijn
master wiskundige ingenieurstechnieken.
Mijn hobby’s waren dansen en lezen,
maar dat heb ik tegenwoordig niet zo veel
tijd meer voor. Ik vrees dat daar volgend
jaar nog minder tijd voor zal zijn.

Seba: Ik ben geen leiding geweest
vroeger, maar de reden is zo wel een
beetje hetzelfde. Als Vice ben je vooral
bezig met het interne gebeuren. Ik vind
het heel belangrijk dat iedereen graag
doet wat ze doen en dat ze zich goed in
hun vel voelen. Ik vind het dan ook een
toffe verantwoordelijkheid om daar mee
voor te zorgen.
Liene,
momenteel
doe
je
Communicatie, ga je die post niet
te hard missen?
Liene: Ik ga het heel erg missen om mijn
creativiteit ergens te kunnen insteken.
Ook om daarna je werk ergens te zien
ophangen en te kunnen denken “Oh,
ik heb dat gemaakt!”, dat ga ik wel echt
missen!

Seba: Daar is maar één juist antwoord op
en dat is dat ik zeker ben dat ze een goede
opvolger is! Bij een Vice kan je dat moeilijk
zeggen in objectieve feiten wanneer je er
goed in bent. Het is meer een gevoel. Bij
een Vice moet je je op je gemak voelen en
u welkom voelen. Dat heb ik wel bij Liene.
Ze gaat helaas niet mijn Vice zijn, maar
ik had haar wel graag als Vice gehad.
Dat gevoel zit goed. Ik heb er geen betere
uitleg voor (lacht), maar het belangrijkste
is dus wel dat gevoel.
Liene: Oh, dat is lief !
Heb jij tips voor Liene om dikke
shfeer binnen het praesidium te
houden?
Seba: Wat ik op voorhand graag wou
doen is om veel laagdrempelige momentjes
te organiseren. Zo kan je bijvoorbeeld op
een grasveld gaan zitten met twee bakken
bier en dan tegen iedereen zeggen: “Kom
af als je wil!”. Het moet niet altijd heel

Seba: Ik ga Communicatie niet zo hard
missen (lacht) … . Ik vind het wel jammer

“Ik denk dat communicatie me niet
gaat missen”
Waarom zijn jullie juist voor vice
opgekomen?
Liene: Ik ben altijd leiding geweest op
speelplein en KLJ en wat ik daar altijd
zo tof aan vond is om de groep bij elkaar
te houden en leuke spelen te organiseren
zodat iedereen elkaar goed kent. Dat
is ook wat ik wil bereiken binnen het
20praesidium volgend jaar. Dat we niet
enkel een praesidium zijn, maar ook echt
een grote groep vrienden.

dat ik dat nooit heb gedaan. Ik ben daar
ook niet creatief genoeg voor. Ik denk dat
Communicatie mij niet gaat missen, ik zal
het zo zeggen. (lacht)
Seba, kan je eens terugblikken op
vorig jaar?
Seba: Natuurlijk was het helemaal
anders dan dat we op voorhand hadden
verwacht, maar ik heb er wel wat uit
geleerd. Er zijn een heleboel tegenslagen

Het poseren ging zo vlot dat
Seba plots een handstand wou
doen. Dit plaatje wouden we jullie
zeker niet onthouden.

uitgewerkt en wild zijn, vaak is gewoon
een moment creëren om elkaar te leren
kennen genoeg en is er niet meer rocket
science voor nodig.
Nu gaan we een wedstrijdje spelen.
Als Vice is het heel belangrijk om de
Praeses goed te kennen. Abraham
en Bram hebben op voorhand een
vragenlijst ingevuld en jullie mogen
raden wat zij op de volgende vragen
hebben geantwoord. De verliezer
mag van een pikant pepertje eten.
Wat wilde Abraham en Bram als
kind later worden?
Liene: Oh nee, echt geen idee! Bram
heeft nog nooit iets verteld over zijn
kindertijd eigenlijk.
Seba: Oei dat weet ik echt niet! Ik weet
wel dat die waarschijnlijk weer goed
gezeverd heeft!
Liene: Ik ga gokken! Ik zeg brandweer!
Seba: Praeses?
Zowel Liene als Seba hadden het
fout. Bram wilde graag piloot
worden, Abraham wou graag oud
worden.
Zijn ze een honden- of kattenmens?
Seba: (lacht) Een hondenmens! Alleszins
toch geen kattenmens.
Liene: Oei dat weet ik ook niet zeker,
maar ik denk een kattenmens?
Dit was allebei correct.
Wat is hun favo drankje in ‘t Elixir?
Liene: Geen Elixir! Ik denk gewoon een
pintje of een zwaar biertje.

gekeken.
Wat is het eerste dat ze zouden doet
als de pandemie over is?
Seba: Deze weet ik! Naar de Commerce
gaan en een terraske doen! En een
Karmelietje drinken!
Liene: Bram wilt heel graag eens een live
cantus voorzitten, maar dat gaat het niet
zijn. Ik denk eens goed op stap gaan naar
‘t ElixIr.
Ook hier zijn jullie allebei juist!
Dilemma: zou je het liefst niets
meer ruiken of alles tien keer zo
sterk ruiken?
Seba: Ik ga voor de tien keer zo sterk
ruiken.

Seba: Abraham een Karmelietje!

Liene: Ik denk dat Bram voor niets meer
ruiken zou gaan.

Seba: Mag ik een tweede keer raden,
maar dan voor geen punten? Want het is
een Desperados denk ik!

Enkel Seba was juist. Ze kozen
beide voor alles tien keer zo sterk
ruiken.

Een
Desperados
is
correct!
Bram zijn favo drankje is een
appeljenever-ice tea.

Dan is het tijd voor de laatste vraag!
Als je een dier zou zijn, welk dier
ben je dan en waarom?

Liene: Gisteren zei hij nog dat hij niet
graag appeljenever dronk!

Liene: Welk dier zou Bram willen zijn,
hmm moeilijk. Hij heeft dat onlangs nog
moeten invullen voor een vragenlijst van
mij, maar ik heb niet naar zijn antwoord
gekeken.

Welke serie zijn ze momenteel aan
het kijken?
Liene: Ik weet niet zo goed wat die kijkt.
Zoiets lame waarschijnlijk, Rick and
Morty?
Seba: Volgens mij kijkt Abraham nog
eerder een hele lessenreeks dan een serie.
Hier was Seba juist, Abraham kijkt
niet naar series en al zeker niet naar
De Mol hebben we horen waaien.
Bram had laatst My briliant friend

jungle of woestijn gebied) en dan
misschien liefst een vogel omdat
die kunnen vliegen’. Bram zou dan
graag een alpaca zijn aangezien
de internationals van zijn kot dat
zeggen.
Hoewel Seba duidelijk gewonnen
is, heeft hij uit solidariteit samen
met Liene van de pikante pepers
gegeten! De eerste hap was van
een gele en doordat deze niet zo
pikant was, werden Seba en Liene
(een beetje over-)moedig en namen
ze een hap van de Carolina Red
Reaper. Deze is ook wel bekend als
de pikantste peper ter wereld! Na
een kwartiertje afzien, stokbrood
eten en melk drinken, konden ze al
een geluk nog lachen.

Seba: Het is een echt Abraham-antwoord
zeg je? Een eenhoorn? (lacht)
Liene: Het gaat sowieso een dier zijn dat
ik niet ga kennen he, zoiets exotisch. Nee
ik weet het niet dus zeg het maar.
Abraham zijn uitleg is: ‘Iets dat
in de wilde natuur leeft en dan
zo wilde natuur a la Alaska of zo
bossen in het wilde Westen (dus niet
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De Secretarissen, (binnenkort) in een nieuw jasje
Zoals bij de vorige interviews
mogen jullie beginnen met jezelf
voor te stellen.
Elle: Ik ben Elle. Ik ben 21 jaar en woon
in Keerbergen. Van studie zit ik in mijn
eerste master ESAT: electronics and chip
design en nog half in mijn derde bachelor
ESAT-bedrijfsbeheer. Sinds de unief heb
ik eigenlijk ook niet veel hobbies meer
(lacht). Daar heb ik geen tijd meer voor.
Vroeger heb ik heel lang kunstacademie
gedaan.
Emma: Ik ben Emma.
Ik zit in mijn tweede
master bouwkunde: civiele
technieken. Normaal gezien
studeer ik dit jaar af (als mijn
thesis afgeraakt). Ik woon in
Aarschot, maar door corona
woon ik eigenlijk in Leuven. Als ik een
goede dag heb, ga ik eens lopen, maar
dat is enkel bij hele goede dagen! Ik heb
vroeger ook tekenacademie en dwarsfluit
gedaan, maar dat is helaas gestopt sinds ik
in Leuven zit.
Elle: Oh ik heb ook nog een jaar drum
gedaan! Maar ik mocht nooit oefenen van
mijn zus, dus dan kon ik het eigenlijk niet
(lacht).
Emma: Als kotgenoot ben ik nu eigenlijk
ook heel blij dat jij dat niet meer doet
(lacht).
Emma, kan jij eens uitleggen wat

de taak van een Secretaris inhoudt?
Emma:
Nu
is
de
Secretaris
verantwoordelijk
voor
een
paar
verschillende aspecten die niet echt
veel met elkaar te maken hebben. Daar
valt dus textiel (de opleidingspullen,
praesidiumtextiel en linten) en het
onderhouden van het secretariaat van
Blok 6 onder. Ook een belangrijke taak
is de alumniwerking, wat dit jaar tijdens
corona wat moeilijker was, maar ik hoop

van Emma omdat zij uit Communicatie
kwam en daar al ervaring mee had,
maar dat gaat Liene (kandidaat vicepraeses intern) nu doen omdat zij ook uit
Communicatie komt. In ruil daarvoor
ga ik zelf ook heel actief meewerken
aan de teambuildings. Verder ga ik ook
Bram ondersteunen bij LOKO (nvdr. de
Leuvense Studentenkoepel) en StuRa
(nvdr. Studentenraad KU Leuven).
Voor de rest zijn er, zoals Emma al zei,
kleinere administratieve taakjes
zoals textiel en de printer op
Blok 6. Die gaan nog altijd in
mijn takenpakket zitten. Hoe
we jaargroepen en werkgroepen
gaan aanpakken, moeten we nog
bespreken. Ik ga wel zeker nog het
aanspreekpunt zijn voor alumni,
zoals het nu ook is. Emma had
dit jaar ook het idee om een werkgroep
alumni te maken, en dat gaan we volgend
jaar zeker ook nog bekijken. Zodat de
activiteiten voor en door alumni kunnen
georganiseerd worden met ondersteuning
van mij.
Emma: Ja die werkgroep is er momenteel
al, maar het is zeker een goed idee om die
verder uit te werken! Dat was normaal dit
jaar het plan, maar dat is door corona een
beetje in het water gevallen.
Elle: We gaan dus geen hele grote
veranderingen doen, maar we willen
ervoor zorgen dat iedereen een

“We gaan dus geen hele grote
veranderingen doen, maar
we willen ervoor zorgen dat
iedereen een takenpakket heeft
dat bij hem/haar past.”
zeker dat dat nog terug komt. En ten slotte
nog de verslagen schrijven van RvB, daar
kruipt ook heel wat tijd in.
Elle, met kandidaat G5 zijn
jullie momenteel bezig met het
samenstellen van een nieuw
takenpakket voor de Secretaris en
eventueel een nieuwe naam. Hoe
kijk jij naar die nieuwe opvulling?
Elle: Ja klopt. Met kandidaat G5 zijn
we nu alle taken aan het herevalueren
zodat iedereen eigenlijk een takenpakket
heeft dat bij zijn of haar persoonlijkheid
aansluit. Bijvoorbeeld: de kerstkaartjes
vielen vorig jaar onder het takenpakket
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Links: kandidaat Vice-Praeses Extern Elle, Rechts: huidig Secretaris Emma

takenpakket heeft dat bij hem/haar past.
Ik ben bovendien ook niet echt van plan
om de focus op de verslagen te leggen en
omdat ‘Secretaris’ staat voor schrijver, zijn
we nog op zoek naar een andere naam die
het takenpakket beter omschrijft.
Mogen we nu ook de nieuwe naam
weten?
Elle: Hoe het takenpakket er nu uitziet, is
dit heel erg extern gericht. Ook ondersteun
ik nu meer de praeses. Daarom leek ons
‘Vice-Praeses Extern’ een naam die het
takenpakket goed omschrijft. Bij Liene
verandert er niks in de praktijk, maar zij
focust vooral op de interne werking en is
dus ‘Vice-Praeses Intern’.
Wat vond jij leuk aan Secretaris
zijn?
Emma: Er is iets heel kleins waarvan ik
echt genoten heb. Toen de restaurants nog
open waren, heb ik één dag een alumnibar
gedaan en dat vond ik heel leuk. Zo kon
ik de alumni toch een keer zien. Ik vond
het contact met het praesidium eigenlijk
ook heel leuk, bijvoorbeeld als mensen
iets kwamen vragen en ik hen kon
helpen. Ook zien dat andere mensen hun
postwerk heel goed kunnen doen omdat
jij hen mee ondersteunt, vind ik ook iets
heel mooi om mee te maken.
Elle: Die alumnibar was wel echt nice!
Emma: Ja, Elle was er ook als nietalumni (lacht).
Emma, heb jij nog enkele tips
voor die nieuwe opvulling voor het
nieuwe takenpakket?
Emma: Elk jaar is het wel een ding dat
niemand de opleidingspullen wil doen,
maar als je dat een beetje deftig aanpakt
(ik heb dit jaar ook de stock bijgehouden),
valt dat allemaal goed mee. Zelfs met
de opleidingspullen heb ik mijn plezier
gehad. Dus ik vind mijn takenpakket wel
oke!
Zijn er nog dingen binnen G5 die je
graag had gedaan?

