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Fotoreportage

Hopelijk hebben jullie allemaal geweldige examens afgelegd en genoten van 
jullie (welverdiende) vakantie! Voor we aan een nieuw semester beginnen, blikken 
we graag nog even terug op enkele mooie momenten van vorig semester.
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Onderwijs

Het VtK Bureau, wat is Het? wat doet Het?
Heb jij een probleem met een vak, prof of de opleiding in zijn geheel? Dan is een 
VTK Bureau het moment om al je frustraties te komen delen met ons! We kunnen niets 
beloven, maar doen steeds ons best om deze problemen op te lossen. Daarnaast 
krijg je de kans om mee je eigen opleiding vorm te geven en eens te proeven van 
de vertegenwoordiging aan de KU Leuven. Want je zou het misschien niet zeggen, 
maar wij studenten hebben best nog wel wat invloed! We willen jullie in dit artikel 
met veel plezier wat meer vertellen over ons tweewekelijks evenement.

De rol van VTK

Veel studenten zullen VTK vooral kennen als de kring 
die de tofste evenementen organiseert. Maar eigenlijk 
is onze kring veel meer dan dat! VTK is namelijk 
bovenal verkozen om al onze ingenieursstudenten te 
vertegenwoordigen aan de faculteit én universiteit! Dit 
betekent dat we in beleidsvergaderingen zullen zeggen 
wat het beste is voor de studenten. Wat de mening van 
de ingenieursstudent nu juist is, wordt natuurlijk niet 
verzonnen door die enkele VTK’ers die zich hiermee 
bezighouden. Hier komt het VTK Bureau in het spel! 
De standpunten die wij innemen, worden namelijk 
hier bepaald. 

De vergadering 

Het verloop van het Bureau is eigenlijk heel simpel. Om de twee weken komen we op woensdagmiddag samen 
in een lokaal of  aula. Het Bureau gaat steeds van start met updates van alle nieuwigheden binnen de opleidin-
gen, de faculteit en universiteit. Vervolgens worden er enkele zaken voorgesteld waar VTK input voor nodig 
heeft. Na een situatieschets wordt er gediscussieerd om uiteindelijk tot een standpunt te komen. Het standpunt 
dat op het Bureau gevormd wordt, zal verdedigd worden door de vertegenwoordigers. Men kan uiteraard niet 
discussiëren op een lege maag, dus er worden steeds gratis broodjes voorzien!
Bovendien wordt de agenda van het VTK Bureau niet enkel door ons bepaald! Als onze RiVers een puntje 
hebben waarvan ze denken dat het voor heel de faculteit relevant is of  waarvoor ze meer input van studenten 
willen verzamelen, kunnen ze dit altijd agenderen. 
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Een voorbeeldcase: hybride lesvormen

Om het wat duidelijker te maken, zullen we een voorbeeldcase toelichten, een topic dat op het einde van vorig 
semester aan bod kwam: hybride lesvormen.

Situatieschets:
De afgelopen twee jaren is het onderwijsreliëf  aan de KU Leuven, en dus ook aan onze faculteit, wegens een 
gekende reden veel veranderingen ondergaan. Van volledig online tot deels online - deels fysiek tot volledig 
fysiek met lesopnames en streams en alles ertussenin. Wij, studenten, zijn degenen die al deze onderwijsvor-
men hebben moeten ondergaan en bevinden ons dus in een zeer goede positie om inzichten te vergaren over 
welke vorm het beste werkt. De faculteit is hier ook van op de hoogte en vraagt daarom de studenten om een 
standpunt in te nemen over de gewenste vorm(en) van ons onderwijs in een bepaalde coronasituatie.

Nu is het aan het Bureau:
Een oorspronkelijk voorstel van de lesvormen dat werd meegegeven aan het onderwijsteam wordt voorgelegd 
aan de studenten in het VTK Bureau en de discussie kan van start gaan. Een eerste dappere studente trekt 
haar mond open en de bal gaat aan het rollen. Er wordt geopperd om bepaalde wijzigingen aan te brengen 
aan het voorstel, wat weer wordt tegengewerkt met een ander argument en een nieuwe invalshoek om tot een 
onderwijsvorm te komen. Er wordt heel wat heen en weer beargumenteerd, nuances worden toegelicht en 
kleine aanpassingen worden aan de startpunten bijgebouwd. Hier en daar is iedereen het met elkaar eens, 
meningen lijken te convergeren en je voelt dat conclusies zich beginnen te vormen. Na een beetje bijspijkeren 
ligt een gedragen oplossing op tafel en het gemeenschappelijke standpunt van het Bureau wordt goedgek-
nokeld. De notulist van dienst noteert het besluit en het standpunt van de studenten kan vertegenwoordigd 
worden aan de faculteit.

