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Woordje van G5

Dag medestudenten

In normale tijden staat hier een collage van sfeerbeelden uit het eerste semester. Deze 
keer vonden we een boodschap over frustraties, hoop en wensen meer gepast. Deze 
boodschap is niet alleen aan jullie als lid van VTK gericht, maar ook aan onze eigen 
ploeg, de faculteit, zelfs je ouders en vrienden.

We zijn corona moe, maar we kennen het ook beter. We weten wat kan en wat niet kan, 
wat de moeilijkheden zijn en waar er ruimte is voor creativiteit.

We zijn corona ongeduldig, maar geduld is een mooie deugd. De vaccinatie is volop aan 
de gang. Elke stap dichter bij groepsimmuniteit is een stap dichter bij versoepelingen.

We zijn corona droef, maar de toekomst ziet er stralend uit. De dagen zijn volop aan het 
lengen, het weer fleurt op en wie wordt er niet gelukkig van de zon?

Dat alles klinkt mooi, maar … it feels like sh*t. Het is oké om moe, ongeduldig en droevig te 
zijn. Die dipjes hebben we allemaal gehad. Het liefst zou je de longen uit je lijf schreeuwen 
en heel de corona naar de hel wensen. Dat die daar maar wat levens gaat verpesten. 
Als je een dierbare verliest in deze tijden wens je dat nog harder dan ooit. En voor hen, 
zij die dierbaar zijn en dierbaar hebben, daarvoor doen we het. Het verantwoord zijn. 
Het virus niet uitdagen. Hetgene doen wat het verst van onze wensen ligt.

We beginnen sterker aan dit tweede semester. Het licht aan het einde van de tunnel is 
in zicht. Zie je iemand die het moeilijk heeft? Reik hem, haar of hen de hand! Heb je het 
moeilijk en wil je er de brui aan geven? Grijp een uitgestoken hand vast! Wij als G5 zijn 
er voor onze ploeg, wij als kring voor onze leden en wij als studenten voor onze faculteit. 
Omgekeerd ook: voor een handdruk heb je twee handen nodig. 

Samen erdoor! Wat maakt de studententijd zo onvergetelijk? Niet de feestjes, het bier of 
de binnenkant van de auditoria, maar de mensen met wie je die tijd beleeft. Die mensen 
zijn de personen waarop je steunt voor de laatste kilometers.

Samen sterker! Wat maakt dat de student de toekomst is? Niet het drinkvermogen, het 
diploma of het aantal rondjes op de 24 urenloop, maar het aanpassingsvermogen, de 
flexibiliteit. Het aanpassen aan de huidige situatie en kennis ontwikkelen voor toekomstige 
situaties.

Samen zijn! Wat maakt dat jij als student doorzet? Niet de 25e mail van nonkel Lukke, 
noch Marc Van Ranst zijn schoon ogen of het lezen van dit voorwoord, gewoon jij. Jij 
die opnieuw je familie wilt knuffelen, je vrienden wilt zien, nieuwe mensen wilt ontmoeten … 
Kortom: jij die de wereld opnieuw wilt trotseren!

Het tweede semester vergt doorzettingsvermogen en zelfbeheersing. Wij geloven dat we 
het kunnen. Laat zien wat we waard zijn!

Jullie G5

Abraham, Emma, Mathijs, Sebastiaan en Tom
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VTK 100

Silent Disco

VTK blaasT 100 Kaarsjes uiT!
Ondertussen heb je het ongetwijfeld wel al ergens gehoord of gezien: VTK bestaat 
100 jaar! Waarschijnlijk heb je ook al vernomen dat het grote feestjaar ter ere van 
deze verjaardag uitgesteld moest worden door dat verschrikkelijke virus dat heel 
de wereld teistert. Maar zoals reeds beloofd: Uitstel betekent geen afstel! Graag 
geven we jullie dus al een kijkje in agenda voor het academiejaar 2021-2022. 
Want dan zal EINDELIJK gevierd kunnen worden dat onze prachtige kring al een 
eeuw bestaat!

Openingsfeest
Kasteelpark Arenberg | september 2021

LEGO bouw

Familiedag
Technopolis 

Pretparkdag
Walibi En nog zoveel meer!!!

Afsluitfeest

Hieronder vind je een kleine opsomming van wat er allemaal al op de planning staat voor komend acade-
miejaar. Natuurlijk hebben we nog heel wat meer in petto voor jullie dan wat je hier al kan lezen. Maar deze 
activiteiten houden we graag nog even een verrassing! Als je op de hoogte wilt blijven van allles neem dan zeker 
regelmatig een kijkje op de lustrumsite 100.vtk.be. Op deze site vind je een uitgebreidere planning alsook een 
archief  dat vaak wordt aangevuld met nieuwe verhalen en weetjes uit onze geschiedenis.
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En nog zoveel meer!!!

VTK-boek
Een verjaardag als deze moet zeker herinnerd worden. Samen met vondsten uit het archief  
en verhalen van studenten over de afgelopen 100 jaar, zullen we de festiviteiten van komend 

feestjaar dan ook vereeuwigen in een heus VTK-boek. Mocht je geïnteresseerd zijn in 
dit boek, kan je het reeds reserveren op de lustrumsite 100.vtk.be. 

Vind jij al de verborgen woorden?

Ballonnen
Boek
Eeuw
Honderd
Kaarsjes

Langverwacht
Leeuw
Lego
Lustrum
Openingsfeest

Pretparkdag
Site
Studentenkring
Verjaardagsfeest
Verrassingen
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Burgie in de kijker

De negenDe belgische zonnewagen

Al sinds 2005 bouwen Leuvense Solar Teams zonnewagens, dit zijn voertuigen die 
volledig kunnen rijden op zonne-energie! Met deze wagens nemen ze deel aan 
tal van internationale races waar ze het opnemen tegen teams van verschillende 
topuniversiteiten. Afgelopen twee jaar slaagde het team er in om zowel het 
wereldkampioenschap in Australië als het Europees kampioenschap in België te 
winnen. Masterstudenten ingenieurswetenschappen Rutger Smeets en Victor Verhaert 
vertellen je alles over zonnewagens en hun uniek project.

Dag Rutger, dag Victor. Ik ken jullie 
al, maar stel jullie eens voor aan de 
lezers die jullie niet kennen.

Victor: Ik ben Victor en ik ben de 
teammanager van het Agoria Solar Team. 
Ik heb de bachelor Werktuigkunde-
Computerwetenschappen gedaan omdat 
mijn interesses altijd wel vrij breed lagen. 
Ik zit nu in mijn master CW, maar om toch 
de connectie met mechanica te behouden, 
ben ik aan het Solar Team begonnen.

Rutger: Ik ben Rutger en in mijn bachelor 
heb ik Werktuigkunde gedaan met als 
nevenrichting Computerwetenschappen. 
Hierna ben ik begonnen aan de Master 
Energie. De reden dat ik aan Solar Team 
ben begonnen is omdat ik meer nood had 
aan wat praktijkervaring. Gecombineerd 
natuurlijk met het feit dat het een enorme 
uitdaging is!

Jullie vallen meteen met de deur 
in huis over het Solar Team, 
maar kunnen jullie nog eens even 
verduidelijken wat dit nu net 
inhoudt, misschien gekoppeld aan 
een kort geschiedenislesje?

R: Goh, ik denk dat het team is opgericht 
in 2004-2005, dus al zeker 15 jaar geleden.

V: Ik kan wel  het verhaal vertellen van 
hoe het echt begonnen is. Er was dus een 
Erasmusstudent in Delft die daar had 
meegedaan aan het Nederlandse Solar 
Team. Toen die terug naar Leuven kwam 
was hij zo onder de indruk dat hij vond dat 
Leuven ook zo een team nodig had. Hij is 
dan binnen Groep T op zoek gegaan naar 
14 à 15 studenten die vervolgens een jaar 
lang hun studies hebben stilgelegd om de 
eerste Belgische zonnewagen te bouwen.

R: Het hoofddoel van het team is de 
tweejaarlijkse World Solar Challenge, het 
wereldkampioenschap voor zonnewagens 
in Australië.

V: Ieder team werkt 15 maanden lang 

aan een nieuwe zonnewagen, want 15 
maanden voor de race komt de regelgeving 
uit. Dat zijn eigenlijk 60 pagina’s van 
regels waaraan een zonnewagen moet 
voldoen, dus je kan ook dan pas beginnen 
aan het wagenontwerp.

Amai, 60 bladzijden regelgeving is 
veel om rekening mee te houden. 
Wat moet ik me inbeelden bij die 
regels?

V: Dat is echt heel uiteenlopend, het 
gaat van ‘hoeveel wielen moet de wagen 
hebben’ tot ‘hoe moeten bepaalde 
elektrische circuits beveiligd zijn’.

R: Echt alles staat daar in. Allee, niet alles 
natuurlijk, we mogen ook nog een beetje 
zelf  designen (lacht). 

Jullie zitten hier nu met twee, maar 
Solar Team is groter dan enkel 
jullie. Uit wie bestaat jullie team 
nog? Wat zijn de verschillende 
functies binnen het team?

V: Het Solar Team bestaat uit twintig 
ingenieurstudenten waarvan 9 burgerlijk, 
10 industrieel en 1 handelsingenieur. 
Het team is onderverdeeld in drie grote   
departementen: mechanica, energie en 
marketing. 

R: Het mechanicadepartement bestaat 
uit drie subdepartementen met elk drie 
personen. Eerst is er subdepartement 
aerodynamica dat de optimale vorm 
van de wagen bepaalt. De collega’s van 
composieten zorgen ervoor dat de wagen 
voldoende stevig en produceerbaar is. Als 
laatste is er subdepartement mechanische 
systemen, zij zorgen voor alles van het 
stuursysteem tot de ophanging van de 
wagen. Zelf  hoor ik bij deze laatste groep.

V: Dan is er het energiedepartement die 
zich bezighouden met het onderzoeken 
van het zonnepaneel, de batterij en de 
motor van de wagen. Ook alle elektronica 
die in de wagen zit, wordt hier ontworpen.

R: Ook de racestrategist hoort bij het 
energiedepartement, deze is al een tijdje 
bezig met het bepalen en uitschrijven van 
strategieprogramma’s die de snelheid van 
de wagen tijdens de race zullen bepalen. 
Hierbij wordt er rekening gehouden 
met onder andere de bewolking en het 
energieverbruik van de wagen.

V: Het laatste departement is dat van 
marketing. Zij houden zich bezig met 
het zoeken van partnerbedrijven, het 
organizeren van evenementen en met de 
gehele communicatie van het team naar 

Links: Mechanical Engineer Rutger, Rechts: Team Manager Victor
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buiten toe. 

Iedereen van het team behoort dus 
tot een van deze departement?

V: Ja, met uitzondering van mezelf. Als 
teammanager werk ik overkoepelend en 
steek ik een handje bij waar nodig. Verder 
zie ik er op toe dat het team gemotiveerd 
blijft en efficiënt te werk gaat.

Jullie hadden het daarnet over 
reguleringen. Het lijkt me niet 
simpel om een zonnewagen te 
ontwerpen en zeker niet als je met 
zo veel rekening moet houden. Hoe 
gaat dat ontwerpen dan in zijn 
werk?

R: Het team start telkens in de concept- 
en designfase. Deze zijn vaak gestuurd 
of  ondersteund door oud-teamleden.
Het gaat hier dan vooral over hoe de 
buitenvorm van de wagen er zal uitzien.

V: Hierna begint de optimalisatieperiode, 
waar vele simulaties getest worden met 
behulp van het Vlaamse Supercomputer 
Centrum. Het doel is een zo laag mogelijke 
aerodynamische weerstand te verkrijgen. 
Leuk weetje, de volledige zonnewagen 
heeft ongeveer dezelfde aerodynamische 
weerstand als de zijspiegel van een auto.

R: Bij mechanische systemen zijn 
we dan voornamelijk bezig met de 
verschillende systemen uit te werken 
zoals het stuursysteem, de ophanging, de 
remmen... Subdepartement composieten 
houdt zich dan bezig met het maken van 
de torsiebox, de ruimte waar de piloot van 
de zonnewagen in zit. Zij zorgen dat deze 
ruimte zeker sterk en stijf  genoeg is. Dit 
allemaal met carbon om de wagen zo licht 
mogelijk te maken.