Emma: Zoals Elle daarnet al aanhaalde,
zijn de werkgroepen misschien wel iets
dat niet een verantwoordelijkheid moet
zijn van één iemand binnen G5, maar
dat heel G5 dat doet. Dus als je deze wilt
herverdelen lijkt het mij wel logisch dat
bijvoorbeeld elke werkgroep hun eigen
aanspreekpunt heeft.
Jullie kennen elkaar vrij goed,
hebben jullie nog een weetje over
elkaar?
Emma: Wij zijn ook kotgenoten dus ik
weet er wel eentje! Ik weet wel niet of je
het nu nog doet, maar in het begin toen
het koud was zei jij altijd ‘Brrrr’.
Elle: Oh ja, dat doe ik nog altijd!
Emma: Maar ofwel is het warmer ofwel
merk ik het minder op (lacht). Elle doet dat
ook echt super luid. We kunnen gezellig in
de keuken zitten en daar hoor je ineens
een ‘Brrrr’ van Elle.
Elle: Een weetje over Emma is dat ze echt
super veel planten heeft. Ze is ook super
enthousiast over haar waterkers.

Emma: 28 en counting! Ik vond het
wel cool dat ik naast mijn gewone
plantencollectie ook nog planten had die
ik kon opeten. De volgende stap is volledig
zelfvoorzienend leven, maar ik denk niet
dat ik dat ga bereiken (lacht).
En tot slot, Emma, heb jij nog een
gouden tip voor Elle?
Emma: Ik denk dat algemeen de tip is
om te zorgen dat je ervan geniet. Je bent
maar één jaar G5 en uiteindelijk is het
zwaar werken, maar je kan er wel echt van
genieten. Ook wil ik meegeven om er het
beste van te maken, niet enkel met G5,
maar met heel je praesidium. Als je kijkt
naar dit jaar, waren de omstandigheden
alles behalve ideaal. Maar ik denk wel dat
we er het beste van gemaakt hebben.
Dan zijn we aan het einde van dit
interview beland. Ik wil jullie
bedanken voor het leuke interview!
Uiteraard zit er ook nog een
opdrachtje op jullie te wachten!

Emma en Elle kregen als opdracht om een catchphrase te verzinnen in thema
Vonken&Vries. Het was de bedoeling om er als snelste eentje te vinden, maar
aangezien hun creativiteit pas echt naar boven komt met een glaasje wijn, hebben
ze nog wat extra tijd gekregen om er samen eentje te zoeken. Dit is het resultaat:

Het mag dan nog zo veel gesneeuwd hebben,
de kiesweek gaat echt vonken geven!
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De Beheerders
Dag Beheer en kandidaat Beheer!
Kunnen jullie jezelf eens kort
voorstellen?
Tom: Ik ben Tom en dit jaar één van
de twee Beheerders van VTK. Ik zit
daarnaast in mijn eerste master logistiek
en verkeer. Ik fiets af en toen, ik zwem
ook wel eens graag. Ik ben vorige week
bijvoorbeeld eens gaan fietsen met Seba
en dan een ijsje gaan eten. Zo’n dingen
doe ik wel graag. Ik kom uit Limburg, wat
dat ook wel belangrijk is!
Mathijs: Ik ben Mathijs, beter bekend
als Dommie. Ik ben de tweede Beheerder
van dit jaar en zit in mijn master
computerwetenschappen. Ik kom uit
Leuven dus ben heel mijn leven al van uit
deze buurt. Heel veel vaste hobby’s heb ik
niet, maar af en toe ga ik wel eens lopen,
en een pilsje drinken is ook tof.
Maarten: Ik ben Maarten en ik ben
kandidaat Beheerder. Ik heb nu drie jaar
Theokot gedaan. Ik zit ook in mijn master
computerwetenschappen en kom van
Tienen. De marginale driehoek, dat kan
je af en toe wel eens merken. Ook niet
echt veel hobby’s buiten VTK. Een pintje
drinken kan altijd wel eens tof zijn.
Lotte: Ik ben Lotte, momenteel zit ik
nog niet in het praesidium, maar wel
in een externe werkgroep: Existenz. Ik
studeer Ingenieur-Architect en doe dat
wel heel graag, ik ben er trots op. Mijn
hobby’s zijn verloren geraakt en sporten
is absoluut niet voor mij weggelegd. Als ik
nog eens een gaatje vind, dan pak ik nog
eens mijn dwarsfluit vast en daar zijn mijn
kotgenoten heel blij mee.

Van links naar rechts: Maarten, Lotte, Mathijs en Tommie
activiteiten doen, moeten we daarvoor
verzekerd zijn. Doordat we werken met
shifters en heel veel vrijwilligers is dat een
hele uitgebreide verzekering. Voor de kar
bijvoorbeeld moet dit ook in orde zijn.
Dommie: Ik bekijk het meer op
een andere manier. Je hebt eerst uw
boekhouding, zorgen dat voor elke
uitgave een verantwoording is. Dan
heb je het juridische, waaronder dan
de verzekeringen vallen en ook het
praesidium ondersteunt. Als laatste is het
ook het ondersteunen van het praesidium
op vlak van financien, bijvoorbeeld
bestellingen doen, zorgen dat er niet
moet voorgeschoten door leden van het
praesidium en hen terugbetalen indien
dat wel is gebeurd.

“Ik bedenk zelf altijd graag dat de taak
van beheer 4 pijlers zijn. Of soms 5”
Kan iemand de taken van beheer
eens uitleggen?
Tommie: Ik bedenk zelf altijd graag dat
het 4 pijlers zijn, soms 5, soms 4. Die 4
hoofdpijlers bestaan uit facturen: zorgen
dat de facturen die in de mail binnenkomen
betaald worden, dat dat ingeboekt wordt
op de juiste plaats en dat die facturen
worden opgevolgd. Zorgen dat alles
boekhoudkundig in orde is, is voor mij de
grootste taak. De andere pijler die ik op
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mezelf neem, zijn de verzekeringen. Als
wij met VTK of de externe werkgroepen

Maarten: Nu vraag ik me wel af wat de
andere pijlers waren?
Tommie: De andere pijlers waren
bestellingen en cash. Dat was vrij simpel
om aan te vullen eigenlijk … (kijkt naar
Dommie)
Dommie: Ik zal bestellingen en cash
even aanvullen volgens Tommie zijn
pijlers. (lacht) Bestellingen, dus Tommie
zijn vierde? Of was het derde pijler? Daar
ben ik veel mee bezig. Als er iets besteld
moet worden voor VTK, dan doe ik dat
met de financiën van VTK. Af en toe met

de kaart van ploeg als de zichtrekening
niet meer klopt (lacht). Het cash gedeelte
houdt in dat ik kassa’s regel als deze nodig
zijn of cash voorzie om andere dingen te
betalen. Dit moet allemaal bijgehouden
worden in het kasboek.
Tommie: De vierde pijler is technisch
gezien de externe werkgroepen, deze
hebben elk ook een eigen beheerder. Zij
doen autonoom hetzelfde werk voor hun
werkgroep zoals wij dat doen voor VTK.
De verzekeringen zijn wel meer voor onze
rekening. Ik volg hen ook op, ik kijk alles
na.

Hoe is de samenwerking verlopen
dit jaar?
Dommie: Eerst hebben we de taken
verdeeld. Deze taken zijn duidelijk afgelijnd
dus daar kunnen we goed autonoom aan
werken, maar er zijn natuurlijk ook enkele
dingen die overkoepelend zijn of in de
grijze zone tussen onze twee verdelingen
zitten. Hiervoor moet je natuurlijk wel
goed kunnen communiceren.
Tommie: Het is vooral weten waarmee
de andere bezig is. Als ik een bestelling
zie binnenkomen dat Dommie heeft
besteld, dan moet ik weten dat ik dat niet
meer moet betalen. Dus om zo’n kleine
misverstandjes te vermijden moet je wel
weten waarmee de andere bezig is.

Dommie: Wat is uw bijnaam dan Lotte?
Dan kunnen we beginnen brainstormen
over die van Maarten.
Lotte: Ik heb niet echt een bijnaam,
maar ja (lacht) ...
Maarten: LOTTE WHO?
…
Hebben jullie een gouden tip voor
beheer volgend jaar?
Tommie: Je hebt allemaal gezien hoe
ik mezelf ben verloren in mijn pijlers of
zuilen of hoe je ze ook wilt noemen. Ik
zou vooral meegeven dat je er een eigen
draai aan moet geven. Er is een hele hoop
werk dus zorg zelf voor structuur. Er is
niets echt vastgezet van hoe die taak moet

“Theokot is echt mijn leven”
Lotte,
jij
hebt
nog
geen
praesidiumervaring, waarom heb
je gekozen om op te komen voor
beheer?

verlopen dus kijk wat voor jullie werkt.
Gebruik ook die vrijheid om er zelf een
draai aan te geven. … . Grijp de koe bij
de horens!

Lotte: Ik ben er een beetje ingerold,
denk ik. Ik heb me dat ook wel afgevraagd
toen ik me kandidaat stelde of het niet
vreemd was aangezien ik nog geen
praesidiumervaring heb. Nu ben ik wel
al beheerder van Existenz en het meest
creatieve brein ben je aan mij niet verloren.
Een organiserende post zou niets voor
mij zijn, maar ondersteunend doe ik wel
graag en ik wou dat graag verderzetten.
Bij VTK is die uitdaging net een beetje
groter en dat bijleren zie ik volledig zitten.

Dommie: Ik sta Tommie daar zeker in
bij. Je moet er echt zelf je weg in vinden
want beheer is een post waar dat je zoveel
op voorhand over kunt nadenken, maar
je weet pas hoe het gaat eens je er aan
begint. Wees er altijd mee bezig en laat
het niet liggen, want eens je even achter
zit is het hele een opgave om het bij te
werken.

Maarten, waarom heb jij de keuze
gemaakt voor G5? Ga je het Theokot
missen?

Na het interview kregen ze allevier
de opdracht om zo snel mogelijk een
muntstuk (of een shiftersbonnetje)

Op de ijsblok gaan zitten bleek
de beste tactiek te zijn!
uit een blok ijs te krijgen. Ze
mochten alles doen en gebruiken,
behalve er mee gooien. Het was
een spannende strijd waarbij er
verschillende tactieken werden
getest, de één was wat efficiënter
dan de andere. Zo werd er een
kampvuur gevormd van lucifers,
werd er gebruik gemaakt van
lichaamswarmte en werd er op de
blok gezeten. Na hard zwoegen en
zweten (vooral bevriezen eigenlijk),
slaagde het huidig beheerteam erin
om de muntstukken uit beide hun
ijsblok te krijgen!