Hopelijk heb je nu een beter idee van wat er elke twee weken op die vergadering wordt besproken. Als je dus 
van je mening geven, gratis broodjes of  je onderwijsteam houdt, is VTK Bureau de place to be! Voor nog meer 
vragen kan je steeds terecht bij onderwijs@vtk.be.

Belangrijke termen:

RiVer: Richtingsvertegenwoordiger, student uit je richting die verkozen is om het belang van de student te 
vertegenwoordigen.

OOV: Open onderwijsvergadering: vergadering per faculteit door en voor studenten om input te verzamelen, 
bij ons dus ons VTK Bureau.

VTK Onderwijs: Het team dat onder andere deze input vertegenwoordigt op
facultair en universitair niveau, en een bende cuties. ;) •VTK Onderwijs



6

Sport

Dag Nora! Jij bent het eerste 
semester kapitein geweest van de 
dames zaal- en veldvoetbalploeg 
(omdat ons Annelien naar het mooie 
Stockholm op Erasmus was). Hoe 
heb je het eerste semester ervaren? 

Echt de max! We hebben een aantal 
nieuwe mensen bij in onze ploeg, maar ik 
denk dat iedereen zich heel welkom voelt 
en de supergoede groepsdynamiek ook 
ervaart!! We hebben dit semester al wat 
trainingen gehad, al twee grappige vallen 
op het veld en last but not least hebben 
we zomaar matchen gewonnen met 9-5 
en 12-2!

Na deze epische matchen wist 
Annelien onze dames al te vertellen 
dat ze er naar uitkijkt om deze 
overwinningen in het tweede 
semester nog te gaan vieren in onze 
fak (en ze ons toch een beetje mist, 
mooh  ). Aan wat kunnen meisjes 
die nog twijfelen om eens te komen 
meedoen, zich verwachten, Nora?

Een zotte, open bende vrouwen die zich 
kapot amuseren samen op het veld. Maakt 
totaal niet uit of  je al kan voetballen of  
nog niet, vooral de sfeer is belangrijk en de 
winst komt er zo automatisch bij! Ook de 
teams van de andere kringen leren kennen 
(en de vedetten) is een gezellig aspect. 
Ah ja en natuurlijk ook aan een zwaar 
moment wanneer we tegen Apolloon 

moeten spelen (lacht), maar als je dan met 
VTK 1-0 komt voor te staan tegen een 
Apolloon met allemaal goede sjotters op 
het veld, spreekt de ploeg daar nog jaren 
over na (echt gebeurd!) en creëert dat een 
fantastisch moment.

Hi Pieter-Jan! Als ploegkapitein 
van de veldvoetbal heren heb je 
zelf  al wel wat jaren ervaring met 
voetballen, is dit zo bij iedereen in 
de ploeg? 

Ja de meeste jongens bij ons hebben 
wel al eens tegen een bal getrapt  Dat 
neemt niet weg dat iedereen zeker eens 
naar een training van ons mag komen, 
fun gegarandeerd! En wie weet haal je het 
team wel.

Met de veldvoetbal heren heeft VTK 
wel altijd veel kans om in de finale 
te staan van de IFB (die dit jaar 
doorgaat op 11 mei). Is dat dit jaar 
weer zo?

We hebben in december onze eerste 

match gespeeld en onze ploeg heeft de 
pannen van het dak gespeeld! Wij hebben 
gewonnen met 5-0 en dat was nog maar 
ons eerste deel van het team. Vijftien 
jongens moeten nog in actie komen. 
Wij hopen dit jaar ook zeker de finale te 
bereiken.

Sinds dit jaar zijn de volleybaldames 
en -heren wat samengevloeid 
tijdens de trainingen, lukt dat wat, 
Heleen en Bram? 

Heleen: Samen trainen lukt zeker, hoe 
meer volk op de training, hoe leuker het 
wordt! Enkel het verschil in nethoogte 
kan soms moeilijk zijn. Hoog springen is 
de boodschap dan maar voor onze dames 
(lacht).