Dat brengt me bij mijn volgende 
vraag. Wat maakt jullie auto beter 
dan andere wagens?

V: Een voordeel van onze zonnewagen 
is  dat deze op elk vlak is geoptimaliseerd. 
Het gaat dan over de ophanging die 

een gram lichter wordt ontworpen tot 
een 0.001% efficiëntere motor. Tijdens 
het volledige project is iedereen altijd 
bezig met “hoeveel seconden winnen we 
daarmee?” Als je 1W minder gebruikt, 
hoeveel seconden vroeger gaan we dan 
aankomen?

Ik kan me voorstellen dat hier heel 
veel tijd in kruipt, hoe combineren 
jullie dat met jullie studies? Heeft 
dat al voor problemen gezorgd? 
Hebben jullie zoiets als een 
equivalent van een topsportstatuut?

V: Het Solar Team kadert binnen een 
postgraduaat, het is dus eigenlijk een 
extra opleiding waar ook een aantal 
studiepunten aan vasthangen. Ikzelf  stel 
bijvoorbeeld mijn thesis een jaartje uit en 
neem minder vakken op uit mijn master. 
Ik denk dat de meesten het zien als een 
extra jaar studeren.

R: Volgend jaar in oktober zijn we 
weg. Dus als je mastervakken hebt met 
verplichte aanwezigheid moet je die nu 
wel opnemen. Hierdoor kan het semester 
wel enorm zwaar worden. Technisch 
gezien neem ik nu 74 studiepunten op, 
hiervan behoren er 44 tot het Solar Team, 
wat eigenlijk al een full-time job op zich is.

Dat is een hele boterham! Op welke 

manier hebben jullie de afgelopen 
maanden dan gewerkt? Omwille 
van corona denk ik niet dat dat 
volledig hetzelfde kon verlopen.

V: Eigenlijk kwam voor ons corona 
relatief  goed uit. In de vakantie was 
heel Vlaanderen zich aan het vervelen 
en iedereen zat thuis opgesloten, maar 
wij konden ons focussen op ons project 
en hadden een doel om ons door de 
coronacrisis te loodsen. Tijdens de 
lockdowns heeft een deel van ons team 
aan telewerk gedaan. Degenen die niet 
anders konden, hebben coronaproof  
en met de nodige maatregelen verder 
gewerkt in onze werkplaats. Door het 
drukke schema kan je in het Solar Team 
sowieso niet gaan feesten, dus dit hoeven 
we ook niet al te hard te missen.

Wat staat er nu op de agenda voor 
de komende maanden?

V: Eind januari beginnen we aan de 
productie van de negende Belgische 
zonnewagen! Het doel is om tegen eind 
juni de eerste meters met de wagen 
af  te leggen. In juli stellen we onze 
zonnewagen voor het eerst tentoon aan 
de buitenwereld, spannend!

R: Eind augustus vertrekken we naar 
Australië waar we dan nog een goede 
maand de tijd hebben om de wagen 
verder te testen en gewoon te worden aan 
het warmere klimaat. Het startschot van 
de race wordt gegeven op 22 oktober.

Nog een lange weg te gaan!

R: Je denkt soms ‘aah, dan even rust’, 
maar nee, dat is nog niet voor nu. Na 
de race blijven de meeste teamleden nog 
een tijdje plakken in Australië voor een 
werlverdiende vakantie, hier kijk ik wel 
naar uit.

Dankjewel voor het interview. Heel 
veel succes met de productie en 
het wereldkampioenschap! Tot de 
volgende, hopelijk is dat binnenkort 
eens met een pintje in de Fak. •LD

Het team op de vorige editie van het wereldkampioenschap

De zonnewagens racen 3021 km doorheen Australië op het WK.
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Onderwijs Onderwijs

recTorVerKiezingen 2021

Wat doet een rector? Hoe wordt die verkozen? Wat hebben de studenten in zijn/
haar verkiezing te zeggen? Deze vragen doen ons erbij stilstaan dat we eigenlijk 
weinig besef hebben van welke impact deze persoon heeft op onze universiteit, de 
KU Leuven. Noch van de impact die de student heeft op zijn/haar verkiezing.

De Rector
Oude markt 13, 3000 Leuven. Hier 
is het bureau gelegen van het gezicht 
van de universiteit en de universitaire 
gemeenschap. De Rector. De persoon 
aan het roer van onze universiteit. Als 
voorzitter van het Gemeenschappelijk 
Bureau, neemt de rector samen met 
zijn vicerectoren de leiding over de 
uitvoerende macht van de KU Leuven. 
Welke beslissingen worden dan uitgevoerd 
door het Gemeenschappelijk Bureau? Die 
van De Academische Raad! Deze neemt 
de beleidsbeslissingen ter uitvoering van 
de strategie van de Universiteit en wordt 
voorgezeten door de rector en brengt alle 
16 decanen van de 16 faculteiten van de 
KU Leuven samen. Daarnaast is de rector 

ook voorzitter van andere beleidsorganen 
zoals de Bijzondere Academische Raad en 
de Universiteitsraad. De rector zetelt ook 
in een orgaan dat de strategische koers 
van de universiteit uitstippelt, de Raad 
van Bestuur. Hij draagt de bijzondere 
verantwoordelijkheid deze koers continu 
te evalueren en te stimuleren. In de 
Inrichtende Overheid, de constituerende 
of  wetgevende macht van deze 
universiteit, worden onder andere de 
vicerectoren en de algemeen beheerder 
aangesteld (of  ontslagen) in samenspraak 
met de rector, die in deze vergadering een 
raadgevende stem heeft. Daarnaast is dit 
ook het orgaan dat de rector benoemt en 
ontslaat. Maar aan deze benoeming gaat 
een verkiezing vooraf.

Wie kan rector worden?
Elke gewoon of  buitengewoon hoogleraar 
(academische titel red.) die voltijds 
aan de KU Leuven werkt, kan dingen 
naar deze positie. Je kan deze functie 
maximaal twee keer achter elkaar 
inkleden. Om deze positie te bereiken 
moet je wel een meerderheid halen 
van de stemgerechtigden die bestaan 
uit: professoren (70%), onderzoekers & 
assistenten (10%), algemeen & technisch 
personeel (10%) en de studenten (10%). 
Tijdens de rectorverkiezingen van 
2017, waren er in het totaal 11 313 
stemgerechtigden. 

De stoet der Togati
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Pieter de Somer 1968-1985
Pieter de Somer was de eerste rector aan onze nederlandstalige universiteit en werd 
aangesteld in 1966. Hij won daarna de verkiezingen driemaal, in 1971, 1976 en 1981 
en bleef  rector tot zijn dood in 1985. De meeste studenten zullen hem waarschijnlijk 
herkennen aan het plein en de aula die zijn naam dragen. Voor hij rector was werkte hij 
aan de faculteit geneeskunde waar hij ondermeer het Rega-Instituut mede oprichtte.

Roger Dillemans 1985-1995
Na de dood van Rector de Somer nam Roger Dillemans de teugels van de universiteit 

in handen. Hij was rector van 1985 tot 1995 en werd dus 2x verkozen. Verder was 
hij ook bekend voor de oprichting van de “Campuskrant” dat van 1990 tot 2019 

maandelijks 30000 edities telde, verspreid over de Campus.

André Oosterlinck 1995-2005
In 1995 was het eindelijk tijd voor een burgerlijk ingenieur aan de macht op onze 
universiteit een ESATer nogwel. André Oosterlinck werd rector in 1995 nadat Roger 
Dillemans de maximumtermijn van 10 jaar had uitgezeten. In 2000 werd hij opnieuw 
verkozen tot rector, mede omdat er geen andere kandidaten waren. Of  durfde niemand 
aan onze Alma Mater het op de nemen tegen een burgerlijk ingenieur?

Marc Vervenne 2005-2009
Na de passage van Rector Oosterlinck werd tijdens de verkiezing van 2005 Marc 

Vervenne verkozen tot nieuwe Rector van de KULeuven. Voor hij rector werd zat 
Vervenne aan de faculteit Theologie. Uiteindelijk stelde hij in een mail aan de studenten 

zich niet kandidaat voor een 2de mandaat in 2009.

Mark Waer 2009-2013
Nadat hij eerst Vice-Rector was onder Vervenne werd hij uiteindelijk zelf  verkozen in 
2009. Waer was al de tweede rector van de Faculteit geneeskunde. Uiteindelijk zou hij 
ook maar één termijn zitten en stelde zich niet kandidaat in 2013.

Rik Torfs 2013-2017
Na zijn nipt verlies in 2005 gooide hoogleraar theologie Rik Torfs in 2013 een tweede 

gooi naar het rectorschap, uiteindelijk met succes. Naast zijn rectorschap was Torfs ook 
een  bekend mediafiguur, met veel passages in de programma’s als de De Slimste Mens 

en Terzake. Hij was politiek ook actief  en zelfs senator voor CD&V.

Luc Sels 2017-??
Uiteindelijk wist Sels in 2017 het Rectorschap over te nemen ten nadele van Torfs. Hij werd 
hiermee de eerste rector van de Faculeit Economie en Bedrijfswetenschappen. Sels heeft al 
verschillende malen gemengde reacties ontvangen van zowel studenten als personeel omwille van 
controversiële dossiers zoals zijn plannen voor de herindeling van het academiejaar, de aanpak van 
de universiteit van de leden van de club Reuzegom en de coronapandemie. Luc Sels is (tot nog 
toe) de enige rectorskandidaat voor de verkiezingen in 2021. De tijd zal uitwijzen of  hij opnieuw 
het vertrouwen zal kunnen bemachtigen van alle stemgerechtigden.
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De macht van de student
Onderschat niet wat studenten kunnen 
bereiken met slechts 10% van de 
stemmen! De strijd naar de rectorstoel 
is typisch een nek-aan-nekrace: in 
2017 won Luc Sels met 50,58% van de 
stemmen tegen Rik Torfs. De studenten 
hebben dan ook in het verleden zeer 
vaak de beslissende stem uitgebracht. 
Rectorkandidaten weten dit en spelen hier 
heel fel op in door rekening te houden 
met de noden van de studenten en hierop 
in te spelen tijdens hun kiescampagne. 
Maar hoe wordt de stem van zo’n 60 
000 studenten nu vertaald naar 10% van 
het totaal aantal stemgerechtigden? Via 
de studentenvertegenwoordigers van elk 
van de 16 faculteiten, ook wel gekend 
als de facultair overlegorganen. Bv. VTK 
is het facultair overlegorgaan van de 
faculteit ingenieurswetenschappen en 
vertegenwoordigt alle studenten van die 
faculteit. Daarnaast zijn er nog 15 andere 
facultair overlegorganen. 

Vroeger
We blijven nog even in het verleden, want hoe 
pakten de studentenvertegenwoordigers 
het de voorbije jaren aan? In 2005 beslisten 
de studenten om in blok te stemmen, 
omdat Marc Vervenne de belofte had 
gedaan de studenten een plaatsje in het 
Gemeenschappelijk Bureau te geven. In 
blok stemmen houdt in dat alle 16 facultair 
overlegorganen gezamenlijk op dezelfde 
kandidaat stemmen. Dat betekent dat de 
volledige 10% die de studenten bepalen, 

rechtstreeks naar één kandidaat gaan. In 
2009 bestond de strijd tussen Mark Waer 
en Koen Geens (oud minister van Justitie). 
De studenten hebben destijds niet in blok 
gestemd, maar de studentenstemmen zijn 
verdeeld over de kandidaten. Uiteindelijk 
won Mark Waer de verkiezing om het 
rectoraat. In 2013 bestond de strijd tussen 
Karen Maex en Rik Torfs. In de eerste 
ronde stemden de studenten in blok voor 
Karen Maex. Rik Torfs kreeg dit echter in 
de gaten en probeerde dit blok te breken, 
met succes, want het blok werd gebroken en 
de studentenstem werd in de tweede ronde 
verdeeld over Karen Maex en Rik Torfs. 
Bij het uiteenvallen van het blok vonden 
sommige studentenvertegenwoordigers 
dat een blok eigenlijk een aanslag is aan 
de democratie en slechts van nut is als er 
een kandidaat dreigt te winnen die geen 
aandacht aan studenten schenkt. In deze  
filosofie begeven we ons naar 2017 en 
2021 waarbij de studentenstem op een 
andere manier wordt uitgebracht. 