Maarten: Echt enorm hard, Theokot
is echt mijn leven. Nu na drie jaar heb
ik het ook wel een beetje gezien denk ik.
Ik heb twee jaar activiteiten en één jaar
beheerder gedaan voor Theokot en ik
denk dat ik nu ook wel graag iets meer
ondersteunend ga werken. Ik heb al
genoeg gepaljast. Theokot gaat me altijd
nauw aan het hart liggen en ik ga zeker
een traantje wegpinken als ik mijn sleutel
moet afgeven.
Tommie en Dommie zijn leuke
bijnamen, zijn jullie al aan het
denken over bijnamen voor volgend
jaar?
Lotte: Goh voorlopig is er nog geen voor
Maarten.
Tommie: En zijn er ook nog geen
ambities voor?

De troste winnaars van de wedstrijd tussen beheer en kandidaat-25
beheer.
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Inzetten op teasers en aftermovies
Duidelijkheid scheppen rond het begrip POC’er (jaarverantwoordelijke) en
inzetten op overdracht van informatie
De VTK website als centraal platform voor info en communicatie
Downloadbare VTKalender met activiteiten
Opnames van events en livestreams vormen een meerwaarde voor studenten,
ook na corona

We herevalueren de doop zodat ook in deze tijdsgeest alle eerstejaars kunnen
genieten van een respectvolle en leuke doop. Hierbij willen we ook de eerstejaars van dit jaar nog de kans geven zich te laten dopen
Fakbar is meer dan een café, we willen dan ook investeren in meer variatie in
activiteiten
Inzetten op relatie en bonding van nationals & internationals
VTK 100 voor iedereen
We willen van het Theokot nog meer een ontmoetingsplek maken
Vegetarische alternatieven op al onze evenementen
Evenementen herzien om na het coronajaar creatief uit de hoek te komen met
een sterk gevarieerd aanbod
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Inzetten op jaarbonding/-werking vanuit VTK te organiseren

&
We willen uitgebreider inzetten op Strava challenges
Een grote discord voor alle sportievelingen, zodat ze laagdrempelig elkaar kunnen aanspreken om samen te gaan sporten
Aandacht blijven besteden aan mentaal welzijn bij de studenten

Studenten nog beter ondersteunen in hun zoektocht naar een stage
Inzetten op promoten en ondersteunen van nationals die naar het buitenland
willen
Vaste waarde maken van PAL Thermodynamica
Inzetten op verhoging gebruiksgemak van de wiki en de burgieclan

We willen dit jaar nog meer inzetten om klimaatbewust te blijven
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Onderwijs

G ouden K rijtjes 2020-2021
Eindelijk zijn ze daar! De resultaten van de gouden krijtjes 20-21. De verschillende
proffen en assistenten konden een award krijgen in de volgende categorieën: ‘Beste
prof’, ‘Grappigste prof’, ‘Beste bordschema’s en cursusmateriaal’, ‘Beste assistent’,
‘Beste online lesvariant (prof)’ en ‘Beste online lesvariant (assistent)’. Aangezien
Revue dit jaar niet fysiek kan doorgaan zullen de awards dit jaar online uitgereikt
worden.

Beste Prof
1ste Bachelor - groep A
Raf Vandebril
ste
1 Bachelor - groep B
Vincent Rijmen
2de Bachelor - groep A
Karl Meerbergen
2de Bachelor - groep B
Jos Vander Sloten
Artificial Intelligence
Luc de Raedt
Biomedische Technologie
Stefan Rummens
Bouwkunde
Patrick Willems
CIT
Paula Moldenaers
Computerwetenschappen Stefan Vandewalle
Elektrotechniek
Marian Verhelst
Energie
William D’Haeseleer
Ingenieur-architect
Raf Vandebril
Logistiek & Verkeer
Pieter Vansteenwegen
Materiaalkunde
Bart Blanpain
Nano
Guido Groeseneken
Werktuigkunde
Dirk Vandepitte
WIT
Giovanni Samaey

Bordschema/slide/cursus
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1ste Bachelor - groep A
Dirk Vandepitte
ste
1 Bachelor - groep B
Ilse Smets
de
2 Bachelor - groep A
Els Verstrynge
2de Bachelor - groep B
Jos Vander Sloten
Artificial Intelligence
Tinne de Laet
Biomedische Technologie Harry Van Lenthe
Bouwkunde
Geert Degrande
CIT
Paula Moldenaers
Computerwetenschappen Tommie Schrijvers
Elektrotechniek
Johan Driesen
Energie
Lieve Helsen
Ingenieur-architect
Hilde Heynen
Logistiek & Verkeer
Dirk Cattrysse
Materiaalkunde
Bart Blanpain
Nano
Guido Groeseneken
Werktuigkunde
Dirk Vandepitte
WIT
Giovanni Samaey

Grappigste Prof
1ste Bachelor - groep A
Peter Van Puyvelde
ste
1 Bachelor - groep B
Wim Dehaene
de
2 Bachelor - groep A
Mario Smet
2de Bachelor - groep B
Bart Nauwelaers
Artificial Intelligence
Danny de Schreye
Biomedische Technologie
Wim Dehaene
Bouwkunde
Hans Janssen
CIT
Peter Van Puyvelde
Computerwetenschappen Tommie Schrijvers
Elektrotechniek
Guy Vandenbosch
Energie
Johan Driesen
Ingenieur-architect
Raf Vandebril
Logistiek & Verkeer
Pieter Vansteenwegen
Materiaalkunde
David Seveno
Nano
Susana Rocha
Werktuigkunde
Dirk Vandepitte
WIT
Giovanni Samaey

Beste assistent
1ste Bachelor - groep A
Mante Baekeland
ste
1 Bachelor - groep B
Andreas Van Barel
de
2 Bachelor - groep A
Dries Tabruyn
2de Bachelor - groep B
Dries Tabruyn
Artificial Intelligence
Timothy van Bremen
Biomedische TechnologieJonathan Moeyersons
Bouwkunde
Jef Wambacq
CIT
An-Sofie Huysecom
Computerwetenschappen
Kobe Vrancken
Elektrotechniek
Nektar Xama
Energie
Kenneth Bruninx
Ingenieur-architect
Hilde Vanaenroyde
Logistiek & Verkeer
Javier Duran Micco
Materiaalkunde
Zilong Qiu
Nano
Ahmed Kenawy
Werktuigkunde
Jelger Jansen
WIT
Emil Loevbak

Beste online lesvorm (prof)
1ste Bachelor - groep A
Raf Vandebril
1ste Bachelor - groep B
Ilse Smets
de
2 Bachelor - groep A
Lutgarde Beernaert
de
2 Bachelor - groep B
Lutgarde Beernaert
Artificial Intelligence
Luc de Raedt
Biomedische Technologie
Annabel Braem
Bouwkunde
Geert Lombaert
CIT
Christian Clasen
Computerwetenschappen Tommie Schrijvers
Elektrotechniek
Johan Driesen
Energie
William D’Haeseleer
Ingenieur-architect
Hilde Heynen
Logistiek & Verkeer
Pieter Vansteenwegen
Materiaalkunde
David Seveno
Nano
Paula Heremans
Werktuigkunde
Dominiek Reynaerts
WIT
Giovanni Samaey

Beste online lesvorm (assistent)

1ste Bachelor - groep A
Mante Baekeland
1ste Bachelor - groep B
Andreas Van Barel
2de Bachelor - groep A
Dries Tabruyn
2de Bachelor - groep B
Dries Tabruyn
Artificial Intelligence
Timothy van Bremen
Biomedische Technologie
Ali Elahi
Bouwkunde
Rutger Vrijdaghs
CIT
Jens Allard
Computerwetenschappen
Kobe Vrancken
Elektrotechniek
Jeroen Verdyck
Energie
Hakan Ergun
Ingenieur-architect
Hilde Vanaenroyde
Logistiek & Verkeer
Javier Duran Micco
Materiaalkunde
Brent Hsu
Nano
Ahmed Kenawy
Werktuigkunde
Jelger Jansen
WIT
Thijs Steel

Gouden krijtjes
2020-2021
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Poëzie

1001 G edichten
Enkele weken geleden werd een bescheiden oproep de wereld in gestuurd om
als burgerlijk ingenieur en burgerlijk ingenieur-architect een andere, creatieve,
kortom poëtische kant van jullie zelf te laten zien. Pennen werden vastgenomen,
gedichten werden verstuurd en ziehier: het resultaat ervan! We hebben drie
gedichten geselecteerd van twee toppers die volgens ons wel een plekje in de
Irreëel verdienen. Droom weg, durf eens wat dieper te graven en geniet!
Sophie Brouckaert

Sophie Brouckaert schrijft al gedichten, toen echter eerder
rijmpjes, sinds de lagere school. Zo kent ze haar eerste gedichtje
nog steeds uit haar hoofd:
“Ik pak mijn potlood en mijn lat,
en trek een lijntje op mijn blad.
Nu maak ik er een rechthoek van,
wat het is het resultaat daarvan?
Ook heb ik een leuke klas,
maar dat is pas van toen ik (dit woord zal echter een mysterie blijven) was.”
Door de jaren heen is poëzie voor haar uitgegroeid tot iets
persoonlijks voor de lezer. Exact om deze reden houden we de
achtergrondinformatie over haar gedichten beperkt: “Mensen
moeten denken en voelen wat ze erbij willen denken en voelen.

Wat ik het allermooiste vind, is dat je iets schrijft uit een eigen
gevoel of ervaring, maar dat iemand het dan leest en zijn of haar
éigen verhaal daar volledig in kan herkennen, zonder dat je dat
verhaal kent op het moment dat je het gedicht schreef.”
Letterdans
Het gedicht ‘letterdans’ schreef Sophie in een bibliotheek. Een
gedicht over boeken… en over mensen: “Ik denk dat de meeste
mensen, ook al hokken ze samen in groepjes, zich nooit 100%
verbonden voelen met waar ze exact thuis horen”.
Het tweede gedicht vloeide voort uit de eerste lockdown (want ja
hoor, het zijn er drie ondertussen): “Ik zat dan heel vaak op mijn
vensterbank. Ik was door mijn raam aan het kijken en zag al die
mensen passeren…”

Letterdans
Ik zit op een stoel, aan een tafel in de
bibliotheek.
Rondom mij, enkel letters
Letters van mensen
En letters voor mensen
Af en toe hoor ik het bekende getik
Van hakken klakkend op de vloer
Wanneer de bibliothecaresse terugloopt
En de letters sorteert.
Alle brieven samen, maar apart
Van reisbrochures en horrorboeken.
Zelfs A en Z krijgen nooit de kans
Om elkaar op te zoeken
Dus ik sta op en neem van alles 1
En leg ze lekker dicht bij elkaar
Hand in hand dansen we naar buiten
We hobbelen vrolijk over straat
Want net zoals al die letters
Zo voel ik me
Altijd samen, maar nooit echt bijeen
Fout gesorteerd en dus toch alleen.
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______________________________________
Ik wacht.
Waarop dat weet ik niet.
Op de passerende fietsers,
Op de terugweg van de frituur?
Misschien.
Op een toevallige loper,
Die zwetend en zwoegend de avond
verdoet?
Misschien.
Op jou,
Omdat je ooit eerder voorbijgekomen
bent?
Misschien.
Ik weet het niet.
Dus ik wacht maar.
In de hoop dat het me ooit te binnen
schiet.
Maar zelfs daarop wacht ik niet.

Cédric Pollet
Ook Cédrics gedicht wekte onze interesse op. Cédric Pollet is een
eerstejaars burgerlijk ingenieur en schrijft al een kleine twee jaar
gedichten. Als we alle burgerlijk ingenieurs over dezelfde kam
scheren, zouden we durven zeggen dat ze over het algemeen
geen talenknobbels zijn. Cédric bewijst het tegendeel! Sinds zijn
vijftien is hij op zijn eigen houtje Russisch beginnen leren. En
alsof dat niet genoeg was, schreef hij zelfs enkele gedichten in de
taal van de meest beruchte wodkaliefhebbers ter wereld.
Het contrast tussen de taken als student ingenieur en dichten,
kan Cédric zeker appreciëren: “In ons dagdagelijks leven, vooral
op de universiteit, moeten we veel reproduceren, terwijl voor mij
dichten echt scheppen is. Dichten begint van nul: je voelt dat je
iets creëert vanuit je eigen omgeving en dat je geen product bent
van de omgeving.”