Nu
In de studentenraad hebben de 
16 facultair overlegorganen (= de 
studentenvertegenwoordigers) ervoor 
gekozen om te werken met een getrapt 
systeem. Dit is een systeem waarbij 
elk facultair overlegorgaan een aantal 
kiespersonen toegewezen krijgt 
afhankelijk van het aantal studenten 
van de faculteit. Zo zal VTK minder 
kiespersonen toegewezen krijgen dan bv. 
FAGO (faculteit Geneeskunde), omdat 

hun faculteit meer studenten telt dan 
die van ons. We kunnen dus spreken 
van een facultaire blokvorming, en geen 
universitaire blokvorming zoals in 2005. 
Dit betekent dat de 10%-studentenstem 
wordt verdeeld over 16 faculteiten 
afhankelijk van hun studentenaantallen. 
De kiespersonen worden in vertrouwen 
aangewezen door het facultair 
overlegorgaan om tijdens de verkiezingen 
hun stem uit te brengen. Maar op 
wie zullen de kiespersonen van VTK 
stemmen? Dat bepaal jij, samen met 
alle studenten van onze faculteit! In 
het tweede semester zal elk facultair 
overlegorgaan een “Facultair Congres” 
organiseren. Dit is een vergadering waar 
(alleen) studenten van een bepaalde 
faculteit samen komen om de speerpunten 
van de rectorkandidaten te bespreken en 
om uiteindelijk op een bepaalde kandidaat 
(online) te stemmen. Enkel de studenten die 
aanwezig waren op het Facultair Congres 
zullen een stem kunnen uitbrengen! 
De meerderheidsstem op ons Facultair 
Congres bepaalt waarop alle kiespersonen 
van VTK zullen stemmen. Het resultaat 
van die meerderheidsstem wordt pas 
bekendgemaakt na de verkiezing van de 
rector. Voorafgaand aan deze Facultaire 
Congressen zullen er debatten gehouden 
worden tussen de rectorkandidaten, die 
iedereen live kan volgen. Dit kan jullie 
helpen in het vormen van een mening 
over welke kandidaat het meest geschikt is 
om het roer in 2021 over te nemen.•VTK ONDERWIJS

15/03 
Oproep 

rectorkandidaten

29/03 - 31/03 
Formele 

kandidaatstelling

19/04 
Start

campagne

26/04
Extern debat (voor alle 
studenten toegankelijk)

30/04
Intern debat (enkel voor 

studentenraad)

30/04 - 10/05
Facultaire 
congressen 

7/05
Laatste campagnemoment 

week sperperiode

11/05 
Rectorverkiezing

18/05 - 25/05
Eventuele tweede & derde 

ronde
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Blok 6

heT leVen zoals heT is: bloK 6

Studentenwijk Arenberg 6 a.k.a Elbroes, in de volksmond voor de gemakkelijkheid 
‘Blok 6’. De twee gangen die overwoekerd worden door VTK-praesidium en in niet-
coronatijden te pas en te onpas onderkomen geven aan spontane filmavondjes, 
zotte ‘Minifuifs voor Maxipret’ en schranspartijen. Wat gebeurt daar allemaal? Wie 
woont daar nu eigenlijk? Wat drijft hen?

Vol goede moed begint ook de Homo 
Senarius Residentes aan het tweede 
semester. Om je goed op weg te helpen bij 
de start krijg je alvast een update van je 
favoriete Ir.Reëellectuur!

Hoe zit het met … ?
Guaci heeft ondertussen ondersteuning 
nodig. Het bladerdek begint door te wegen 
op de nog niet al te sterke stam. Geen 
nood! De chinees van op de hoek steekt 
daar een stokje voor (of  liever naast).

De loopschoenen hebben ondertussen meer 
kilometers gelopen dan een fanatieke 
sporter op de 24 urenloop.

The sheep van the Master of  Sheep 
dartelen nog steeds vrolijk door de velden 
rond Aarschot.

De goede voornemens hebben zoals de traditie 
het voorschrijft een prachtige begrafenis 
gehad op Driekoningen. Met spijt in het 
hart namen we alweer afscheid van ze.

Tijd te veel?
Veel tijd op kot doorbrengen + weinig 
omhanden hebben = grote corona- 
schoonmaak! Afgelopen semester zijn 
er sporadisch eens wat zaken opgekuist 
waarvan jij misschien denkt: ‘Dat zouden 
we bij ons op kot ook eens moeten doen!’

De potten, pannen, borden, glazen, 
vorken, messen … kasten en lades zijn 

eens grondig uitgepluisd. Op welke pot 
past dat verdwaalde deksel en waarom 
hebben wij een drietand vork? Raadsels 
die anders nooit naar boven waren 
gekomen. :o

De diepvries is een haast onuitputtelijke 
bron van driegangenmaaltijden. Soep 
die lang geleden is meegegeven door de 
moeder voor zoon- of  dochterlief, potjes 
spaghettisaus die op 
stoofvlees lijken en een 
verdwaalde magnum. 
Langzaam maar zeker 
raken ook hier de 
goede combinatie- 
mogelijkheden uitgeput.

Die ene kast waar 
alle totaal willekeurig 
verschenen voorwerpen 
met éénrichtingsverkeer 
in belanden heeft 
er ook aan moeten 
geloven. De verloren 
voorwerpen werden 
eens goed uitgekuist en 
verschijnen een dezer 
dagen in grote getale op 
de Facebookpagina van 
VTK.

Motivatiekaartjes
Heb je daarnaast nog tijd te veel en zit 
je al een tijdje te denken: ‘Ik zou mijn 
medestudent eens een hart onder de 
riem willen steken!’? Schrijf  eens een 
motivatiekaartje voor een ander!

Op het einde van het semester zijn er 
honderden kaartjes de deur uitgevlogen 
op de 0. - Misschien had het feit dat het 
kerst en oud en nieuw was hier ook iets 
mee te maken. - Nu ja als je niet weet wat 
schrijven kan jij daar ook nog altijd naar 
teruggrijpen. Beter laat dan nooit zeggen 
ze dan. “Een voorspoedig 2021 en jij kan 
het!”, kan je iemand nog bijna de volledige 
resterende elf  maanden toewensen.

Mocht je graag een andere originele 
boodschap willen opsturen naar iemand, 
kan je ook altijd raad vragen aan ons door 
via Facebook een berichtje te sturen.

Toi toi voor het tweede semester! X

Gangdecoratie die aangebracht werd voor de goede voornemens verloren gingen

Guaci
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Sport

Tien worKouT-oefeningen

Als ‘ingenieur(-architect) in wording’ zit je vaak hele dagen achter jouw bureau. 
Sport beperkt zich in de blok tot het weggooien van curssusen en de trap aflopen 
als mama weer roept: ‘komen eten’. De sport die je de afgelopen jaren met vrienden 
beoefende, kan je al een jaar niet meer doen door dat vervelende virus… Of 
misschien was je al langer gestopt met sporten 🙁. Toch is je lichaam een gezonde 
portie sport bezorgen eenvoudiger dan je zou denken!

Ben je al een ervaren ‘workoutter’? Of  wil je op tijd beginnen aan jouw summerbody maar je weet niet hoe? Wat je ook wilt, 
workouts zijn de afgelopen jaren razend populair geworden. Je kan het op jezelf  doen of  in groep. Je kan buikspieren trainen, maar 
ook arm- of  beenspieren. Je hebt makkelijke en moeilijkere oefeningen. Kortom workouts zijn heel toegankelijk voor iedereen. Hier 
zijn alvast onze tien aanraders.

Planking (2 min)
Dit is misschien wel de meest bekende oefening.
• Maak van je lichaam een plank, zoals de naam het zegt
•  Zet je schouders onder je ellenbogen. Hou dit gestrekt 2 

minuten vol 
 Je kan deze oefening langzaam opbouwen zodat je dit zelfs 
3 à 4 minuten kunt!

• Een leuke variant is zijdelings planken, probeer 1 minuut 
vol te houden

Doggy (20 maal elke kant)
Deze oefening klinkt misschien wat raar, maar is daarom zeker 
geen slechte oefening.
• Zet je op handen en knieën
• Hef  je rechterknie 5 cm boven de grond
• Houd een rechte hoek tussen je onderbeen en bovenbeen 

en draai je bekken open totdat je knie zich ter hoogte van 
je achterwerk bevindt

• Strek daarna je voet helemaal naar achteren en naar boven
• Breng je rechterknie terug naast je linkerknie en herhaal 
• (Doe vervolgens de oefening opnieuw met je linkerknie)

Squat (20-30)
De squat is veruit een van de meest gekende oefeningen. 
• Zet je voeten een dertigtal cm uiteen. Je voeten draai je 

naar buiten onder een hoek van 30°.
• Zak met gestrekte armen door je knieën. Ga zitten alsof  er 

een stoel staat.
• Je knieën mogen niet verder uitsteken dan je voeten en niet 

naar binnen leunen!
• Zorg continu voor een holle rug!

Lunge (10 links, 10 rechts afwisselend)
• Zet je voeten naast elkaar
• Neem met één voet een grote stap vooruit.
• Zorg dat je voorste knie boven je enkel blijft en zak zo diep 

totdat je achterste knie de grond net niet raakt.
• Om de oefeningen moeilijker te maken kan je gebruik 

maken van gewichten.
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Burpee (15)
• Ga rechtop staan (voeten 30 cm gespreid)
• Zak door je benen en tik de grond
• Stap met je voeten naar achteren totdat je in plankhouding 

staat
• Doe een push-up
• Stap met je voeten terug naar je handen
• Spring omhoog en strek je

Step up (20)
• Zet een verhoogje voor je
• Stap met één voet op het verhoogje
• Zet vervolgens je andere voet ook op het verhoogje
• Zet de voet die je het laatste op het verhoogje gezet hebt als 

eerste terug op de grond
• Stap met je eerste voet van het verhoogje

Wall sit (1 minuut)
• Zet je met je rug tegen de muur met gespreide voeten
• Zorg voor een hoek van 90 graden tussen bovenbeen en 

onderbeen
• Chill zolang je kan 😉

Superman (1 minuut)
• Ga met je buik op de grond liggen
• Hef  je handen en voeten zo’n 10-15cm in de lucht zodat je 

een holle vorm krijgt
• Misschien kan jij wel 2 minuten 😊

Leg lift (30 keer)
• Ga op je rug liggen met je voeten 10-15 cm van de grond
• Hef  in een vlotte beweging je benen omhoog totdat je een 

hoek van 90° maakt (houd je benen stijf, zorg dat je rug 
steeds helemaal in contact blijft met de grond)

• Zak met je benen terug tot de beginpositie en herhaal

Single leg squat (10)
• Strek één been naar voren
• Zak naar de grond door het been dat nog op de grond 

staat te buigen
• Probeer zo diep mogelijk te gaan (zonder om te vallen) 😉
• Zorg ervoor dat je knie niet naar binnen leunt.         •JDG

1  2

3  4      5
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Ontspanning

zieK Van 5g, bullshiT of waarheiD?

5G -de opvolger van 4G-  belooft veel sneller te zijn dan zijn voorganger, volgens 
sommige projecties tot honderd keer. Om je een idee te geven van hoe snel dat 
is: met een 5G-verbinding kan je een volledig seizoen van de Netflix-serie La 
Casa de Papel in een paar minuten tijd downloaden op je smartphone of tablet. 
De aantrekkelijke technologie lijkt dan ook moeilijk te stoppen. De eerste landen 
hebben hun 5G-netwerk al uitgerold en ook de eerste 5G-smartphones komen op 
de markt. 

Toestellen met 5G produceren dezelfde 
soort straling als toestellen met de oudere 
2G, 3G en 4G. Het gaat om zogenoemde 
niet-ioniserende straling. Dat stralingstype 
ligt lager op het spectrum dan de 
ioniserende straling van röntgenstralen of  
radioactieve straling en heeft niet dezelfde 
gezondheidseffecten.

Mensen melden wel gezondheidsklachten 
in bepaalde onderzoeken. In diverse 
studies klagen proefpersonen over 
misselijkheid en hoofdpijn. 

Sommige studies suggereren verder 
dat elektromagnetische straling 
kankerverwekkend zou zijn. Het 
International Agency for Research 
on Cancer, het kankeragentschap van 
de Wereldgezondheidsorganisatie, 
bestempelde elektromagnetische straling 
als ‘mogelijk kankerverwekkend’. De 
vraag is hoe alarmerend die classificatie 
precies is. Want ook bladeren van de 
aloë veraplant zijn gelabeld als ‘mogelijk 
kankerverwekkend’, net als werken in een 
stomerij. 

Ook hier wil dit dus niet onmiddellijk 
zeggen dat er een causaal verband 
bestaat tussen straling en kanker. In 
andere epidemiologische studies zien 
onderzoekers geen been in het gebruiken 
van mobiele toestellen. We ondervinden 
al meer dan twintig jaar straling van 
mobiele communicatie. Tijdens die 
periode is het aantal hersentumoren 
grofweg gelijk gebleven.

Hoofdpijn

Wetenschappers vergeleken in een 
studie bepaalde gezondheidsindicatoren 
met gegevens over hoe individuen hun 
mobiele telefoons gebruiken.

De studie ging bij 21.049 Zweden en 3.120 
Finnen na hoe de tijd die ze telefoneren 
invloed heeft op hoofdpijn, sinusitis 
en gehoorproblemen. De deelnemers 
die meer dan 276 minuten per week 
telefoneerden, kregen iets vaker te maken 
met wekelijkse hoofdpijn.

Tegelijk liepen deelnemers die toestellen 
met 2G gebruikten geen hoger risico 
op hoofdpijn dan respondenten die 
3G gebruikten. Nochtans stoot 3G 
meer straling uit. Dat duidt erop dat de 
gerapporteerde hoofdpijn niet het gevolg 
is van elektromagnetische straling. De 
onderzoekers vonden daarnaast geen 
verband tussen telefoongebruik en 
sinusitis en gehoorproblemen.

5G zendt dezelfde niet-ioniserende 
straling uit als 2G, 3G en 4G. Het heeft 
op dat vlak geen grotere impact op de 
gezondheid.

Straling

Wetenschappers weten nog niet helemaal 
hoe 5G de huidige stralingsniveaus 
zal beïnvloeden. De onduidelijkheid 
heeft veel te maken met hoe 5G is 
opgebouwd. 5G is namelijk meer een 

internationaal vastgelegde standaard 
die normen oplegt (waaronder een 
minimumdownloadsnelheid) dan één 
duidelijke technologie.

Binnen die standaard gaan 
technologiebedrijven en onderzoekers 
aan het werk om hogere snelheden 
te halen. Dat doen ze door een groot 
aantal subtechnologieën met elkaar te 
combineren.

De subtechnologieën waarop 5G steunt 
bevatten elementen die de straling kunnen 
verlagen, maar evengoed elementen die 
ze kunnen verhogen. Voorlopig is hier 
nog te veel onduidelijkheid over in de 
wetenschap.

Voordelen

In de eerste plaats biedt 5G natuurlijk 
hogere broadband-snelheden, waardoor 
je een sneller datanetwerk krijgt en je 
naar schatting tien keer meer data per 
tijdseenheid kan versturen en ontvangen 
dan 4G. Het moet ook een lagere latency 
bieden, wat de reactiesnelheid tussen 
het uitzenden van een signaal en het 
ontvangen van een respons verhoogt.
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Bovendien zullen 5G-netwerken meer 
apparaten binnen eenzelfde radius 
ondersteunen dan wat 4G nu toelaat. Al 
die verbeteringen maken van 5G meer 
dan zomaar een 4G-netwerk op speed. 
Heel wat nieuwe toepassingen worden 
ermee mogelijk en sommige daarvan 
komen de gezondheid ten goede.

Verbieden

Niemand weet met zekerheid wat de 
precieze stralings- en gezondheidseffecten 
zullen zijn van een breed uitgerold 
5G-netwerk. Moeten we in zo’n situatie 
daarom niet het voorzorgsprincipe 

toepassen en de technologie bannen tot er 
een consensus is?

Het voorzorgsprincipe hier op zo’n strikte 
manier toepassen zou te veel zijn. We 
zouden er de technologische innovatie 
te sterk mee afremmen. We stellen 
bijvoorbeeld nu al beperkingen op straling, 
met nog eens extra veiligheidsmarges erbij 
om met die onzekerheid om te gaan. De 
meeste academici zijn het erover eens dat 
we binnen die marges moeten blijven en 
dat we de klachten die individuen melden 
serieus moeten nemen.

Sommige experten pleiten voor het 
ALATA-principe, wat staat voor As Low 
As Technically Achievable. Hiermee 
wordt bedoeld dat zolang er onzekerheid 
bestaat over gezondheidseffecten, de 
straling beperkt moet worden tot het 
minimum mogelijk. •EP
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Valentijn

Verras je DaTe meT een heerlijK DesserT Van bij 
QueTzal!
Wie al even student is te Leuven is hoogstwaarschijnlijk bekend met de chocoladebar 
Quetzal op het Alfons Smetsplein. In normale tijden één van de gezelligste zaakjes 
om snel een warme choco of een heerlijke brownie te eten aan rechtvaardige 
prijzen. Betere chocolade zal je binnen de ring van Leuven niet snel vinden. Het 
hooggekwalificeerd “dessertproeversteam” van VTK heeft voor jullie de beste dingen 
van de kaart geprobeerd om zeker te zijn dat jij je date kan verrassen met het 
lekkerste dessert van Quetzal (en omdat dat een goed excuus was om veel te veel 
chocolade op een namiddag te consumeren).

Chocolademilkshake

Beginnen doen we met één van de meest standaard, maar daarom niet 
minder lekkere dingen op de kaart, ne chocomelk! Los van het feit dat 
dit er al heerlijk uitziet met de chocoladestrepen op het glas is de smaak 
van de chocolade natuurlijk belangrijk. En wow, dit stelt niet teleur... 
Een heerlijke volle-melk-chocoladesmaak die je in geen duizend jaar 
kan vergelijken met een Cécémelk zoals je bij andere zaken krijgt. Een 
absolute aanrader als je iets snel on the go wilt.

Brownie speculaas

Een andere klassieker van Quetzal is de brownie. Hier hebben we 
gekozen voor de de Brownie Speculaas. Naast de brownie die getopt is 
met speculaas en chocolade, krijg je bij dit gerecht ook een bol vanille ijs, 
slagroom en een hele pot warme chocolade. Met de redactie konden we 
alvast overeenkomen dat dit één van de beste brownies was die we ooit  
al gegeten hadden, een heerlijke machtige chocoladesmaak die niet te 
zwaar was. Zeker in combinatie met die heerlijke witte chocolade en het  
ijs, ik denk dat de foto ook voor zich spreekt...

Moelleux framboise

De moelleux, uitspraak mwaa-leu voor de taalpuristen, is onder de 
studenten waarschijnlijk het go-to dessert en dat is niet onterecht 
natuurlijk. Bij Quetzal wordt deze zelf  bereid en je wacht er wel minstens 
twintig minuutjes op, maar dit is die tijd zeker waard. We kozen voor 
de Moelleux Framboise, wat eigenlijk gewoon een moelleux is met een 
topping van frambozen die meebakken in de oven. Dit is een combinatie 
die recht uit de hemel komt, on-ge-lofelijk lekker, een absolute aanrader.  
Wederom geserveerd met een bol ijs en een lekkere zoete slagroom.
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Maltechino

Na die machtige, maar heerlijke moelleux hadden we nood aan iets 
om te drinken. Een perfect excuus om de Maltechino te proberen. Dit 
is een warme choco getopt met een zeer lekkere slagroom en maltesers 
(mocht je dat nog niet doorhebben). Het fijne is dat dit gemaakt wordt 
door een hoop vloeibare chocolade in een glas te doen met warme 
melk en je dus een echt pure chocoladesmaak hebt. Veel beter dan die 
chocoladedruppels die je meestal zelf  in je melk moet doen. De enige 
echte chocolademelk dus, zoals het hoort.

Nog niet genoeg gezien?

Krijg je na het lezen van dit artikel water in de mond en wil je meer zien? Neem 
dan zeker eens een kijkje op de Instagrampagina van Quetzal Leuven. Hier worden 
regelmatig acties gedaan waarbij je dingen kan winnen als volger. Verder kan je 
al deze dessertjes met alle vier de soorten chocolade krijgen: wit, melk, bruin en 
puur. Ze houden natuurlijk ook rekening met allergieën en intoleranties, zo is er 
zeker sojamelk en -ijs te verkrijgen als je erachter vraagt. Quetzal is ook tijdens 
de lockdown open en alle gerechtjes die normaal op de kaart staan zijn ook in 
afhaalvorm verkrijgbaar, dus neem zeker eens een kijkje want het is de moeite! •WM

Wafel Quetzal

Als laatste dessert om te reviewen besloten we voor één van de meest 
decadente dingen op de kaart te gaan: de wafel Quetzal! Deze Brusselse 
wafel wordt geserveerd met maar liefst 4(!) soorten chocolade, perfect 
om te delen met 2 eigenlijk (hint hint). Daarnaast is het ook de perfecte 
kans om alle vier de soorten chocolade die ze hebben te proeven met een 
lekkere wafel. De chocolade en wafel stelden zeker niet teleur en waren 
heerlijk, een echte aanrader. Het recenseren van desserts werd hierna 
onmiddelijk stopgezet vanwege een acute suikerklop.

Moelleux framboise 1 + 1
Heb jij na het zien van dit artikel ook zin in zo een heerlijk dessertje? Ga dan zeker langs bij 

Quetzal tussen maandag 15 en vrijdag 19 februari en geniet van deze kortingsbon.*

*Enkel geldig tijdens de periode hierboven beschreven. Voor onmiddellijke consumptie beschikbaar en niet ingepakt om mee naar kot te nemen. Alleen geldig in de papieren uitgave. Niet cumuleerbaar.ENKEL G
ELDIG IN

 GED
RUKTE

 VERS
IE B

IJ DE CU
RSU

SDIENST
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Kalender UITNEEMBAAR!

MA 01/02
• Lesvrije week

DI 02/02
• Lesvrije week

WO 03/02
• Lesvrije week

DO 04/02
• Lesvrije week

VR 05/02
• Lesvrije week

ZA 06/02
• Lesvrije week

MA 08/02 DI 09/02
• Speeddate

WO 10/02
• VTK Bureau
• Online 
openingscantus

D0 11/02 VR 12/02 ZA 13/02 ZO 14/02
Valentijn!

MA 15/02
• Jobfair Track

DI 16/02
• IFR Finale

WO 17/02
• Portfolio evening
• Beertasting

DO 18/02
• Theokot 
spelletjesavond

VR 19/02 ZA 20/02 ZO 21/02

DI 23/02
• Quiz

WO 24/02
• VTK Bureau

DO 25/02
• PAL 
Tutoropleiding
• Lezing - Building 
the Netword for 
the Cloud (Nokia)

VR 26/02 ZA 27/02

februari

MA 01/03 DI 02/03
• Jobfair
• Theokot 
Paljasavond

WO 03/03 DO 04/03
• Onderwijsquiz

VR 05/03 ZA 06/03

MA 08/03 DI 09/03 WO 10/03 DO 11/03 VR 12/03 ZA 13/03 ZO 14/03

MA 15/03 DI 16/03
• Theokot & ‘t 
ElixIr - wisseldag

WO 17/03 DO 18/03 VR 19/03 ZA 20/03 ZO 21/03

DI 23/03
• Revue
• Cocktailwork-
shop

WO 24/03
• Revue
• VTK Bureau

DO 25/03 VR 26/03 ZA 27/03

Maart

MA 22/03
• Revue

DI 30/03
• Galadiner
• Decadente week 
Theokot

MA 22/02
• Jobfair Track

ZO 28/02

ZO 07/02
• Lesvrije week

MA 29/03
• Galadiner
• Decadente week 
Theokot

WO 31/03
• Galadiner
• Decadente week 
Theokot

ZO 07/03

ZO 28/03
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MA 01/04
• Galadiner
• Decadente week 
Theokot

VR 02/04
• Galadiner
• Decadente week 
Theokot

ZA 03/04

DI 06/04
• Paasblok

WO 07/04
• Paasblok

DO 08/04
• Paasblok

VR 09/04
• Paasblok

ZA 10/04
• Paasblok

ZO 11/04
• Paasblok

MA 12/04
• Paasblok

DI 13/04
• Paasblok

WO 14/04
• Paasblok

DO 15/04
• Paasblok

VR 16/04
• Paasblok

ZA 17/04
• Paasblok

ZO 18/04
• Paasblok

DI 20/04 WO 21/04
• VTK Bureau

DO 22/04
• Sterren kijken
• Logi kaapt de 
Fak

VR 23/04
• Batavierenrace

ZA 24/04
• Batavierenrace

April

MA 19/04
• Evenement der 
Ingenieurskringen

DI 27/04
• Zomerfestival

MA 26/04 VR 30/04

ZO 04/04
Pasen!