Woestijn der stoute avonturen
Hoewel zijn gedicht ‘Woestijn der stoute avonturen’ heel wat
metaforen bevat, kunnen andere gedichten ook over simpele
dingen gaan: “Ik heb ook gedichten dat ik gewoon uit mijn raam
aan het kijken was en daaruit een gedicht maakte. Hoe de kat
heen en weer sluipt, hoe de warmte uit de radiator ontsnapt, hoe
wind door vormen suist…”
‘Woestijn der stoute avonturen’ vloeit eveneens voort uit de
eerste lockdown en een bucket list tussen twee personen. De
opdracht luidde: ‘schrijf een erotisch gedicht voor de ander’. En
zo geschiedde. Het gedicht bevat verwijzingen naar eigenheden
van hun relatie, vindt zijn inspiratie bij de woestijn en zijn
natuurlijke processen en roept automatisch het beeld op van een
Bijbels tafereel.

Woestijn der stoute avonturen
Goudgele korreltjes in een droge zandzee
Bij elk schepje wind een nieuw landschap
Zo ieder moment, een gloednieuw avontuur
Allemaal onder die gloeiende goeiedag zon1
Laat me strelen over je tedere huid
Aldus erosie van naakte rotsen
door zachte gladde winden2
Lichte lieve lakens onderschept door zo’n wind3
Ogenblikkelijke verdamping van je zoete zweetdruppeltjes
En zo wederkomt een zwoele sauna op mijn borstkas
Eentje waarin (alleen) jij godganse dagen mag genieten
Laat mijn vingertoppen toch dwalen
smachtend met droge lippen
naar die onuitgesproken verhalen4
1
In een woestijn mag je je nooit berusten op je omgeving, aangezien de wind de omgeving voortdurend verandert. Na
een overnachting in de woestijn, zal het landschap rondom je veranderd zijn. Het enige oriëntatiepunt is de zon, steeds opkomend
en neergaand op dezelfde plek. In een relatie is dit niet anders: telkens als je samen afspreekt, zorgt dit voor een nieuwe situatie,
een nieuw moment, een nieuw avontuur. De enige constante, het enige referentiepunt, namelijk de zon, is datgene wat je altijd
gemeen hebt bv inside jokes of de band tussen jullie twee.
2
Erosie is een natuurlijk proces waarbij rotsen worden uitgehold door water of wind. De wind ontbloot de rotsen en
glijdt er overheen. Een streling over een naakte huid, net zoals de wind de rotsen onthult. Dit proces kan eeuwen duren, wat een
band tussen twee personen symboliseert.
3
Fietsen en picknicken was een veel voorkomende activiteit voor hen. Deze vers symboliseert een ‘picknickdeken op
reis’: het laken kreeg steeds een nieuwe plaats, ging telkens op een nieuw avontuur, waarbij het de wind ving wanneer het op de
grond geplaatst werd voor een picknick.
4
Dingen die nog moeten gebeuren, waar je naar verlangt. Het beleven van avonturen.

Heb je na dit leesvoer zin om je pen vast te nemen, maar geen idee hoe te beginnen? Sophie en Cédric geven de volgende tips:
“Analyseer je omgeving totdat er niets meer te analyseren valt. Deze is zo onuitputtend, dat je kan blijven kijken, blijven nadenken. Er
is een quote van een Amerikaanse dichter, Emmerson: “To the poet, to the philosopher, to the saint, all things are friendly and sacred,
all events profitable, all days holy, all men divine.” Kijk voorbij het goed en kwaad en laat uzelf absorberen door uw omgeving.”
“Het allerbelangrijkste voor mij is om eerst die gevoelens die je op dat moment voelt op te schrijven. Net zoals wat je ziet in je
omgeving. Ik had vroeger altijd pen en papier naast mijn bed liggen om alles wat me te binnen schoot op te schrijven. Verzamel al
die ingevingen, combineer ze, en schrijf. En wees niet bang om te schrappen. Ik heb echt heel veel gedichten die ergens in de vuilbak
liggen.” VTK Activiteiten
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Tech

H et

grote

GPU

tekort van

20-21

Het is de meeste gamers onder ons misschien al opgevallen, de prijzen voor de
laatste generatie van grafische kaarten is uit de pan aan het swingen. Mid-range
GPU’s zoals de RTX 3060 verkopen vaak online voor anderhalf of soms zelfs dubbel
zoveel als de door Nvidia vooropgestelde adviesprijs. Wat is precies aan de hand?

Niet alleen GPU’s
Hoewel het tekort aan Grafische kaarten
vaak de media haalt is dit niet het volledige
plaatje. Er is een wereldwijd tekort
aan alle soorten processoren: GPU’s,
CPU’s, RAM, SSD’s en dergelijke. Zelfs
autofabrikanten hebben niet genoeg
chips voor hun assemblagelijnen, met
soms tijdelijke stilleggingen tot gevolg.
Een oorzaak hiervan is, zoals veel dingen
tegenwoordig, de coronacrisis. Nadat
China in Januari van 2020 in lockdown
ging werd de wereldwijde supply chain
grondig verstoord. Experten vreesden dat
dit extreem grote gevolgen zou hebben
voor productie daar, uiteindelijk viel
deze verstoring zeer goed mee. Het grote
probleem kwam door de gigantische vraag
die er in Maart kwam doordat de rest van
de wereld in lockdown ging. De vraag
naar computers en computeronderdelen
kende opeens nieuwe hoogtes. De
markt voor desktop PC’s, die normaal
al jaren langzaamaan aan het krimpen
was, schoot opeens omhoog, met een
stijging van de verkoop van wel 20,6%
in sommige regio’s. Deze grote vraag
werd nog verder aangevuld door de grote
stijging in het aantal datacenters, zowat
ieder bedrijf ging opeens investeren in
hardware om meer online te gaan werken.
Zoom, MS Teams, Skype en veel andere
online meeting softwares werden opeens
razend populair, om ervoor te zorgen dat
deze websites niet offline gingen moest
er stevig geïnvesteerd worden in nieuwe
servercapaciteit.

Cryptominers?
Nu even terug naar kern van dit artikel,
het tekort aan grafische kaarten. Ook in
de GPU markt is er momenteel een groot
tekort, al komt dit tekort wat later dan
de algemene tekorten in de markt. Zo
was het voor de lancering van de RTX
3000 serie in oktober wel nog mogelijk
om een grafische kaart aan een iets of
34wat normale prijs aan de schaffen. Veel
gamers wijzen snel met de vingers naar

De nieuwste RTX 3000 generatie van Nvidia
cryptominers, deze miners zouden willen
profiteren van de tot wel 90% verbetering
in deze generatie vergeleken met de
vorige, maar dit is niet helemaal correct.
Volgens data van de CFO van Nvidia
gaat het leeuwendeel van de kaarten
wel nog steeds naar ons, de gamers. Het
probleem hier ligt ook weer aan de vraag.
Data van Valve toont aan dat dit najaar
het aantal gemiddelde spelers op Steam
ook drastisch is gestegen, van rond de
gemiddeld 21 miljoen dagelijkse spelers in
Augustus tot meer dan 24 in januari van
dit jaar. Al deze gamers willen natuurlijk
ook profiteren van de nieuwe generatie
aan kaarten. Het is echter niet zo dat
Nvidia niet genoeg geproduceerd krijgt
van hun nieuwste generatie, productie
ligt op schema zoals op voorhand was
vastgelegd, en daar wringt het schoentje.
In de wereld van de processoren zijn er
2 grote spelers die de “high tech” wafers
kunnen maken waaruit processoren, zoals
die op een GPU, worden gesneden. Een
wafer is een soort van schijf van silicone
bestaande uit meerdere processoren, deze
worden dan opgesneden om individuele
processoren te krijgen. De 2 spelers
die dit kunnen zijn Samsung foundries
uit Zuid Korea en TSMC uit Taiwan.
Bedrijven moeten maanden op voorhand
capaciteit kopen bij deze spelers voor
het fabriceren van hun chips, het is dus

belangrijk dat het bedrijf in kwestie goed
kan inschatten wat de vraag zal zijn naar
hun product in de nabije toekomst. In het
geval van Nvidia was deze vraag drastisch
onderschat, waardoor het huidige tekort is
ontstaan. In normale tijden werken deze 2
grote spelers aan 80-90% van hun totale
capaciteit, zo kunnen er nog last minute
bestellingen worden bijgemaakt. Maar
door het globale tekort zitten ze echter
al aan 100%, waardoor het niet mogelijk
is om extra GPU’s te maken momenteel.
Bedrijven als Apple en Intel konden hun
vraag beter inschatten, dat is waarom
je bevoorbeeld veel makkelijker nu een
Iphone 12 in plaats van een RTX 3070
kunt kopen.

Oplossing?
Samsung en TSMC hebben al
aangekondigd om gigantische nieuwe
productiesites op te starten, maar deze
zullen pas ten vroegste tegen 2023
operationeel zijn. Verder is ook niet enkel
het produceren het probleem maar zit ook
het maken van PCB’s en het assembleren
van de kaarten aan hun volle capaciteit.
Het tekort zal dus zeker nog even
aanhouden, experts in de industrie hopen
dat tegen begin 2022 de markt terug in
evenwicht is. Ik stel mijn aankoop van een
RTX 3070 alvast even uit. WM

•

MORE THAN JUST A RACECAR

Do you want to know what it's like to work
as an automotive, aerospace or electronics
engineer or want to feel what it’s like to be
a marketeer or graphics designer? Formula
Electric Belgium brings all your interests
together and let you grow as an engineer
and as a person. Regardless of whether you
design the next ECU or batterypack, an
innovation
within
the
powertrain
department or the next monocoque for
composites, it's al about teamwork.
Formula Electric Belgium gives students a
place to develop their social skills in a
realistic work environment. You get the
responsabilities which promote your
engineering skills in a team, whilst keeping
contact with our partners who make this
project possible.

GREEN INNOVATION
MEETS PERFORMANCE
I GET GOOSEBUMPS EVERYTIME I
SEE THE CAR DRIVE ACROSS
EUROPE'S MOST FAMOUS
CIRCUITS, REALIZING THAT WE
DESIGNED AND BUILT IT.

follow us on:

DRIVERLESS RACING

Next to our full electric race car, we've
also entered the driverless Formula
Student competition. With technologies
for autonomous vehicles becoming more
and
more
available
for
student
engineers, Formula Electric Belgium is
looking for engineering students who
want to experiment and design their
own code to make Umicore Eclipse a self
propelling vehicle. With the use of a
Lidar sensor and other mechatronic
systems you can be part of the next
technological revolution.

GET IN TOUCH
Want to become part of Formula
Electric Belgium or want more
information? Visit our website or even
send us your CV and motivation letter
below.
recruitment@formulaelectric.be
formulaelectric.be/recruitment-vacancies

35

Geschiedenis

100

jaar vrouwen aan de

KUL

Het academiejaar 1920-1921 staat misschien in ons geheugen gegrift als het
jaar waarin VTK werd opgericht, maar dit academiejaar was ook voor de gehele
KU Leuven een mijlpaal. Het was het jaar waarin de eerste vrouw werd toegelaten
aan de Katholieke Universiteit Leuven. Ondanks het al een eeuw geleden is, zijn de
genderonevenwichten nog steeds aanwezig. Hieronder vind je een kort overzicht
van de grootste mijlpalen.
Met het openstellen van de universiteit
voor vrouwen stond de KU Leuven al
enkele tientallen jaren achter op de andere
Belgische universiteiten. Zo slaagde de
jonge Emma Leclercq er in 1880 in om
zich in te schrijven aan de Universiteit van
Brussel. Dit was niet zonder commotie. In
het najaar van 1878 had ze zich al proberen
in te schrijven, maar de universiteit wist
niet wat ze moesten aanvangen met haar
inschrijving. De aanvraag tot inschrijven
bleef aanslepen tot in juni 1879 vooraleer
de academische raad zich er uiteindelijk
over uitsprak. Mevrouw Leclercq werd
geweigerd. Het jaar erop diende Leclercq
opnieuw een aanvraag in. Deze keer is
ze nog beter voorbereid en heeft ze haar
aanvraag ondersteund met een advies
van de Examencommissie waarin luidt
dat personen niet omwille van geslacht
mogen uitgesloten worden van het recht
om een diploma te halen. Ditmaal werd

haar inschrijving zonder problemen
aanvaard en slaagden twee andere meisjes
erin om zich mee in te schrijven voor dat
academiejaar.

1873

1920

Isala Van Diest, de eerste vrouwelijke arts die

36in 1873 geweigerd werd aan de KU Leuven

Eerder in 1873 werd de Leuvense studente
Isala Van Diest, die haar secundair
diploma haalde in Duitsland aangezien
het hoger secundair onderwijs in België
nog niet toegankelijk was voor meisjes,
geweigerd voor de opleiding geneeskunde
aan de KU Leuven. Ze kreeg het voorstel
om verloskunde te studeren, maar dit
wees ze af en ze schreef zich in aan de
Universiteit van Bern. Nadat ze in 1879
haar studies in Zwitserland had voltooid
en daar doctoreerde, keerde ze in 1882
terug naar België. Om haar buitenlands
diploma te laten gelden in België, diende
ze een extra examen af te leggen waarvoor
ze nog enkele extra cursussen opnam
aan de Brusselse Universiteit. Nadat ze
uiteindelijk door een Koninklijk Besluit

De eerste vrouwelijke studenten in 1920.

de toestemming kreeg om haar vak uit
te oefenen, werd ze in 1884 de eerste
vrouwelijke arts in België.

De
eerste
vrouwelijke
studenten aan KU Leuven
In 1920 stelde KU Leuven uiteindelijk
ook zijn deuren open voor vrouwelijke
studenten. Erg hartelijk verliep dit niet
volgens Anne B.C. Hart, een Amerikaanse
uitwisselingsstudente. Zo waren er
strengere regels voor de vrouwelijke
studenten. Ze moesten vooraan in de aula
plaatsnemen en mee binnenkomen langs
de ingang vooraan zodat ze zich niet
hoefden te vermengen met de mannelijke
studenten. Samen met Hart schreven er
zich nog 39 andere vrouwelijke studenten
in.
Momenteel beginnen er jaarlijks evenveel
mannelijke als vrouwelijke studenten aan

1960

Marguerite Lefèvre, die in 1960 de eerste
vrouwelijke hoogleraar werd aan de KU
Leuven

een bacheloropleiding aan de KU Leuven,
maar doordat de gemiddelde studiekeuzes
van mannelijke en vrouwelijke studenten
heel erg verschillen, is er in meer
dan de helft van de opleidingen een
genderonevenwicht. Zo is slechts 17% in de
opleiding burgerlijk ingenieur vrouwelijk.
In de opleiding burgerlijk ingenieurarchitect zijn iets meer dan de helft van
de studenten meisjes. Wat opvallend is, is
dat de vrouwelijke studenten in bijna alle
bacheloropleidingen beter presteren dan
hun mannelijke collega’s.

De
eerste
vrouwelijke
hoogleraar aan KU Leuven
In 1960 werd Marguerite Lefèvre,
een geografe van opleiding, de eerste
vrouwelijke hoogleraar aan de KU
Leuven. Ze oefende al jaren de taken
uit van een hoogleraar, maar onze
universiteit bleef zeer lang aarzelen om
haar de titel toe te kennen. Uiteindelijk
kreeg ze in 1960, op 66-jarige leeftijd, de
titel hoogleraar. Ook hierna bleef de KU
Leuven erg weifelend om andere vrouwen
tot professor te benoemen. Volgens de
meest recente cijfers uit het genderrapport
van 2019 bestaat het professorenkorps
van de KU Leuven nog steeds maar
voor 30% uit vrouwen. Hoe hoger op de
academische ladder, hoe lager het aandeel
vrouwen. Zo waren in de groep docenten
40% van de docenten vrouwelijk, maar in
de groep gewoon hoogleraar daalt dit tot

2010

Katlijn Malfliet werd in 2010 de eerste
vrouwelijke decaan.

slechts 18,9%.

De
eerste
vrouwelijke
decaan aan KU Leuven
De graad van gewoon hoogleraar is nodig
om bijvoorbeeld te kunnen doorstoten tot
decaan van een faculteit. Hierdoor duurde
het tot 2010 vooraleer KU Leuven een
eerste vrouwelijke decaan had. Katlijn
Malfliet werd in 2010 benoemd tot decaan
aan de Faculteit Sociale Wetenschappen.
In 2014 werd ze ook één van de twee
vrouwelijke vicerectoren. Nu is ze onder
meer bevoegd voor het diversiteitsbeleid
van de universiteit. Vandaag de dag
zijn maar twee van de vijftien decanen
van de KU Leuven vrouwen. Hoewel
aan de Universiteit Gent er in 1978 al
een eerste vrouwelijke decaan was, is de
verdeling daar ook nog ongelijk, daar zijn
momenteel alle elf decanen mannelijk.
Aan de Universiteit Antwerpen is dit
één op negen, aan de Vrije Universiteit
Brussel één op acht.

De
eerste
vrouwelijke
vicerector aan KU Leuven
Een stap hoger vinden we de vicerectoren.
In 1985 werd Emma Vorlat benoemd tot
groepsvoorzitter van de groep Humane
Wetenschappen. Dit was de toenmalige
benaming voor vicerector. Dit was

de eerste keer dat er een vrouwelijke
vicerector werd benoemd aan de KU
Leuven. Sinds 2017 telt het achtkoppig
team van vicerectoren vier vrouwen.

De
eerste
vrouwelijke
rector aan KU Leuven?
Vandaag de dag is KU Leuven, samen met
Universiteit Hasselt, de enige universiteit
waar er nog nooit een vrouwelijke rector
is verkozen.
Uit de recentste cijfers van het
genderrapport blijkt dat het grootste
tekort zicht voordoet bij vrouwelijke
kandidaten en niet bij de beoordeling,
zoals men eerder dacht. Vrouwen stellen
zich minder kandidaar voor hoge functies
en dienen in het algemeen ook minder
aanvragen tot promoties in. Dit fenomeen
is ook wel bekend als ‘de lekkende pijplijn’,
waarbij vrouwen naarmate ze hogerop
klimmen, er steeds harder uitvallen.
Bronnen:
https://cultuurgeschiedenis.be/5xeerste-vrouw/
https://historiek.net/eerste-vrouwenbelgische-universiteit
h t t p s : / / w w w. k u l e u v e n . b e /
diversiteit/feiten-en-cijfers-1/cijfers_
acties_2#section-4

•

https://www.veto.be/artikel/waar-blijftde-vrouwelijke-rector? JM

2017

2017: het eerste genderparitaire team van vicerectoren aan de KU Leuven.
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Buitenland

E rasmuservaring | H et

leven in

T sjechie

Een Erasmuservaring is meer dan studeren alleen. Het is een tijd vol avonturen.
Je leeft in een ander land, ontdekt de cultuurverschillen en leert hier jezelf in te
integreren. Een verslag over het leven in Tsjechië door een Erasmusstudent.
Mentaliteit
Aankomen op de luchthaven van Praag.
Het avontuur waar ik zo lang naar uit keek
kon eindelijk beginnen. Nog voor ik een
Uber bestelde die me van de luchthaven
naar mijn nieuwe kot zou brengen
stuurde ik een berichtje in de whatsapp
groep van de Erasmusstudenten van onze
universiteit. Ik vroeg of er die avond
mensen waren die zin hadden om met
mij iets te drinken. Wat later die avond
stuurde iemand mij een locatie door
waarvan die wist dat dat een gezellige
plaats was. Ik volg mijn Google Maps
naar die locatie, in een stad die ik totaal
niet kende en waar ook niet één iemand
ooit van mij had gehoord. Na een lange
wandeling die me super toevallig langs alle
toeristische trekpleisters van Praag bracht
kwam ik eindelijk aan op de locatie. Een
hoge heuvel die je met behulp van trappen
kon beklimmen om dan aan de top aan
te komen bij een gigantisch standbeeld
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van een metronoom. Naarmate ik bijna
boven aankwam begon ik door te hebben
dat dit gewoon één gigantische outdoor
club was met bovenaan een dj met achter
hem een prachtig uitzicht over Praag
en voor hem een massa mensen die
zonder mondmasker van de zomeravond
genoten. Toen ik eindelijk kennis had
gemaakt met de mensen waarmee ik die
avond had gestuurd op Whatsapp vroeg
ik wat de metronoom voorstemde. De
metronoom vervangde een gigantisch
standbeeld van Stalin wat daar op dezelfde
plaats en in dezelfde grootte had gestaan
in het verleden. Ik vroeg hoe het mogelijk
was dat dit event gewoon doorging in
het midden van een pandemie. “Czech
people are crazy, we went to a festival
last weekend” hoorde ik in het meest
stereotype Frans accent.

Argwaan
En dat waren ze zeker. De enige avond

na de andere kwamen we in volgepakte
clubs terecht waar iedereen tot een kot
in de nacht zonder mondmasker zat
te feesten. Er was quasi niemand te
bespeuren die ook maar één mondmasker
droeg, zelfs niet in de supermarkten.
En zelfs in de metro -waar ze als enige
plaats welverplicht waren, werd hier heel
nonchalent met de maatregel om gegaan
en waren er meer mensen die een sjaal
rond hun mond droegen dan mensen met
effectief een mondmasker. “They don’t
trust the government. They are afraid to
go back to communism”. Erg interessant
om voortdurend die argwaan tegenover
de overheid te voelen.

Goedkoper dan de Fak
Tussen al dat feesten door vonden we
overdag ook eens de tijd om samen op
café te gaan. Iemand van de locals had
ons een café aangeraden op 10 minuutjes
wandelen van het toeristische centrum

waar we zouden kunnen kennismaken
met de Tsjechische cafécultuur. We
kwamen toevallig net aan tijden Happy
hour, waardoor we voor de volle 1 euro
een volledige liter bier kregen. Dat is
dubbel zo goedkoop als onze geliefde
fakbar in de goede oude tijd, maar helaas
net iets minder lekker bier dan onze
geliefde stella. Ook in supermarkten zijn
bodemprijzen de norm (als je eenmaal
door hebt naar welke supermarkten te
gaan). Zo vind je er flessen vodka aan
minder dan 4 euro of een plastice fles met
een sluitbare draaidop gevuld met 2 liter
bier aan 1 euro.

Engels
Naast al het feesten had ik die week
ook enkele verplichtingen, zoals een
ziekteverzekering aanmaken en een
Tsjechische bankrekening openen. Ik
stapte op goed geluk de eerste de beste
bank binnen (zonder mondmasker
uiteraard). Na een heel ingenieus
wachtrijsysteem was het dan eindelijk de
beurt aan mij. Een nette 30-er in kostuum
verwelkomt me op zijn bureau. Ik leg hem
uit dat ik Erasmusstudent ben in Tsjechië
en dat ik tijdelijk een bankrekening wou
aanmaken voor tsjechiische kronen. Ik
vroeg of ik dit kostenloos kon doen. Na
mijn uitleg kijkt hij naar me op en zegt
droog “I don’t speak English’. Na een hele
lijdensweg kreeg ik het hem toch uitgelegd
via Google Translate. Hij gaf me een hele

stapel papieren in het Tsjechisch die ik
moest ondertekeken. Toen ik vroeg wat
het allemaal betekende zei hij “I can’t
explain”. Leuke anekdote die aangeeft
hoe slecht het Engels van de gemiddelde
Tsjech was. Zelfs de proffen waren soms
amper te verstaan door hun zwaar
Slavisch accent.
Het weekend van die eerste week gingen
we op kennismakingsweekend met
alle Erasmusuniversiteiten van onze
universiteit (een ruime 50 personen
schat ik). We gingen 3 dagen in een soort
van kampplaats slapen ergens in het
Tsjechische binnenland. Het was echt
super afgelegen, we moesten urenlang
meerdere bussen nemen om dan het
stukje tussen de laatste bushalte en onze
verblijfplaats nog een half uur te wandelen.
Hier maakten we voor het eerst kennis
welke prachtige natuur het Tsjechische
binnenland te bieden had. In afgelegen,
verlaten meren zwemmen of het uitzicht
van prachtige heuvels aanschouwen. Hier
maakten we ook voor het eerst kennis met
de Tsjechische keuken: Heel veel vlees en
olie, en natuurlijk een halve liter bier om
alles door te spoelen. Groenten werden
nauwelijks bij de maaltijden geserveerd
(als in 3 stukjes komkommer en that’s it).
Ook als ontbijt had de Tjsechische keuken
veel verrassingen in petto: dan werden er
opeens wel veel groenten geserveerd en
werd er zelfs ketchup op tafel gezet. En
natuurlijk een halve liter bier.