ZO 25/04

MA 05/04
• Paasblok

WO 28/04 DO 29/04

ZA 01/05

MA 03/05
• Kiesweek

DI 04/05
• Kiesweek

WO 05/05
• Kiesweek
• VTK Bureau
• IFB Finale

DO 06/05
• Lolploegendag

VR 07/05
• Verkiezingsdag
• Theo in 
memoriam

ZA 08/05 ZO 09/05

MA 10/05
• Online 
finalecantus

DI 11/05
• Fak kaapt de 
Kar

WO 12/05 DO 13/05
• Openluchtfilm

VR 14/05 ZA 15/05 ZO 16/05

DI 25/05
• Blok

WO 26/05
• Blok

DO 27/05
• Blok

VR 28/05
• Blok

ZA 29/05
• Blok

Mei

MA 24/05
• Blok

MA 31/03
• Blok

ZO 02/05
• Kiesweek

ZO 30/05
• Blok

MA 17/05 DI 18/05 WO 19/05
• VTK Bureau

DO 20/05 VR 21/05 ZA 22/05 ZO 23/05

Deze kalender is onder voorbehoud. De evenementen van het tweede semester zullen altijd in lijn liggen met de dan geldende coronamaatregelen. Dit kan 
verschuivingen, het toevoegen van nieuwe evenementen en het schrappen van hier vermelde evenementen veroorzaken.
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DaTes meT KnuffelconTacT

Romantisch etentje
Haal je kookkunsten boven en verras je lief  met een romantisch etentje! Zorg voor 
de perfecte  setting: kaarsjes, mooie tafelschikking en een flesje wijn. Het eten hoeft 
natuurlijk niet van topniveau te zijn, met een simpele spaghetti bijvoorbeeld, kom 
je al heel ver! Ben je echt een ramp in de keuken? Stel dan voor om samen te koken. 
Dat is leuk om te doen en dan kan je achteraf  samen genieten van jullie creatie.

Winterpicknick
Is het droog buiten? Dan is een winterpicknick een ideale valentijnsdate! Zoek 
een  gezellig plekje uit en geniet samen met je lief  van wat fruit, brood en lekkere 
snacks. Zie zeker dat je warm genoeg bent aangekleed en kruip eens dicht bij elkaar 
zodat jullie het lekker warm krijgen.  Extra tip: voorzie dekentjes en een flesje wijn!

Gezellig avondje Netflixen
Zin om gewoon rustig thuis te blijven? Dan is een Netflix-date iets voor jullie! Het beste aan 
deze date is dat je gewoon je meest comfortabele outfit (of  pyjama) kan aantrekken en je heel 
de avond de zetel niet uit moet komen. Maak het extra gezellig door dekentjes en lekkere snacks 
zoals popcorn, chips of  zelfs een zelfgemaakt dessertje! Om de keuze van de film iets vlotter te 
laten verlopen, kan je altijd teruggrijpen naar de valentijnsfilmrecensies in deze Ir.Reëel! 

Spelletjesavond
Op Valentijn is het wel eens leuk om de schermen achterwege te laten en je favoriete 
gezelschapspelletjes uit de kast te nemen. Wie is het?, Monopoly, Uno... keuze 
genoeg om je een hele avond bezig te houden met lachen, winnen en misschien 
ook wel eens verliezen. Ook voor tijdens de spelletjes kan je een lekker hapje en een 
drankje voorzien en eventueel nog wat kaarsjes om het nog gezelliger te maken!

waT Te Doen in De locKDown?

Een leuke activiteit plannen op Valentijn is nooit gemakkelijk. Nu door corona ook 
de bioscopen en restaurants gesloten zijn, is het al helemaal een uitdaging om je 
(toekomstige) lief te verrassen met een geweldige date. Daarom hebben we leuke 
alternatieven gezocht om je Valentijnsavond goed te vullen. Of je nu plannen hebt 
met je knuffelcontact, je nieuwe vlam of gewoon op je eentje Valentijn gaat vieren, 
je vindt hier alvast enkele tips!
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DaTes op afsTanD

(Avond)wandeling
Samen wandelen is perfect om een betere band te scheppen met elkaar. Het is bovendien 
ook rustgevend en gezond. Stippel een romantische route uit voor jou en je date en 
zorg ervoor dat je langs mooie plekken wandelt waar je ook eventjes kan blijven. Je 
kan ook een leuke koffiebar op je route voorzien of  als je in Leuven bent, je date 
verrassen met een moeilleux framboise uit de Quetzal met de bon uit deze Ir.Reëel! 

Museumbezoek
Ondanks dat de meeste openbare plekken gesloten zijn, hebben we het geluk dat de 
musea nog open zijn! Een museum is een ideale plek voor een date. Je leert elkaars 
interesses kennen en je hebt er een romantische sfeer. Om echt indruk te maken op je 
date, kan je vooraf  al wat opzoeken over de kunstwerken die in het museum te vinden zijn.

Fietstocht
Een fietstocht is een gezonde, actieve date. Ideaal voor sportievelingen dus! Stippel van 
te voren een mooie route uit, met voldoende gezellige stopplaatsen. Neem zeker ook wat 
drinken en eten mee voor tijdens de pauzes! Tijdens het fietsen kunnen jullie genieten van het 
uitzicht en elkaars gezelschap. Tip: ga naar een mooie stad, huur fietsen en ga op ontdekking!

single?

Tinderen
Valentijn is de dag dat zelfs de happy-singles een beetje gemis voelen naar een soulmate. Dit 
is dus het ideale moment om tinder (of  een andere dating app) te openen en op zoek te  gaan 
naar iemand die bij je past. Zoek een goede openingszin en wie weet spendeer jij Valentijn 
volgend jaar niet meer alleen! Tip: Kom ook eens buiten en spreek spontaan iemand aan!

Romantische film kijken op Netflix
Verwen jezelf  met een rustig avondje Netflix. Leg je in de zetel met lekkere snacks en kijk 
een romantische film. De drama in de film zal je meteen doen inzien dat je blij mag zijn 
dat je single bent! Hoewel een keuze maken op Netflix vaak langer duurt dan de film zelf, 
is de keuze zo gemaakt door de valentijnsfilmrecensies op de volgende pagina!

•VL
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recensies: romanTische films

Het is weer die tijd van het jaar waarbij winkels hun etalage volhangen met hartjes, 
chocolade in alle mogelijke vormen wordt aangeboden en de echt romantische 
zielen misschien een roosje voor hun geliefde voorzien. Jammer genoeg mogen we 
nog steeds niet echt veel uit ons kot komen en of je nu met twee of alleen bent, een 
filmpje kijken is altijd ontspannend! Al helemaal nu het nog niet echt warm weer is 
buiten. Wij hebben ons alvast tegoed gedaan aan enkele romantische filmpjes en 
zetten ze hier graag voor jullie op een rijtje.

The Kissing Booth
Elle en Lee zijn al heel hun leven beste vrienden. Hun vriendschap is gebaseerd op regels 
die nooit overtreden mogen worden. Dit gaat allemaal goed totdat Elle Rule #9 breekt: 
Relatives of  your best friend are off-limits. Ze wordt verliefd op bad boy Noah, de broer 
van Lee. Ze beslissen hun relatie geheim te houden, wat leidt tot het breken van veel meer 
regels.

De film gaat over de tweestrijd tussen vriendschap en liefde. De keuze die Elle moet maken 
is hartverscheurend en zorgt dus voor een hoog break-my-heart-gehalte. In de film zit ook 
de nodige portie humor verwerkt om het geheel luchtig te houden. The Kissing Booth is een 
ideale film om je hoofd even leeg te maken en je volledig te laten meeslepen in het verhaal.

En voor wie geen genoeg kan krijgen: The Kissing Booth 2 is een waardige opvolger en de 
derde film zal ook niet meer lang op zich laten wachten!

  ❤ Meligheid     4/5

  ❤ Breaks-my-heart-gehalte   4/5

  ❤ Voorspelbaarheid    2/5

  ❤ Pikantheid     1/5

  ❤ Komediegehalte    3/5

  ❤ Perfect-om-te-kijken-op-de-eerste-date-gehalte 4/5

     The Intern
In The Intern zie je Robert De Niro eens in een andere rol dan die van een maffiabaas. De Niro 
speelt een gepensioneerde man die na het verlies van zijn vrouw een manier zoekt om de tijd 
door te brengen. Dan stuit hij op een advertentie van het bedrijf  van co-hoofdrolspeelster Anna 
Hattaway, die op zoek is naar stagaires op hogere leeftijd. De film gaat over de onverwachte 
vriendschapsband die groeit tussen de twee hoofdrolspelers en de meestal wel hilarische 
dingen die tussen hun gebeuren. Het is een typische feelgood-film, die je met een warm gevoel 
achterlaat en waar natuurlijk ook wel de nodige hoeveelheid romantiek in aanwezig is. Helaas 
kennen relaties naast goeie momenten ook slechte momenten en daar is deze film ook zeker 
niet vies van. Kortom een echte aanrader om te kijken deser dagen.

  ❤ Meligheid     3/5

  ❤ Breaks-my-heart-gehalte   2/5

  ❤ Voorspelbaarheid    3/5

  ❤ Pikantheid     1/5

  ❤ Komediegehalte    4/5

  ❤ Perfect-om-te-kijken-op-de-eerste-date-gehalte 3/5
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Love, Rosie
We gaan verder met een klassieker die je zeker moet gezien hebben. Het verhaal gaat over twee personen 
die elkaar al sinds hun 5 jaar kennen. Ze hebben beide bewogen levens, maar blijven elkaar graag zien. 
De clue van de film is eigenlijk right person, wrong time (sad noises). Ondanks dit gegeven is de film geen 
cliché romcom, maar een mooie film met knappe acteurs en actrices 😉. Verder zit er genoeg humor in 
verwerkt en zijn de beelden ook erg leuk gefilmd. Zeker een aanrader dus!

  ❤ Meligheid     2/5

  ❤ Breaks-my-heart-gehalte   3/5

  ❤ Voorspelbaarheid    2/5

  ❤ Pikantheid     2/5

  ❤ Komediegehalte    3/5

  ❤ Perfect-om-te-kijken-op-de-eerste-date-gehalte 5/5

Before Sunrise
Deze film gaat over twee jonge 20’ers. De man is een Amerikaan die met een Eurail Pass 
Europa heeft doorkruist en is op weg naar Wenen om daar vliegtuig naar Amerika te 
nemen. De vrouw is een Franse student op terugreis naar Parijs. Op de trein doet de man 
het wild voorstel om samen in Wenen af  te stappen en er de dag te spenderen waarna hij 
de volgende ochtend het vliegtuig zal nemen. Eenmaal in Wenen krijgen ze van allerlei 
diepe, maar realistische conversaties waarin de kijker het levensverhaal van beide spelers 
leert kennen. Dit gaat dan over hun ouders, exen, de dood en grote levensvragen. Ook leer 
je de stad Wenen kennen doorheen de film. De film eindigt, zoals je wel kan verwachten, 
met het hartverscheurende afscheid op het einde van de nacht.