Voor de rest heeft Tsjechie nog heel
wat eigenaardigheden te bieden. Zo
kan je in de supermarkt het lokaal
super bekende Kofola kopen, wat een
soort namaakproduct van Coca Cola
is, alhoewel de Tsjechen zelf er super
trots op zijn en dit merk ook overal op
de reclameborden in het straatbeeld
aanwezig is. Het drankje zelf smaakt
helaas afschuwelijk, een absolute afrader.
Over supermarkten gesproken, in de
goedkoopste supermarkten vond je
meerdere flessen vodka voor minder dan
4 euro.
En zo heeft het land wel meerdere
eigenaardige trekjes. Zoals België het
prefix +32 heeft voor telefoonnummers,
heeft Tjechië het prefix +420. En daar is
het land maar al te trots op, des te meer
omdat dit symbool staat voor cannabis.
De geur er van is allom tegenwoordig
in de Praagse straten of parkjes, hoewel
dit in principe illegaal zou zijn. Maar
zoals zoveel andere regels vegen ook
hier veel Tsjechen hun voeten aan.
Ons undercoverteam ontdekte zelfs
hamburgzaken of clubs in het centrum
van Praag waar men aan de toog succesvol
naar dit illegaal goed kon vragen. EP

•
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Onderwijs

R ectorverkiezingen 2021
Het is zover! De twee kandidaat rectoren zijn ondertussen al enige tijd bekend.
Tijd om wat dieper in te gaan op beide heren en hoe jij je stem laat horen. Wat is
er belangrijk? Wat staat er op het spel? Wat brengt de toekomst en wie wordt de
volgende rector van de KU Leuven? Lees, discussieer en beslis mee!

Twee kandidaten
Aan de ene kant heb je de zittende rector:
Luc Sels. Dat hij de afgelopen vier jaar het
ambt van rector heeft uitgeoefend zal ik
jullie niet meer moeten vertellen, maar
welke persoon schuilt er achter Luc Sels?
Sels, alumnus van de KU Leuven, is gewoon
hoogleraar aan de faculteit Economie en
Bedrijfs-wetenschappen, gespecialiseerd
in arbeids- en organisatiewetenschappen.
Voor het rectorschap is hij acht jaar
decaan geweest van de grootste faculteit
qua studentenaantallen van de KUL met
meerdere campussen verspreid over heel
Vlaanderen.
Aan de andere kant heb je de kersverse
kandidaat: Jan Tytgat. De naam klinkt
misschien al bekend door de regelmatige
mediaverschijningen
omtrent
zijn
vakgebied. Tot dusver heeft hij nog geen

beleidspositie als (vice-)decaan of vicerector beoefend, maar welke persoon
schuilt er achter Jan Tytgat?
Tytgat, eveneens alumnus van de KU
Leuven, is gewoon hoogleraar aan de
faculteit Farmaceutische Wetenschappen,
gespecialiseerd
in
toxicologie
en
farmacologie. Op dit moment is hij
hoofd van diezelfde afdeling en ook
hoofd van de LRD (Leuven Research &
Development) divisie Biofarmaceutische
Wetenschappen.
De ene heeft al een ruime lading
ervaring als rector, de andere kan door
het ontbreken daarvan een frisse wind
laten waaien. Elke kandidaat zal zo zijn
accenten leggen in hun beleidsplan.
(n.v.d.r. Op moment van schrijven zijn de
beleidsplannen nog niet bekend.)

De eis van de student
De Studentenraad van de KU Leuven
is in samenwerking met de verschillende
studentenvertegenwoordigers van over
alle campussen aan de slag gegaan met
de input van de student. Wat is voor de
student belangrijk? Waar willen wij dat de
volgende rector aandacht aan besteedt?
Waar ligt voor ons de toekomst van de
KU Leuven?
Het memorandum is zijn geheel
bespreken zou ons te ver brengen voor
een twee pagina tellend Ir.Reëel artikel.
Wel licht er enkele punten uit:
Een van de domeinen die sterk naar voren
kwam - mede dankzij de corona pandemie
- is ‘het mentaal welzijn’. Hier spreken
we niet enkel over extra middelen voor
ondersteuning en hulp van de student,
maar ook open communicatie. Taboe’s
doorbreken enerzijds en openlijk de
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Luc Sels

Jan Tytgat

problemen waar studenten mee kampen
aankaarten in het maatschappelijk debat
anderzijds.

Faculteit

FO

Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht

Canonica

1

Een ander domein dat ook naar voren
komt is de nood aan heldere communicatie
en een blijvende situatie
waar het
beleid gemaakt wordt door participatie
en medebestuur van de verschillende
geledingen aan de KU Leuven.

Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

Katechetika

3

Hoger Instituur voor Wijsbegeerte

NFK

3

Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

Farmaceutica

6

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

LBK

11

Faculteit Architectuura

StAr

14

Faculteit Sociale Wetenschappen

FOSO

15

Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

FOLK

15

Faculteit Wetenschappen

OOR

22

Faculteit Letteren

CORaaL

22

Faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen

FOPP

23

Faculteit Ingenieurswetenschappen

VTK

24

Faculteit Rechtsgeleerdheid

FORS

30

Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

StII

31

Faculteit Geneeskunde

FAGO

54

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

StEB

57

Voor de uitgebreide tekst verwijs ik je
door naar Stura.

Laat je stem gelden
Op welke kandidaat zal VTK stemmen?
Welke punten zijn doorslaggevend
voor de ingenieursstudent? Hoe zal de
toekomst van de KU Leuven eruit zien?
Jij bepaalt dit mee op donderdag 6 mei
op het Facultair Congres van VTK!
Voorafgaand aan het Facultair Congres
zullen er debatten georganiseerd worden
door de Studentenraad KU Leuven
tussen beide rectorkandidaten. Hierop
zullen verschillende thema’s besproken
worden en kan iedere kandidaat zijn visie
erop toelichten. Op deze manier kan je
een beeld vormen van de belangrijkste
accenten van elke kandidaat.
Heb je geen tijd om alle debatten te volgen
of beleidsteksten te lezen? Geen nood! Alle
aanwezigen van het Facultair Congres
zullen kort en helder geïnformeerd
worden over de verschillende domeinen
waarrond de verkiezingen draaien. De
nuances en standpunten van zowel Sels
als Tytgat zullen op een objectieve manier
gepresenteerd worden. Rond ieder

15/03
Oproep
rectorkandidaten

29/03 - 31/03
Formele
kandidaatstelling

19/04
Start
campagne

domein houden we een discussie waarin
jij kan vertellen wat je belangrijk vindt
en welke visie je voorkeur geniet. Om
de avond te concluderen houden we een
formele stemming.
Enkel de studenten die aanwezig waren
op het Facultair Congres zullen een stem
kunnen uitbrengen! De meerderheidsstem
op ons Facultair Congres bepaalt op
wie de kiespersonen van VTK zullen
stemmen op dinsdag 11 mei. Het
resultaat van die meerderheidsstem wordt
bekendgemaakt na de verkiezing van de

30/04
Intern debat (enkel voor
studentenraad)

26/04
Extern debat (voor alle
studenten toegankelijk)

rector.
Ben je nog niet overtuigd dat jij het
verschil kan maken? Met 24 kiespersonen
heeft VTK (zie ook de tabel met de
verdeling van de kiespersonen op basis
van studentenaantallen) een aandeel van
0,72% in de uitslag van de verkiezingen.
Als je dan weet dat Luc Sels in 2017
met een nipte meerderheid van 50,58%
won, besef je wat de impact kan zijn
van het stemgedrag van één Facultair
Overlegorgaan (FO). AB

•

7/05
Laatste campagnemoment
week sperperiode

30/04 - 10/05
Facultaire
congressen

18/05 - 25/05
Eventuele tweede & derde
ronde

11/05
Rectorverkiezing
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Seks

S eksspeeltjes

reviewed

Of je nu een wild seksleven hebt of al jaren droog staat, seksspeeltjes maken het
altijd net dat tikkeltje spannender, met twee én alleen. Niet elk item is echter een
even harde aanrader, daarom stuurden wij een enquête uit en deden onderzoek.
Hieronder kom je te weten wat jij kan bestellen de volgende Upperdare-avond ;).

Konijntje
Deze vibrator is er eentje met veel
verschillende standen en zorgt voor een zalige
clitorale bevrediging. Zeker een aanrader voor de
vrouwen onder ons (of voor je lief) als je het niet per se
nodig vindt om af te wisselen tussen clitorale en vaginale
stimulatie. De oortjes van deze bunny zorgen volgens onze
enquête voor een ‘ander’ soort genot. Benieuwd wat dat wil
zeggen? Zeker de moeite om er eentje aan te schaffen! Dit
speeltje krijgt van ons alvast een mooie 3,5 hartjes!

Satisfyer
Opnieuw een vibrator om de vrouw te
plezieren. Deze werkt echter op luchtdruk
en is daardoor een echte zaligheid voor velen.
De satisfyer is ook duidelijk veel populairder dan
een normale vibrator en moet ieder meisje zeker
eens geprobeerd hebben. De satisfyer krijgt daarom
4,5 welverdiende hartjes!

Handboeien
Dit is eerder een gadget dan een seksspeeltje,
maar daarom zeker niet minder waard. Het
maakt de seks zeker en vast spannender. Je moet er
uiteraard wel voor met twee zijn, maar het is zeker een
aanrader als je houdt van een klein beetje dominantie in
bed zonder te extreem te gaan. Het leuke hieraan is ook dat je
van rol kan wisselen met je partner, zelf geboeid worden of de
ander boeien, het heeft zogezegd beide wel iets leuk. Nog een
laatste pluspunt van dit item is dat het een heel pak goedkoper
is dan de nieuwste technologische snufjes! Handboeien krijgen
dan ook 4 hartjes!
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Penisring
Dit is een speeltje voor -zoals je wel kan
raden uit de naam- de man. Doordat de ring
de bloedvaten lichtjes afknelt, wordt het orgasme
uitgesteld en kan je dus langer genieten van de seks, om
daarna intenser klaar te komen. Als je het juiste model kiest,
zoals de penisring hier onder afgebeeld, zit er echter ook
wat in voor je partner. De veertjes op de achterkant van het
uilenkopje zorgen namelijk voor een heerlijke stimulatie van de
clitoris. Hoewel het wel eens leuk is om te proberen, blijkt toch
niet iedereen even grote fan. De penisring krijgt daarom 3
hartjes.

Zweepje
Ook dit is een speeltje om te gebruiken met
twee. Opnieuw een gadget dat de seks net dat
tikkeltje spannender maakt en misschien wat lichte
dominantie opwekt. Een zweepje is perfect voor erotische
en intieme massages. Je kan er je partner rustig mee kietelen
of ietsje feller beginnen plagen. Bij het model dat hierboven
staat afgebeeld, bestaat het handvat uit een glazen dildo.Tweein-één dus! Natuurlijk kan je ook voor een simpeler exemplaar
gaan. Het zweepje krijgt alvast 3,5 hartjes

Blinddoek
Ook dit is eerder een gadget dan
een speeltje, maar zorgt opnieuw voor
dat spannende randje aan de seks. Door de
blinddoek weet je namelijk helemaal niet wat er
gaat gebeuren en wat je partner voor je in petto
heeft. Volgens sommigen éxtra leuk in combinatie
met de handboeien hiernaast. Geniet ervan, de 4
hartjes zijn in ieder geval veelbelovend!

•
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Geschiedenis

De

ferrariskaarten , een blik op het verleden

300 jaar geleden, nog voor België zoals we het nu kennen (waar alle
taalgemeenschappen van elkaar houden en vriendjes zijn) bestond. Zelfs nog
voor we deel waren van Nederland, was België deel van Oostenrijk-Hongarije.
We gingen onder de naam van de oosterijkse nederlanden in deze tijd. Door
onze Oosterijkse heersers werd het belgische grondgebied tot in detail in kaart
gebracht, een primeur in Europa in 1778.
Het
meesterwerk
Ferraris

van

Uit militaire overwegingen werd door
de Oostenrijkers in 1771 besloten om
heel België in kaart te brengen. Hiervoor
schakelden ze Joseph de Ferraris in, die
eerder al ervaring had met het in kaart
brengen van het Zoniënwoud nabij
Brussel. Een heel land in kaart brengen was
toen nog ongehoord en een monumentale
taak. Landkaarten in die tijd waren
meestal niet zeer accuraat en hadden vaak
een onhandig grote schaal. Het zou dus
de eerste keer zijn dat een land op zo een
gedetaillerde, systematische en complete
manier in kaart werd gebracht. In 1771
begon Ferraris met het opmeten, dit
duurde zeker 4 tot 5 jaar en in 1778 was de
volledige kaart klaar. Uiteindelijk deelde
Ferraris België op in 275 aparte kaarten
van 0,90 op 1,40 m vaarvan alle delen met
de hand getekend en ingekleurd werden.
Boerderijen, kerken, kastelen, molens,
rivieren, bossen, zelfs hagen, poelen en
grachten, tot galgen toe, werden allemaal
vastgelegd. Bij gehuchten werden ook de
lokale plaatsnamen geschreven, veel van
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Graaf Ferraris

deze namen werden later de namen van
onze gemeentes. De Ferrariskaarten zijn
uniek in Europa, nergens werd er tot toen
een land zo in kaart gebracht. De kaarten
geven ons ook de mogelijkheid om naar
het België te kijken van voor de industriële
revolutie, waar nog elke stad een muur
met torens had en vlaanderen nog niet
volgebouwd was met huizen.