  ❤ Meligheid     2/5

  ❤ Breaks-my-heart-gehalte   4/5

  ❤ Voorspelbaarheid    3/5

  ❤ Pikantheid     1/5

  ❤ Komediegehalte    2/5

  ❤ Perfect-om-te-kijken-op-de-eerste-date-gehalte 5/5

La la land
Afsluiten doen we met een musicalfilm. Dit moet je zeker weten te appreciëren, maar 
ik ga je vertellen dat de film de moeite waard is om voor uit je comfort zone te stappen. 
Deze film gaat over een jonge vrouw, gespeeld door Emma Stone, die het probeert te 
maken als actrice en een man die jazzmuziek levend probeert te houden. Ryan Gosling 
kruipt trouwens in de rol van die laatste, nog een pluspuntje! Hun werelden en kansen 
zorgen er echter ook voor dat het soms moeilijk is bij elkaar te zijn. Het einde (je weet 
wat te doen als je wil weten wat dit is) is wat de film ook zo goed maakt. Pro-tip: de 
soundtrack is ideale studeermuziek.

  ❤ Meligheid     2/5

  ❤ Breaks-my-heart-gehalte   4/5

  ❤ Voorspelbaarheid    3/5

  ❤ Pikantheid     0/5

  ❤ Komediegehalte    1/5

  ❤ Perfect-om-te-kijken-op-de-eerste-date-gehalte 4/5

Heel wat uiteenlopende opties, aan jou om een keuze te maken. (Of  kijk ze natuurlijk allemaal!) Nestel je tegen je lief  aan of  neem 
die pot Ben&Jerry’s er maar bij en enjoy! •LD
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Om te beginnen moeten we het hebben over hoe representatief  
de steekproef  was, er werden 366 mensen bevraagd, waarvan 
32% vrouwelijk terwijl slechts 22,5% van de studenten aan 
onze faculteit vrouw is. We hebben alle leeftijden bereikt, 
maar toch vooral mensen geboren na 1996. Tenslotte was de 
geaardheid ook wel een interessante statistiek, zo hebben we 
5,7% homoseksuele deelnemers, 4,9% biseksuele deelnemers, 
en twee deelnemers die het misschien beter even samen 
uitvissen.

Daten
Alles begint natuurlijk bij daten, zo ook de problemen. Uit de enquête 
blijkt dat 53,8% van jullie al eens een datingsapp gebruikt heeft, 
daarentegen heeft slechts 32,2% al eens een date bemachtigd via die 
methode. Desondanks heeft 38,5% van onze leden de volle definitie van 
knuffelcontact onderzocht en een date gehad in volle lockdown. Blijkbaar 
kunnen jullie ondanks weinig succes met apps en een cockblockende 
lockdown alsnog meer dan voldoende afspraakjes regelen, want de volle 
5,5% van jullie vond het niet eens nodig om bij elke date op te dagen. 

Wanneer er dan tenslotte toch een date geregeld wordt waarbij 
beide partijen komen opdagen verkiest bijna de helft van de 
burgies om iets te gaan drinken, ook iets eten, gaan wandelen of  
gewoon gezellig op kot ‘zitten’ waren populaire activiteiten. Jullie 
gaven nog een paar extra tips mee, waarvan mijn favorieten: 
picknick want soms mag het al eens klef  zijn en zwemmen, dan 
weet je meteen welk vlees je in de kuip hebt.

Tenslotte valt er nog maar één ding te doen op het einde van een 
goede date, muilen. De overgrote meerderheid van jullie vindt 
dat dit al vanaf  de eerste date moet kunnen, en ongeveer een 
kwart durft dit af  en toe al eens overwegen.

Liefde
Na een geslaagde date volgen al snel de vlinders in de buik, zo’n kans kan 
je niet laten liggen als je ze maar zelden kan krijgen. En als er één ding is 
waar ingenieurs goed in zijn, is het kansen. Zo blijkt uit het feit dat 48,9% 
onder ons momenteel in een relatie zit, goed werk jongens en meisjes! Er 
is zelfs maar een magere 20,2% aan eenzame zielen die nog nooit een 
relatie heeft gehad, de redactie denkt aan jullie! 

Er is ook gebleken dat jullie redelijk progressief  zijn, zo heeft grofweg 
13% van jullie al eens polyamorie een kans gegeven, helaas zonder 
inspraak van hun partner. Foei!

De piKanTe peiling naar perioDieKe paring

Wij burgerlijk ingenieur(-architecten) dragen al eens de reputatie geen al te 
spannend liefdes- of seksleven te hebben. Is dit terecht? Waarschijnlijk wel maar je 
kan nooit te zeker zijn. Daarom liet de redactie een enquête op jullie los en liever 
dan te studeren vulden jullie deze gretig in. Welke conclusies kunnen we trekken uit 
jullie antwoorden?
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Tenslotte kunnen we uit jullie smaak nog afleiden dat Prof. 
Van Puyvelde’s like attracts like meer waarheid draagt dan 
Prof. Houssa’s tegenpolen trekken elkaar aan. Zo vallen 
burgies/archies meer op andere burgies/archies dan niet.

Seks
Het deel waar jullie allemaal, gewoon als 
regel in het leven, op wachten, is seks. Het 
overkomt ons niet vaak dus we profiteren 
er beter van wanneer we scoren. In een 
poging extra ervaring op te doen heeft 
35,8% van de deelnemers al eens een one 
night stand gehad. Dat verklaart de 15,8% 
die al eens zijn vergeten waar ze wakker 
werden, en de 7,9% die niet wist naast wie 
ze wakker werden. Tijdens de daad zelf  zijn 
de favoriete standjes met telkens een kwart 
van de stemmen doggystyle, missionaris en 
cowgirl. Jullie waren zo vriendelijk om hier 
nog tips mee te geven dus zoek zeker ook de 
dolfijn, zeeschelp en worm op!

Op de vraag of  jullie al dan niet al eens een 
trio hadden geprobeerd, waren er meer ja’s 
dan verwacht, 8. Blij dat sommigen onder ons 
toch nog eens de kans krijgen om twee partners 
tegelijk teleur te stellen.

Voor jullie beginnen te denken dat het seksleven 
van burgerlijk ingenieur(-architecten) beter 
meevalt dan we dachten, wil ik jullie wijzen op 
de voorlaatste grafiek van dit artikel, die peilt 
naar de seksuele activiteit van onze leden. Let 
hierbij goed op het feit dat 5 panda’s ‘0’ hebben 
aangeduid.

In conclusie kunnen we stellen dat de gemiddelde 
student burgerlijk ingenieur niet te hoog van de toren 
moet blazen, maar het wel graag doet. Laten ons allen 
hopen dat we snel weer massaal mogen muilen, want 
van enkel zo’n artikel te lezen kom ik niet aan mijn 
trekken. •LDS
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beheerboiTbromance, liefDe op heT eersTe gezichT

We hebben maar net de examens overleefd. Kleerscheuren die zijn er om gerepareerd 
te worden en deze twee heren doen dat met alle plezier voor elkaar. Met liefde 
houden zij achter de schermen VTK financieel, administratief en juridisch overeind. 
Moeilijke termen voor zaken die beide voor ontbijt eten. Ik nodigde ze uit op een 
miezerige winterdag voor een wandeling door Abdij van ’t Park om het te hebben 
over bromances, films en de krant.

Dag heren, hoe gingen de examens?

(beide lachen)

Neenee, we zullen niet doen alsof  
die al voorbij zijn. Hoe ging de blok 
tot nu toe?

Mathijs Dom: Ik had nog redelijk veel 
zaken die ik tijdens de blok er nog moest 
in krijgen, dus het is druk geweest. Als 
ik erop terugkijk, ben ik wel productief  
geweest. Dus ik denk dat het goed gaat 
gaan met de examens.

Tom Vandamme: Ik had op voorhand 
gezegd dat ik door het jaar niet heel veel 
tijd ging hebben. Dus ik heb zo weinig 
mogelijk vakken opgepakt met taken, 
permanente evaluatie en al die andere 
shizzle. Dat betekent wel dat ik een vrij 
stevige blok heb, ben ik achter gekomen. 
Dat is wel vrij logisch. 

Dommie: We roeien met de riemen die 
we hebben!

Totaal naast de kwestie van de 
blok en examens. Wij naderen een 
speciale dag: Valentijn! Ik ben 
ingefluisterd geweest dat jullie een 
unieke band hebben, die ik graag 

eens zou testen met een kleine 
quiz. Bewijs jullie bromance door 
de antwoorden op de vragen voor 
de andere persoon te geven. Eerste 
vraag: Wat is de verjaardag van de 
ander?

Dommie: Dat is in … januari: 17, 18 
of  19 januari, denk ik. De dag na Seba! - 
Maar die weet ik ook niet exact.

Tommie: Dat is in de juni examens, 
maar ik weet niet wanneer.

Beide hebben al de juiste maand, 
maar Dommie zat er het dichtste 
bij. (19/1)

Dommie: Jaja, ik zat er dicht op met die 
drie dagen!

Toch wel het eerste punt voor 
Dommie. Tweede vraag: Wat is de 
favoriete factuur of  bestelling van 
de ander?

Dommie: Favoriete? Ik weet wat de 
minst favoriete was! Ik ga dan toch moeten 
zeggen: de cursusdienst facturen, dat zijn 
toch een van de meer specialere. Met dat 
cursussen en handboeken best duur zijn. 
Zo’n bedrag schrijf  je niet dagdagelijks 

over.

Tommie: Dat deed pijn om dat over te 
schrijven, dat is waar. Ik weet ook wat uw 
minst favoriete factuur was: de douane 
kosten van BPost!

Dommie: (lacht) Ja! Die van Tommie 
waren de ontbrekende facturen van de 
Colly (n.v.d.r. Colruyt) uit de zomer.

Tommie: De favoriete bestelling van 
Dommie was denk ik het kerstmateriaal 
omdat dat zo gigantisch veel was.

Dommie: Dat was wel leuk. De 
hoeveelheid lichtjes dat we daarvoor 
(n.v.d.r. Heverlicht) mochten bestellen was 
wel tof.

Twee punten voor beide, voor de 
meest en minst favoriete factuur/
bestelling. Derde vraag: Wat is het 
meest ideale Valentijnscadeau van 
de andere?

Tommie: Ik denk wat zijn werk 
automatiseert. 

Dommie: (lacht) Nau … miljaar, daar 
zijn we nog efkes aan aan het werken. 
Komt nog!

Tommie: Of  koffie! (Dommie knikt 
bevestigend)

Dommie: Goeie vraag … Ik denk dat we 
hem in het hypothetische geval kunnen 
plezieren met het feit dat de Everyday 
nootjes niet meer bestaan en alles Crac-
A-Nut is. Hé Tom!

Tommie: (lacht) Crac-A-Nut. (n.v.d.r. 
lees met een Frans accent) Als de Colly 
vrijgevig is: ze mogen altijd Crac-A-Nutjes 
in korting zetten: 3+1 gratis, 2+1 gratis, 
1+1 gratis. Het mag allemaal. (Dommie 
lacht)

Ik zou niet weten of  dat punten 
oplevert,  maar ik neem aan van 
wel gebaseerd op de lachjes. De 
voorlaatste vraag: Wat is de favoriete 
midnight snack van de andere?
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(beiden twijfelen)

Tommie: Moeilijk, ik weet niet eens of  
jij veel eet ‘s nachts ? Ik denk dat Dommie 
dan niet eet, die drinkt gewoon meer. Dat 
is zijn favoriete midnight snack.

Dommie: Alleu! Alleu! (n.v.d.r. Don’t try 
this at home.)

Tommie: Of  jawel, een caroot (n.v.d.r. 
wortel) maar spijtig genoeg heeft hij dan 
wel een komkommer vast.

Dommie: (lacht) Tom, wat maak jij als je 
zat bent? Geen idee.

Tommie: Ik ben ook nog niet helemaal 
naar de kl*te geweest. Ik doe dat niet 
graag.

Punt voor Tommie zou ik zeggen! 
Laatste vraag: Wat is de celebrity 
crush van de andere?

Dommie: Euhm, no clue. Daar moet ik 
over nadenken.

Ik voel dat de bromance niet alles is.

Tommie: Het ding is …

Mijn vragen?

Beide: Ja! Waar komen die vandaan?

Tommie: … vooral, niemand wilt met 
mij films kijken omdat ik een redelijk 
geraffineerde stijl heb.

Dommie: Zijn filmstijl is naar de speciale 
kant toe, de minder mainstream kant.

Tommie: Ik kijk niet de eerste de beste 
Netflix original. Ik ga daar eerlijk in zijn.

Dommie: Voila! Ik zeg het.

Tommie: Nu kom ik zo over als een 
hautaine kwiet.

Dommie: (lacht) Is het niet waar op dat 
vlak?

Tommie: Soms wel. Ik moet daar eerlijk 
in zijn.

Dommie: We hebben het nog niet over 
celebrities gehad.

Goed, geen punten deze ronde. 
Dan zullen we een winnaar 
bekend maken. - Na een korte 
hoofdrekensom. - We zitten met een 
ex aequo!

Tommie: We zijn perfect complementair.

Jullie mogen samen de eerste plaats 
delen. De laatste vraag brengt ons 
naadloos over tot het vervolg van 
het interview: Beschrijf  eens de 
ideale date, je mag kiezen of  dat met 
mekaar is of  met iemand anders.

Tommie: Met wie ga ik in het midden 
laten. (Dommie lacht) Ik denk dat dat het 
handigste is. De ideale date: gewoon naar 
de cinema gaan of  eens goed gaan eten of  
beide op dezelfde avond. Aan de andere 
kant, u vol steken is niet zo romantisch. 
Ja, nee, eigenlijk wel, daarmee zou je mij 
goed kunnen plezieren.

*We dwalen af  over ribbekes, 
tijdsverschillen met Mauritius, de 
Kinepolis van Brussel en good old 
memories.*

Dommie: Ideale date … goeie vraag. 
Niet dat het zoveel uitmaakt, maar ik zou 
persoonlijk liever niet naar een film gaan 
tijdens een date. Dat is te lonely.

Je moet niet alleen gaan hé!

Dommie: Dat bedoel ik niet hé! Dat is 
gewoon niet de ideale date.

Tommie: Naar de cinema gaan is ook 
niet de ideale date als je er objectief  over 
nadenkt. Je zit met twee twee uur naar 
een scherm te staren. Voor de rest is er 
niet zo veel aan, dat is niet interactief.

Niet romantisch genoeg?

Tommie: Als je daar puur vanuit het 
romantisch perspectief  naar kijkt, is het 
niet de ideale date neen. Zeker ook niet 
als eerste date.

Dommie: Je moet naar de film gaan voor 
de film en niet voor het gezelschap. Die 
twee gaan niet samen.

Gaat men dan niet beter naar 50 
shades of grey?

Tommie: Dat is geen film waarvoor je 
naar de cinema gaat.

Dommie: Exact, dan ben je daar niet 
meer om de film te zien.

Er is nooit gezegd dat je naar de 
cinema moet gaan om een film te 
kijken. 

Tommie: Niet dat je 50 shades of  grey kijkt 
voor het goede verhaal en de plottwisten.

Om te eindigen: Hoe kijken jullie 
vooruit naar het tweede semester?

Tommie: Ik hoop op meer perspectief  
op de zomer, misschien een festivalleke.

Dommie: Ik hoop op de omgekeerde 
beweging van het eerste semester. Dat 
we stilletjes aan weer meer kleine fysieke 
activiteiten kunnen organiseren, zowel 
voor ons, als de leden. Dat gaat veel goed 
doen voor de mentale situatie.

En als je elkaar nog één iets 
zou mogen toewensen komend 
semester?

Tommie: Ik zou Dommie wensen dat de 
krant op tijd komt. Schoon om 11 uur in 
de bus.

Dommie: De krant zou wel eens tof  
zijn als die elke dag op tijd aankomt. In 
plaats van af  en toe om 9, dan eens om 2 
in namiddag en dan af  en toe niet zodat 
je de volgende dag er twee hebt. Ja, zo 
een beetje regelmaat in het leven. Ik zou 
Tom toewensen dat hij nog eens naar de 
coiffeur mag.

Tommie: Ja, dat zou goed zijn. Dat we 
allebei een keer naar de coiffeur mogen.

Ik onthou de krant en coiffeur. 
Bedankt voor het gesprek heren! •AB
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Valentijn

welKe ValenTijsDaTe pasT bij jou?
Ben je helemaal overweldigd door het ruime aanbod aan dates die we voor 
jullie hebben opgelijst en kan je niet kiezen welke date je het liefst plant? Geen 
zorgen! Volg deze flowchart en kom je te weten welke valentijnsdate helemaal bij 
jou past!

Nee :(

Nee :(

Ja!

Ja!

Nee :(

Nee :(

Ja!

Kan je tegen je verlies?

Echt?

(Avond)wandeling
Stippel een romantische route 
uit voor jou en je date en zorg 
ervoor dat je langs mooie plekken 
wandelt waar je ook eventjes kan 
blijven. 

Spelletjesavond
Op Valentijn is het wel eens 
leuk om de schermen achter 
wegen te laten en je favoriete 
gezelschapspelletjes uit de kast te 
nemen.

Avondje Netflix
Het beste aan deze date is dat je 
gewoon je meest comfortabele 
outfit (of  pyjama) kan aantrekken 
en je heel de avond de zetel niet 
uit moet komen. Maak het extra 
gezellig door dekentjes en lekkere 
snacks zoals popcorn, chips of  
zelfs een zelfgemaakt dessertje!

Wil je praten?
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Vind je wielrenners 
aantrekkelijk?

START

Ja!

Ja!

Nee :(

Nee :(

Nee :(

Nee :(

Ja!

Ja!

Eet je graag?

Ben je graag buiten?

Ben je een grote 
chocoladeliefhebber?

Identificeer je jezelf als 
een hipster?

Romantisch etentje
Haal je kookkunsten boven en 
verras je lief  met een romantisch 
etentje! Steek bijkomend enkele 
kaarsjes aan: sfeer verzekerd!

Winterpicknick
Zoek een gezellig plekje uit en 
geniet samen met je lief  van wat 
fruit, brood en lekkere snacks.

Fietstocht
Een fietstocht is een gezonde, 
actieve date. Ideaal voor 
sportievelingen dus! 

Quetzal
Er is niets beter dan je date  
verrassen met een heus afhaal-
festijn bij Quetzal! Op pagina 17 
vind je zelfs een 1 + 1 bon voor 
de moelleux framboise! 

Museumbezoek 
Een museum is een ideale plek 
voor een date. Je leert elkaars 
interesses kennen en je hebt er 
een romantische sfeer.

Ja!



30

Best

Hanne Scheers
25 tot 31 juli 2016, deze periode zal in mijn persoonlijke leven 
de geschiedenis ingaan als een nooit te vergeten ervaring. Samen 
met een twintigtal andere studenten van over heel Europa ben ik 
een week gaan vertoeven in het warme Rome. 

Niet zomaar voor een lui-lekker vakantie, oh nee, maar voor een 
heuse BEST Summer Course!

Voor zij die niet weten wat een BEST Summer Course is: zie het 
als een periode waarin je zowel kan bijleren als een enorme sociale 
ervaring opdoen. Het bijleren ging in mijn geval over ‘Big Data’. 
Wat is dit precies? Hoe gebruiken bedrijven dit om hun werking 
te verbeteren? Hoe zit dat precies met privacy? Het is wel leuk 
om te zien dat al die algoritmen en formules ook daadwerkelijk 
een nuttige toepassing hebben (typisch ingenieursprobleem!).

Elke avond was er ook tijd voor ontspanning. Natuurlijk! De 
pubcrawl in het hartje van het bruisende Rome zal ik me nog lang 
herinneren! Het is de perfecte manier om iedereen een beetje 
beter te leren kennen. Op stap gaan met zoveel verschillende 
nationaliteiten was een geweldige ervaring. Het is verbazend 
hoe goed iedereen het met elkaar kon vinden, ook al kenden we 
elkaar nog maar net.

Ook al is het al even geleden dat ik me tussen de pizza, pasta en 
veel te kleine Fiatjes bevond, toch kijk ik er nog steeds met een 
gevoel van heimwee op terug. Begin november, vorig jaar, is een 
deel van mijn Summer Course vrienden België komen bezoeken 
en er staan nog meerdere internationale reünie-plannen op het 
schema. Ik kan het amper geloven dat dit alles me maar €40 en 
een motivatiebrief  gekost heeft. Het is niet in te schatten wat je 
er allemaal voor terugkrijgt! 

Mao-Jie Jimmy Chen 
In de zomer van 2019 heb ik deelgenomen aan een BEST 
Course in Summer. In tegenstelling tot anderen had ik geen 
exotische oorden uitgezocht, maar ben ik gewoon gebleven in 
ons geliefde en BESTe studentenstad Leuven. Hiervoor waren 
er enkele redenen, waaronder de lagere ‘instapdrempel’ en een 
interessant onderwerp, namelijk artificiële intelligentie. Het 
was tevens ook het eerste jaar dat ze hier in Leuven ook lokale 
studenten accepteerden om deel te nemen aan de cursus. De 
planning van zo’n zomercursus was nogal strak, want je verveelde 

je nooit. Het academisch gedeelte werd niet enkel gegeven door 
de professoren en assistenten van de KU Leuven, maar ook 
door mensen vanuit de industrie. Zo zijn we bijvoorbeeld langs 
geweest in Gasthuisberg en bij Belfius om te zien waar artificiële 
intelligentie in de praktijk ook werd gebruikt. Daarnaast kwam 
er ook een gastspreker vanuit de Europese Commissie spreken 
over het ethische aspect. 

Naast het serieuze moet je ook nog kunnen genieten natuurlijk. 
Hiervoor werden er ook talloze leuke activiteiten georganiseerd. 
Zo bezochten we onder andere Brussel en Brugge en we hebben 
zelfs een bezoekje aan AB InBev gebracht! Er waren ook 
natuurlijk nog feestjes of  spelletjesavonden. Traditioneel is er bij 
elke BEST Course een international evening. Dit is een avond 
waarbij de deelnemers allemaal typische drank en voedsel van 
hun eigen land presenteren en waarbij iedereen dit kan proeven.

summer courses

Nu iedereen verlangt naar een zomer zoals vroeger, waarin reizen, nieuwe mensen 
ontmoeten en feesten allemaal nog mogelijk was, probeert BEST dit gevoel terug 
te brengen deze aankomende zomer. Onze BEST Courses in Summer bezorgden 
jarenlang een heel aantal Europese studenten de beste weken van hun leven. 
Naargelang de situatie deze zomer zal BEST dit concept aanpassen om 
dezelfde geweldige ervaring van de zorgeloze zomers te kunnen evenaren. Meer 
informatie volgt op onze social media. Stay tuned!

PS: Hier kunnen jullie Hanne de Belgische trots zien verdedigen op 
de International Evening samen met mijn mede-Belg van UGent. Het 
Belgische bier en de chocolade vielen in de smaak!
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Al bij al was dit een superleuke ervaring, ook al was ik gewoon in 
België gebleven. Ik heb nu nog regelmatig contact met sommigen 
van de cursus. Eens corona weg is, kan ik eindelijk nog eens door 
Europa reizen om ze te bezoeken. Ik raad jullie zeker aan om 
eens een BEST course te volgen in het buitenland. Je leert op 
1 à 2 weken tijd heel veel nieuwe mensen en andere culturen 
kennen. En heb ik al verteld dat je een mooi certificaat krijgt 
voor op je CV? ;)

Tim Olde
In de zomer van 2019 heb ik de beste week van mijn leven 
meegemaakt, op een BEST Course in Summer in Riga, Letland! 
Ik kwam een dag voordat de Course begon aan, en werd door 
aardige plaatselijke studenten rondgeleid door de stad. Ik voelde 
me meteen welkom, na de plaatselijke cultuur, keuken (en bier) 
te hebben geproefd. Daarna begonnen we met een weekend 
trip, waar de deelnemers elkaar en elkaars culturen beter leren 
kennen. Er waren mensen van zo veel verschillende steden uit 
Europa! 