Tot in het detail
De ferrariskaarten staan erom bekend
extreem accuraat te zijn. Zo accuraat zelfs
dat archeologen tot heden nog steeds de
kaarten gebruiken om de restanten van
oude hoeves en dergelijke terug te vinden.
Ook gebruiken ingieurs deze kaarten
regelmatig om de locatie van oude
mijnputten vast te leggen, dit is belangrijk
voor de stabiliteit van de bodem te
beoordelen. Deze accuratie kwam er door
het gebruik van de triangulatie methode,
deze rust op het feit dat men alle zijdes van
een driehoek kan bepalen als je één zijde
en de 2 aanliggende hoeken kent. Ferraris
bouwde hierop verder en verdeelde heel
België in kleine driehoeken en begon
zo stelselmatig alles in beeld te brengen.
Uiteindelijk werden er drie originele
exemplaren gemaakt. Éen ligt in het
Kriegsarchiv van Wenen, en de tweede in
het Rijksarchief van Den Haag. De derde
kaart werd aan de opdrachtgever gegeven,
Karel van Lotharingen. Deze kaart werd
in 1794 te Wenen opgeborgen na het
verlies van Lotharingen aan de Fransen. In
1922 werd, in kader van de compensaties
voor de eerste wereldoorlog, dit originele
exemplaar aan België gegeven door de
Oosterijkers en bevond er zich voor het
eerst een kopie in ons land. Het wordt
bewaard in de Koninklijke Bibliotheek
van België. De kaarten zijn ondertussen
ook digitaal beschikbaar op de website
van de bibliotheek. Een kleinere versie
van 25 exemplaren wordt ook door
Lannoo uitgegeven onder de naam “carte
marchant”

Een blik op het verleden
De kaarten geven een ultieme kans
om het België van tijdens het ancien
régime te zien, en in zekere zin ook de
middeleeuwen, aangezien ons land niet
veel veranderd was tussen deze periodes.
Links zien we eerst de kaart van Leuven,
de dubbele stadsomwalling van onze
studentenstad valt direct op. De tweede
omwalling kwam er nadat Leuven uit
zijn eerste muur was gegroeid, de ruimte
binnen de buitenste omwalling werd
echter nooit volgebouwd en veel ruimte
werd nog gebruikt voor landbouw, zelfs nu
kan je nog veel groen binnen de ring van
Leuven terugvinden en is nog niet alles
volgebouwd. Gebouwen zoals het kasteel
van Arenberg en het klooster van de CBA
waren in 1778 ook al reeds aanwezig.
De contour van de buitenste muur zien
we nog steeds terug in de vorm van de
huidige ring rond Leuven. Deze stadsring
werd gebouwd op de restanten van de
muur nadat deze tijdens het heerschap
van Napoleon werd afgebroken. De
vaart was wel al in 1778 aanwezig, maar
elementen als het spoor en het station
zijn veel moderner, het Ladeuzeplein
trouwens ook! Onder Leuven zien we ook
de kaart van Antwerpen. Ook hier werd
de imposante stadsmuur onder Napoleon
afgebroken en werden de Antwerpse leien
hierop aangelegd. Ook het Citadel van
Antwerpen (het stervormige fort) moest
eraan geloven. Het is ook uit die tijd
duidelijk dat de stad nog mooi binnen zijn
muren bleef, terwijl ze nu de ruimte binnen
de grote ring helemaal heeft opgevuld.
Van de grote haven van Antwerpen was er
toen ook nog geen sprake. Als laatste zien
we ook Brussel, de verandering hier is nog
het grootst. Tussen 1778 en 2021 is onze
hoofdstad uitgegroeid tot een wereldstad
die tot zeer ver buiten zijn originele muren
komt. Details zoals het warrandepark en
de vijf hoekige stadsring, waar ooit de
omwalling stond, vinden we wel makkelijk
terug. WM

•

Leuven - 1778

Leuven - 2021

Antwerpen - 1778

Antwerpen - 2021

Brussel - 1778

Brussel - 2021

47

Studenten

Young Graduates @ BASF
Jaarlijks werven we jonge burgelijke ingenieurs aan voor ons Young Graduate traject. In dit
programma krijgen ingenieurs de kans om onze verschillende vakdiensten en productie-afdelingen te
leren kennen via uitdagende jobs. Joris, Jens en Mirthe startte vorig jaar dit avontuur. Benieuwd hoe
zij hun eerste maanden beleefden? Ontdek het hier!

Op de VTK beurs ontdekte ik dat BASF niet enkel op zoek is naar chemisch
ingenieurs, maar dat ook werktuigkundige ingenieurs heel erg welkom zijn.
Alle chemie stroomt immers door leidingen, pompen en compressoren.
In het Young Graduates programma ben ik gestart als junior asset manager
en stippel ik mee de strategie uit over op welke momenten en op welke
toestellen best onderhoud wordt uitgevoerd.

Jens Van heirle
23 jaar
Werktuigkundige

Daarnaast krijg ik heel wat uitdagingen aangeboden zoals het opstarten van
een project om een spoelplaats te bouwen. Hierdoor leer ik meteen ook
verschillende diensten zoals civil en piping beter kennen. Gecombineerd met
de vele extra opleidingen en de behulpzaamheid van mijn peter en collega's
voel ik mij hier goed begeleid en is elke werkdag interessant.

Dankzij mijn interessante en positieve zomerstage hier in het analytische labo
én dankzij de gepassioneerde medewerkers die ik toen en op vele
evenementen daarna leerde kennen, was de keuze snel gemaakt om te
solliciteren voor het Young Graduate programma. Na de zomer was het dan
zover en startte ik als junior production manager.
Vooral de eindeloze mogelijkheden in binnen- en buitenland en de verschillende
rollen die je doorheen je carrière kan en mag bekleden zijn een enorme troef.
Wil je jezelf breed ontwikkelen of eerder naar een specialistenrol evolueren? Wil
Joris Janssens
je je technische achtergrond uit de opleiding burgerlijk ingenieur vertalen naar
23 jaar
de praktijk? Of wil je eerder in een leidinggevende functie verder gaan? Het is
Chemisch ingenieur
allemaal mogelijk bij BASF!

48

Mirthe Vernyns
23 jaar
Werktuigkundig ingenieur

Al van jongs af aan ben ik gefascineerd door technologie en
wetenschap, maar tijdens het studentenleven merkte ik al
snel dat ik meer dan ‘technologie’ zoek in een job. Ook het
sociale aspect is voor mij heel belangrijk.
Via de stagebeurs kwam ik in contact met enkele BASF
collega’s. Hun enthousiasme zorgde ervoor dat ik
solliciteerde voor een zomerstage op de dienst Engineering.
Daar werkte ik mijn eigen project uit en kon ik kennismaken
met de bedrijfscultuur. De veelzijdige jobinhoud en de leuke
werksfeer overtuigde me om ook voor het Young Graduates
traject te solliciteren.

En zo begon ik in maart aan mijn carrière bij BASF, opnieuw op de dienst Engineering. Vrijwel
meteen na mijn start gingen we in lockdown, wat in het begin hectisch was voor iedereen. Toch
hebben mijn collega’s me vanop afstand goed ondersteund.
Als Lead Piping ben ik verantwoordelijk voor het ruimtelijke design en de mechanische integriteit
van de productie-installaties. In projecten werken we bijna continu in multidisciplinaire teams en
kom ik zo met verschillende probleemstellingen in contact hetgeen alleen maar heeft bijgedragen
aan mijn steile leercurve. Een typische werkdag voor mij is een ideale mix tussen teammeetings
en probleemoplossend werken. En bijna dagelijks ben ik ook met de praktische kant bezig in de
installatie of bij montage.
Omdat BASF zo’n grote speler is, heb je alle mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en kan je
veel verschillende functies uitoefenen. Wat de toekomst voor mij persoonlijk brengt, weet ik nog
niet. Maar ik ben er zeker van dat BASF me kan blijven uitdagen!

Ook zin gekregen in een carrière bij BASF? Laat
dan van je horen en neem zeker een kijkje op
onze website: www.werkenbijbasf.be
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IAESTE

IAESTE

going sober

De zomer is in aantocht, de bomen beginnen te bloeien en tegenwoordig worden we
iedere ochtend terug wakker met het geluid van tjilpende vogels. Jammer genoeg
strooit Covid-19 roet in het eten. De eerste terrasjes worden vervangen door zoomgesprekken. Onze zomerplannen worden wankelende wensen en samen genieten
van onze studententijd betekent tegenwoordig met vier buiten gaan wandelen.
Ook voor IAESTE veroorzaakt de globale pandemie gigantische obstakels. Geen
conferenties meer over heel de wereld, geen tripjes meer naar andere lokale comités
en vooral ook geen gezellige baravonden meer na onze vergaderingen. Onze
huidige president blikt terug op een woelig jaar.
Summerfeelings
Iedere zomer stuurt onze organisatie
tientallen Belgische studenten op buitenlandse stage. Opnieuw stond dit jaar een
hele waslijst aan studenten te popelen om
deze zomer naar het buitenland te trekken. Velen waren dit jaar extra enthousiast om de grenzen van ons kleine landje
over te steken en niet langer in hun kot te
blijven. De bestemmingen van onze stagiairs liggen verspreid over de hele wereld.
Sommigen blijven relatief dicht bij huis
in landen zoals Duitsland of Noorwegen.
Anderen trekken iets verder naar onder
andere Brazilië of Japan. Ondanks de
onzekere tijden met betrekking tot reizen, willen we natuurlijk zoveel mogelijk
van onze stages laten doorgaan. Daarom
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heeft IAESTE een project dat al langer in
de pijplijn zat, versneld tot uitvoer laten
komen: remote internships. Remote internships zijn stages bij een buitenlands
bedrijf die je thuis vanachter je computer kunt uitvoeren. Natuurlijk verliest zo’n
stage de charme van naar het buitenland
trekken. Dus fingers crossed dat zoveel
mogelijk van onze Leuvense collega’s ook
echt op een vliegtuig mogen stappen deze
zomer!

We’ve got visitors
Onze eerste buitenlandse stagiair van dit
jaar is in februari al toegekomen, tussen
de sneeuw-en regenbuien door. Zijn naam
is Ali, hij is een gemotiveerde student uit
Iran die hier stage doet in een Leuvens

bedrijf. In plaats van de gebruikelijke
welkomsttour door Leuven met een gezamenlijke uitstap naar de frituur, een
eerste kennismaking met de Bicky Burger
en een gezellige avond samen poolen en
Belgische bieren drinken, werd zijn verblijf in België ingeleid met enkele dagen
quarantaine. Toch geniet Ali van zijn verblijf hier en zal hij het jammer vinden om
te vertrekken. Hij houdt van de Belgische
cultuur, vindt onze steden prachtig en kan
beslist genieten van de Belgische keuken.
Al bij al dus een geslaagde start van onze
Summer Reception en wij kunnen niet
wachten tot onze andere buitenlandse
vrienden aan hun Belgisch avontuur beginnen. Wie weet, misschien kunnen we
hen deze zomer alweer vanaf dag één
trakteren op een avond vol typisch Belgische lekkernijen.

Failed connection
Ondertussen zijn we het al gewoon, meetings via Discord, Zoom, Microsoft Teams
en weet ik veel welke platforms nog allemaal. Meer dan eens zijn er problemen
met de microfoon, de camera of simpelweg met de connectie. We kennen ondertussen allemaal de haperende beelden en
klanken, de slides die opeens blijven hangen en de Zoommeetings die midden in
een zin beslissen om af te sluiten. Toch
mogen we blij zijn met deze technische
virtuele alternatieven voor face-to-face
meetings. Op die manier kunnen we nog
steeds enkele activiteiten laten doorgaan.
We hielden dit jaar net als vorige jaren opnieuw enkele info-evenementen. We stonden dit jaar ook op een virtuele Go Global
beurs en VTK Stagebeurs. Een gemotiveerd Europees IAESTE-team organiseerde ook een virtuele ‘connected’-conferentie waar we het internet gebruikten
om onze culturen met elkaar te delen. Zo
was er bijvoorbeeld een avond met Duitse bieren aan huis geleverd of een online
avond met (typische) gezelschapsspellen
uit verschillende Europese landen. Het
online-aspect vergrootte zelfs het bereik

van de conferentie. Niet alleen Europeanen, maar ook IAESTE-leden uit Canada, Amerika en Iran waren aanwezig!
Helaas is er ook veel in het water gevallen.
Geen quiz dit jaar, geen VTKerstmarkt
met IAESTE-oliebollen en geen karaokebars of andere thema-avonden door ons
georganiseerd. Maar geen zorgen, we zijn
de Leuvense student nog niet vergeten en
wie weet komen we dit jaar nog wel met
een verrassend concept uit de hoek, hou
zeker onze Facebookpagina in de gaten!

Young blood
Onze nieuwe enthousiaste leden Yves en
Glenn werden verwelkomd op één van
onze infosessies, online weliswaar. Na deze
infosessie speelden we samen een spelletje
en de sfeer zat meteen goed. Glenn getuigt: “De sfeer is heel familiaal en informeel
en er is geen hiërarchie, we zijn precies gewoon vrienden. Er wordt ook heel open
gecommuniceerd en iedereen mag vrij
zijn/haar mening geven of een idee naar
voor brengen, dit vind ik heel goed. Ik had
al meteen veel zin om mij bij IAESTE aan
te sluiten om internationale studenten de
tijd van hun leven te bezorgen. Jammer

genoeg verloopt dit allemaal niet zoals in
andere jaren vanwege de pandemie, maar
dit houdt ons niet tegen om er toch hard
voor te gaan. Ik geniet echt van alles wat
we doen met IAESTE en schaaf ook mijn
sociale vaardigheden bij. Ik ben heel benieuwd hoe het er bij IAESTE aan toe
gaat in niet-coronatijden.”

Precious memories
Met spijt in het hart zal ik na dit ontnuchterende jaar afscheid nemen van
mijn IAESTE-avontuur. Gelukkig staan
er nieuwe leden klaar om onze organisatie ook volgend jaar verder te zetten. Ik
zal voor altijd de vele conferenties in mijn
hart dragen. De gezellige internationale
avonden compleet met spijzen en dranken van verschillende culturen en landen,
de gegroeide vriendschappen over de hele
wereld, het op stap gaan met vreemden
alsof je hen al jaren kent en gewoon het
deel uitmaken van een familie over alle
grenzen heen, dit alles is IAESTE voor
mij. Maar het jaar is nog niet voorbij, we
hebben nog steeds een Twinning voor de
boeg waarbij het fantastische team van
IAESTE Denemarken ons komt bezoeken. Onze Summer Reception is nog maar
pas van start gegaan en we hebben nog
een info-evenement gepland voor iedereen die geïnteresseerd is in onze werking.
We gaan dit academiejaar afsluiten met
een knal. Iedereen is welkom op onze
zomerse uitspattingen met een internationaal karakter. Ben je geïnteresseerd? Volg
ons dan zeker op Facebook, dan zul je op
de hoogte blijven van wat wanneer plaatsvindt! IAESTE

•

Iaeste.belgium.leuven
iaeste.info@vtk.be
https://iaeste.be
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Yera

D e E uropese G reen D eal
Europa heeft zijn ambities in de strijd tegen de klimaatverandering kracht bijgezet
in 2019 met de Europese Green Deal. Het doel is om van Europa het eerste klimaat
neutrale continent te maken tegen 2050. Maar hoe is Europa van plan dit te
bereiken?

Wat is de Europese Green
Deal?
Ursula Von der Leyen, de voorzitter van
de Europese Commissie, introduceerde
de Green Deal op 11 december 2019 als
antwoord op het klimaatakkoord van Parijs
van 2016. De intentie is om tegen 2050
“netto nul” broeikasgassen uit te stoten
en tegelijkertijd een stabiele economische
groei te behouden, en dit op een manier
die eerlijk en rechtvaardig is voor alle
lidstaten en sectoren. Als dit succesvol
blijkt, zal Europa het eerste klimaat
neutrale continent zijn en een voorbeeld
voor de rest van de wereld. Om dit te
bereiken bevat de Green Deal een waaier
aan beleidsinitiatieven (door elke lidstaat
zelf te implementeren) voor verschillende
sectoren. Voor de energiesector benadrukt
de EU het belang van de energietransitie,
wat de overgang aanduidt van onze
huidige voornamelijk door brandstof
aangedreven
energievoorzieningen
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naar een sector die bijna volledig
gebaseerd is op hernieuwbare bronnen.
De doelstellingen in de energiesector
omvatten ook een hoge energieefficiëntie,
hoge
interconnectiviteit,
verdere digitalisering en electrificatie, en
het behouden van betaalbare prijzen voor
energievoorzieningen.
De groene transitie in de energiesector is
met voorsprong de voornaamste uitdaging
op de weg naar klimaatneutraliteit
aangezien de productie en het gebruik van
energie verantwoordelijk zijn voor meer
dan 75% van de broeikasgasemissies in
Europa. De Green Deal zal echter ook een
grote impact hebben op andere sectoren.
In de landbouwsector bijvoorbeeld
werd
de
“boer-tot-bord”-strategie
geïntroduceerd in mei 2020. Deze
strategie heeft tot doel de duurzaamheid
van voedsel te verhogen door onder
meer het gebruik van pesticiden terug
te dringen en voedselverspilling tegen te
gaan. Andere initiatieven van de Green

Deal omvatten het bevorderen van de
biodiversiteit, het gebruik van energieefficiënte bouwmethodes promoten,
het reduceren van de uitstoot in de
transportsector, en het uitbouwen van een
circulaire economie. In dat opzicht is de
Green Deal dus niet alleen bedoeld om de
strijd tegen de klimaatverandering op te
voeren, maar ook om onze leefomgeving
te verbeteren.

Problemen en kritiek
Ondanks
het
veelbelovende
en
optimistische karakter van de Green Deal,
hebben sommige lidstaten kritiek geuit
op de strategie. Er wordt gevreesd voor
de impact van de strenge doelstellingen
op bepaalde economische sectoren.
Klimaatactivisten en -organisaties aan
de andere kant vinden de doelen van de
Green Deal niet ambitieus genoeg. Om de
hoeveelheid broeikasgassen te verlagen,
plakt de EU een prijs op de uitstoot

ervan en verhoogt deze prijs elk jaar
(het zogenaamde EU Emission Trading
System). Op die manier vertrouwt de EU
op de markt om de uitstoot te verlagen op
de meest kost-efficiënte manier. Maar zelfs
dan zijn er nog grote investeringen nodig
om de energietransitie te financieren.
Lidstaten waarvan de energievoorziening
sterk afhankelijk is van steenkoolcentrales,
zoals Polen, Hongarije en Tsjechië,
waren het meest gekant tegen de Green
Deal aangezien deze krachtcentrales
uit gefaseerd zullen moeten worden
en vervangen door hernieuwbare
energiebronnen. Ze stellen dat de transitie
duizenden jobs zal kosten, vooral in Polen
waar meer dan 40 000 mensen werkzaam
zijn in de steenkoolindustrie.
Om te garanderen dat geen enkele
regio achtergesteld wordt door de
groene transitie, brengt Europa het Just
Transition Mechanism (JTM) in het
leven. Het JTM-transitiefonds moet de
sterk steenkoolafhankelijke landen en
andere regio’s die het meest beïnvloed
zullen worden door de Green Deal helpen
een moderne, duurzame economie op te
bouwen. Voor dit fonds wil men meer
dan €100 miljard inzamelen in de periode
2021-2027 om te investeren in middelgrote
ondernemingen, onderzoek en innovatie,
hernieuwbare energie, uitstootreductie,
propere
energietechnologieën,
regeneratietechnieken,
circulaire
economie, en het (her)opleiden van
werknemers. Het JTM is, op zijn beurt,
bekritiseerd door landen die eerder al
sterk investeerden in de energietransitie
en niet dezelfde voordelen krijgen als
degenen die achterlopen.
Deze kritiek werd gedeeld door de
Vlaamse minister van Omgeving, Zuhal
Demir (N-VA). Ze vond het Poolse deel
van het fonds disproportioneel groot ten
opzichte van het Belgische en vond het
verder ook onrechtvaardig dat het geld
voor België grotendeels naar de provincie
Henegouwen zal stromen, aangezien het
daar volgens Europa het hardst nodig is.
Ze verklaarde dat “Vlaanderen gestraft
wordt voor het creëren van welvaart”
(Knack, 5/2/2020). Bovendien stond
ze afkeurend tegenover de Europese
beslissing om de uitstootdoelstellingen
voor 2030 aan te scherpen van een
vermindering van 40% naar 55%, deels
omdat dit nieuws bekend raakte in het
midden van de COVID-19 pandemie.
Haar mening werd echter niet gedeeld
door de meeste andere Belgische partijen
die veelal voorstanders zijn van de Green
Deal en het JTM.

De COVID-19 crisis
Bijna gelijktijdig met de lancering van
de Green Deal, kwam de COVID-19
pandemie op gang. Hoewel de pandemie
de uitstoot van broeikasgassen in Europa
heeft verlaagd in 2020, heeft zij ook een
negatieve invloed op de ontwikkeling en
implementatie van hernieuwbare energie.
Om de economische schade toegebracht
door de pandemie om te buigen tot een
kans voor duurzaam herstel, lanceerde
de Europese Commissie het “Recovery
Plan”, een ongezien noodfonds van €1800
miljard dat onze economie moet helpen
heropstarten. Het fonds is bedoeld voor de
financiering van duurzame investeringen
en projecten die in lijn liggen met de
Europese klimaatambities. Dit fonds moet
lidstaten stimuleren om in te zetten op
groene en duurzame technologieën en
ontwikkelingen. Na een paar maanden
van onderhandelingen – vooral door de
onvrede van Hongarije en Polen over de
koppeling van enkele rechtsstaatprincipes
aan het budget duurde dit lang – is het

herstelplan officieel
december 2020.

goedgekeurd

in

Na de introductie van de Green Deal
en het duurzaam herstelplan blijven een
hoop vragen onbeantwoord. De Europese
doelstellingen zijn bewonderenswaardig,
maar is het waarschijnlijk dat we in staat
zullen zijn om deze doelen te bereiken
tegen 2050 zonder onze economie te
temperen (of zelfs te schaden)? En is dit
mogelijk op een manier die voor iedereen
rechtvaardig is? De transitie brengt ook
technische problemen met zich mee. Kool, gas- en kerncentrales zijn in staat een
constant vermogen op te wekken terwijl
hernieuwbare energie vaak afhankelijk
is van de weersomstandigheden. De
mogelijkheden van energieopslag op grote
schaal zijn nog vrij beperkt. Hoe kunnen
we omgaan met deze problemen in de
toekomst? Om een antwoord te vinden
op deze vragen, sprak YERA met een
woordvoerder van het Europese kabinet
van energie. Lees erover in deel 2 van dit
artikel, dat op onze website www.yera.be
terug te vinden is. SVDE, BVDB, VS & EM

•
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Spelletjes

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. De eerste is van beginnersniveau maar de tweede is al direct expert.

Rebussen

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!
Als je de rebus hierlangs oplost kom je een
cijfertje uit, dit cijfer maakt deel uit van de
code.
Aangezien dit ook de laatste editie is van dit
jaar kan je dus vanaf nu ook de prijs winnen!
Kijk nog snel in de vorige edities van de
Ir.Reëel en vind de andere codewoorden!
Mail
jouw
antwoord
door
naar
communicatie@vtk.be en binnenkort maken
wij op onze Facebookpagina de winnaar
bekend.
Veel succes!
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Rosetta puzzel
Rules of the game
Bij dit spelletje moet je proberen alle
rosetta’s vol te krijgen, een voorbeeld van
een volle rosetta staat langs de puzzel. In
essentie moet je eigenlijk gewoon zorgen
dat alle cijfertjes tussen 1 en 7 één keer
voorkomen in een volle rosetta. Maar ook
dat alle gele vakjes ook een cijfer van 1 tot 7
hebben en niet 2 keer hetzelfde cijfer.

Een volledige rosetta

Doolhof
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