Toen het weekend voorbij was en het academische deel van de 
Course begon, had ik al het gevoel dat we er met een hechte 
groep vrienden aan bezig waren. Het academische deel ging over 
Virtual Reality, en we begonnen met een bezoekje aan een VR 
arcade te brengen, waar we ook wat hebben uitgeprobeerd. Ook 

zijn we naar de medische universiteit geweest om wat medische 
simulaties te bekijken, we hebben een college gehad over AR 
technieken, en meer! 

Natuurlijk zijn er ook nog andere culturele activiteiten 
geweest doorheen de week, zoals een citytrip, een fietstocht, 
midzomerfeest… S’avonds waren er sociale activiteiten: mijn 
favoriet was de karaoke avond, maar het is moeilijk om te kiezen. 
Aan het einde van de week was onze test om in groepjes een pitch 
voor te bereiden over een nieuwe VR technologie. Het was leuk 
om de creatieve ideeën van iedereen te zien en we waren allemaal 
geslaagd! Na afloop van de week heb ik van alles geleerd, nieuwe 
vrienden gemaakt waar ik ook vandaag nog contact mee heb, en 
ging ik met een zwaar hart vol mooie herinneringen naar huis. 
Ik zou iedereen aanraden om hetzelfde mee te maken, zodra het 
weer kan!

BEST Leuven

bestleuven

www.bestleuven.be
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Yera

Yera | circulaire economie Van KoolsTofDioxiDe: 
een ToeKomsTVisie oVer De omzeTTing Van een 
broeiKasgas naar Diesel, Kerosine en KunsTsToffen

Voor de meeste mensen is koolstofdioxide het doorzichtige gas dat de aarde doet 
opwarmen. Het is een product van veel processen in de industrie, onze mobiliteit en 
zelfs van onze ademhaling. Maar er bestaan ideeën, concepten en technologieën 
om CO2 uit de lucht te halen en daarmee waardevolle brandstoffen en producten 
te synthetiseren. Niet enkel zou daardoor onze vlucht naar een vakantiebestemming 
CO2-neutraal kunnen worden, we zouden ook de klimaatopwarming tegen kunnen 
gaan en de hele chemische industrie en energiesector revolutioneren.

Hoe halen we CO2 uit de 
lucht? 

Het bekendste broeikasgas uit de lucht 
halen en daarmee brandstoffen of  
grondstoffen voor de chemische industrie 
synthetiseren? Dat lijkt utopisch, maar 
de technologie bestaat al enkele jaren. 
Climeworks, Carbon Engineering en 
Global Thermostat zijn drie bedrijven 
die met een cyclisch proces CO2 direct 
uit de lucht halen. Met behulp van een 
filtermateriaal dat bij kamertemperatuur 
met CO2 een chemische binding aangaat 
en bij een hogere temperatuur het gas 
vrijlaat, kan CO2 cyclisch uit de lucht 
gefiltreerd worden. Dit kan dan in steen 
worden omgezet of  als meststof  of  
reagentia voor brandstof  en chemische 
producten gebruikt worden. Dit proces 
staat bekend onder de naam Direct Air 
Capture, dus het opvangen van CO2 
direct uit de lucht, waar de CO2 in lage 
concentraties, rond 420 ppm, aanwezig 
is. Er bestaat ook post-combustion carbon 
capture, waarbij CO2 uit de uitlaatgassen 
van een verbranding gefiltreerd wordt. 
Vanuit een kinetisch standpunt is het 
makkelijker om CO2 uit uitlaatgassen te 
halen omdat het hier, met een concentratie 
rond 15%, veel hoger geconcentreerd is 
dan in lucht. Het nadeel is dat andere 
gassen en partikels in de uitlaat de filter 
kunnen beschadigen.

Zonder vliegschaamte
naar de 
vakantiebestemming

Het eerste idee hierachter is: we kunnen 
eindelijk de stijgende CO2 concentratie 

verlagen. We zouden namelijk de 1,5°C 
opwarming, die in 2015 in Parijs werd 
vastgelegd, niet kunnen tegenhouden, zelfs 
als we morgen geen CO2  meer uitstoten. 
Door CO2 uit de lucht te halen kunnen 
we niet enkel negatieve emissies creëren, 
ook zou de hele chemische industrie en de 
mobiliteitssector gerevolutioneerd kunnen 
worden. 

Naast batterijen en waterstof  voor 
wagens, vrachtwagens en treinen, zouden 
synthetische brandstoffen, gemaakt van 
CO2 uit de lucht, een oplossing voor 
duurzame mobiliteit kunnen bieden. 
Hoewel de energiedichtheid van de 
batterijen zal toenemen en de prijs van 
waterstofbrandstofcellen zal dalen, lijken 
deze alternatieve aandrijvingen voor 
de scheepvaart- en luchtvaartsector 
momenteel nog niet haalbaar. We zullen 
dus waarschijnlijk nog een tijdje de 
verbrandingsmotor in deze sectoren zien. 
Is er dan een andere mogelijkheid om 
zonder vliegschaamte te vliegen? 

De stikstofoxides en partikels die tijdens 
de verbranding ontstaan en de lage 
efficiëntie van de verbrandingsmotor 
zullen we moeten accepteren, maar de 
kerosine kan wel CO2-neutraal gemaakt 
worden. Deze CO2-neutrale brandstoffen 
worden synthetische brandstoffen 
genoemd en kunnen bijvoorbeeld uit 
biomassa gesynthetiseerd worden. Een 
andere mogelijkheid is de omzetting 
van koolstofdioxide en water naar 
koolstofmonoxide en waterstof  met 
behulp van hernieuwbare energie. Dit 
kan via elektrolyse, een elektrochemische 
conversie, of  de directe omzetting bij 
hoge druk en hoge temperatuur, die 
door zonne-energie bereikt kan worden. 

Het gasmengsel uit koolstofmonoxide en 
waterstof  wordt syngas genoemd en is 
een heel belangrijk gas voor de chemische 
industrie. Het is een startproduct voor 
een aantal syntheses en dus ook voor 
synthetische brandstoffen en kunststoffen. 
Bovendien zou de waterstof  op een 
duurzame manier geproduceerd worden, 
want tot vandaag wordt het grootste 
deel, namelijk rond de 95%, van de 
waterstof  uit aardgas geproduceerd. De 
duurzame productie van waterstof  uit 
water met behulp van elektrolyse wordt 
momenteel nog niet op grootschalig 
niveau uitgevoerd. 

Als we al groot denken: 
Power-to-X

Door de combinatie van Direct Air Capture 
en de omzetting van koolstofdioxide naar 
waardevolle producten zou de cirkel 
van koolstof  gesloten kunnen worden 
(zie Figuur 1) en zouden niet alleen 
brandstoffen maar ook kunststoffen CO2-
neutraal geproduceerd kunnen worden. 
Verschillende sectoren zouden daardoor 
gekoppeld kunnen worden. Dit concept 
staat bekend als Power-to-X. De X in 
deze naam kan waterstof, brandstof, 
methaan of  een andere chemisch of  
fysisch energetisch-waardevolle stof  
zijn. Een belangrijke sector, waar er de 
komende jaren meer en meer verandering 
in zal komen, is de energiesector. Als het 
aandeel hernieuwbare energie toeneemt, 
zullen de schommelingen in de productie 
toenemen, want de zon schijnt niet altijd, 
noch waait de wind op een constante 
snelheid. Op momenten waar er te veel 
stroom gegenereerd wordt, kan deze 
overbodige energie in andere vormen 
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zoals waterstof, synthetische brandstoffen 
of  methaan voor de mobiliteitssector of  
de chemische industrie omgezet worden.

Een economische analyse 
van CO2 uit Direct 
Air Capture voor de 
mobiliteitssector

Dit zijn enkele innovatieve technologieën 
om de klimaatsverandering af  te remmen 
of  zelfs tegen te gaan. In hoeverre ze in 
de toekomst zullen groeien, zal sterk van 
de politieke randvoorwaarden afhangen. 
Momenteel kost het opvangen van één 
ton CO2 ongeveer €500. Dat betekent dat 
voor één liter diesel, waarvoor ongeveer 
drie kilo’s CO2 nodig zijn, al €1,5 nodig 
zou zijn en dit is dan nog maar enkel de 
prijs van de koolstofbron voor één liter 
brandstof. De kosten van het proces om de 
brandstof  te synthetiseren zijn daar nog 
niet bijgerekend. Aangezien de prijs voor 
één liter diesel momenteel rond €1 ligt, is 
deze weg naar synthetische brandstoffen 
nog niet rendabel. Carbon Capture is 
een vrij jonge technologie, dus er bestaat 
een reële kans dat deze prijs nog daalt, 
maar de politiek kan deze technologie 
ondersteunen door bijvoorbeeld een 

belasting voor CO2 in te voeren. Daardoor 
zou de prijs van traditionele brandstoffen 
uit fossiele bronnen stijgen en een 
economisch stimulus voor synthetische 
brandstoffen gecreëerd worden.

Mogen we als mens aan 
het klimaat schroeven?

Ook de acceptatie van de gemeenschap zal 
een grote invloed op de evolutie van deze 
technologieën hebben. Direct Air Capture 
maakt deel uit van geo-engineering, het 
grootschalig ingrijpen in het klimaat om 
de opwarming van de aarde tegen te 
gaan. De ethische en filosofische vraag 
is: “Mogen we als mens aan het klimaat 
schroeven?”. Als het antwoord op deze 
vraag “Ja” luidt, dan is het duidelijk dat 
Carbon Capture enkel een (positieve) 
invloed op het klimaat kan hebben, 
als het op een grote schaal uitgevoerd 
wordt. Niet iedereen is overtuigd dat deze 
“CO2-stofzuigers”, zoals ze ook genoemd 
worden, de oplossing zullen zijn omdat ze 
ook grondstoffen, energie en grond vragen 
en innemen. Ondanks het feit dat deze 
globale gevolgen van Carbon Capture 
nog niet helemaal duidelijk, kwam 
het IPCC (Intergovermental Panel on 
Climate Change) in 2018 tot de conclusie 

dat technologieën die negatieve CO2-
emissies creëren nodig zullen zijn om 
de klimaatdoelstellingen van maximum 
1,5°C opwarming te halen.

Er bestaan dus wel degelijk oplossingen 
om de klimaatproblematieken te tackelen 
en het is duidelijk dat enkel de CO2-
emissies verminderen niet genoeg zal zijn 
om onze klimaatdoelen te bereiken. In 
hoeverre Carbon Capture en synthetische 
brandstoffen tot een circulaire economie 
van CO2 en een vorm van Power-to-X 
zullen leiden is nog niet duidelijk en 
zal van de politieke randvoorwaarden, 
de economische ontwikkeling van de 
technologieën en de drijfveer van de 
gemeenschap, en dus van ons allemaal, 
afhangen.

Miriam von Holst studeerde chemie aan de KU 
Leuven en was vice-voorzitter van YERA in 
2016-2017. In 2018 begon ze aan de master 
“Sustainable and Functional Materials” aan 
de Universiteit van Freiburg in Duitsland. In 
het kader van haar studies doorliep ze een stage 
in het jonge bedrijf  Climeworks, waar ze meer 
inzicht kreeg in het opvangen en omzetten van 
koolstofdioxide. Momenteel werkt ze aan haar 
thesis in het onderzoeksdomein van katalysatoren 
voor waterstofbrandstofcellen.
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Spelletjes

Kleurplaat
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Sudoku

Binairo
Bij het oplossen van een binaire puzzel gelden de volgende regels: 
 1. Elke cel moet een nul of  een één bevatten.
 2. Er mogen niet meer dan twee dezelfde cijfers direct naast elkaar of  direct onder elkaar worden geplaatst.
 3. Elke rij en elke kolom moet evenveel nullen als enen bevatten.
 4. Elke rij is uniek en elke kolom is uniek.

! WIN WIN WIN !
In iedere editie van de Ir.Reëel staat elke keer een puzzel waarbij 
je een getal zal bekomen. Met deze getallen kan je een code 
vinden die jou een mooie prijs kan opleveren! Los de binairo op 
en ontdek het derde deel van de geheime code!
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