Bram: Zeker! Ik spreek voor Heleen en 
mezelf  dat we spelen voor de sfeer en 
iedereen altijd welkom is. Het is een heel 
leuk groepje waarmee ook na de match af  
en toe op café gegaan wordt. 

interfacultaire BeKer: ifB 
Wist je dat je nog steeds je favoriete ploegsport in Leuven kan beoefenen? Wist 
je dat dat zelfs gaat bij VTK? Met VTK doen we mee aan de IFB (interfacultaire 
beker) en verdedig je de eer van VTK tegen de andere kringen gedurende het 
jaar in jouw sport. De heren kunnen joinen bij onze basketploeg, voetbalploeg, 
zaalvoetbalploeg en volleybalploeg. Onze dames kunnen hun energie kwijt in 
onze voetbalploeg, zaalvoetbalploeg en volleybalploeg. Wij staan vandaag bij 
de ploegkapiteins om wat meer te weten te komen.
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Floyd, jullie hebben met het 
basketteam één wedstrijd mogen 
spelen dit semester, maar het was 
wel meteen een heel spannende. Is 
alles goedgekomen? 

Ja, klopt! Onze eerste match was tegen 
ESN Leuven en daarin zitten alle mensen 
die in Leuven op Erasmus zijn. Omdat ik 
mijn taak als kapitein serieus neem, had ik 
zelfs een strategie uitgedacht en uitgelegd 
aan het team. Het basisidee was duidelijk: 
we moeten winnen. Toen de match begon 
was het al snel duidelijk dat dit geen katjes 
waren om zonder handschoenen aan te 
pakken. Het is heel de match nek aan nek 
geweest waar we heel de tijd een puntje 
voor of  achterstonden..

En hebben jullie het dan gehaald?

Je moet ook weten dat ze redelijk ‘hard’ 
(lees: agressief) speelden (weliswaar met 
goede bedoelingen). Drie minuten voor 
het einde van de match is de schouder 
van een speler van ons uit de kom gegaan 
(door een verkeerde beweging gewoon) 
dus het einde van de match is een beetje 
vaag voor mij. Ik was met de auto dus ben 
met hem meteen naar de spoed gereden. 
Pas later op de avond hoorde ik dat we 
uiteindelijk toch gewonnen hadden met 
één puntje verschil. Na 2u op de spoed 
te hebben doorgebracht, zijn we onze 
overwinning dan toch nog in ‘t ElixIr 
gaan vieren.

Oof, over een pittige start 
gesproken. Ja Wout, dat is voor de 
zaalvoetbal mannen andere koek, 
jullie zijn nog niet in actie kunnen 
komen jammer genoeg. Er is al wel 
een open training geweest. Is je 

daar al iets opgevallen?  

Het viel mij op hoe veel nieuwe 
gezichten erbij waren, van verschillende 
niveaus. Ook waren de deelnemers heel 
enthousiast. Dat doet mij veel deugd, 
want met VTK willen we natuurlijk zoveel 
mogelijk mensen enthousiast krijgen voor 
de sport. Iedereen is dan ook meer dan 
welkom in de komende maanden/jaren!

Korte conclusie:

VTK is goed bezig tegen de andere 
kringen (mogen we al dromen van een 
plaastje in de grote IFB-finale 11 mei?) en 
onze IFB-teams zijn puur plezier en fun!! 
We liegen niet als we zeggen dat dit voor 
ons persoonlijk de avonden in Leuven 
waren en zijn! Alle teams staan open om 

gewoon nieuwe mensen te leren kennen, 
samen wat te lachen en je favoriete sport 
te doen (wat meteen een bonding geeft) en 
daarna gezellig nog ene te gaan drinken 
in de Spuye of  ‘t ElixIr. We proberen te 
voorzien dat de weken dat er geen match 
is, er gewoon getraind kan worden. 
Daarbij komt ook dat we dit semester met 
VTK willen proberen een hockeygroep 
op te richten (eerste kring die dat probeert 
bij mijn weten). Wil jij nog graag een team 
vervoegen? Stuur ons een mailtje (sport@
vtk.be) of  een berichtje op Facebook 
(VTK Sport) en dan brengen we dat in 
orde! 

VTK sport out x 
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Tech Onderwijs

coole tecH Voor minder dan €50

Kerstmis is voorbij en je hebt weer een hoop geld op zak. De innerlijke materialist 
in jou wil dit natuurlijk niet gewoon op de rekening zetten maar er iets mee kopen, 
maar wat dan? Hier schiet dit artikel jou te hulp, met een hoop leuke gadgets onder 
de 50 euro!

Google Home Mini

De Google Home Mini is een smart speaker van google die je kan bedienen met je 
stem. Er is een persoonlijke assistent ingebouwd aan wie je van alles kan vragen: wat 
het weer wordt vandaag, een afspraak inplannen, iemand opbellen, de lijst gaat maar 
door en door. Begin je zin met “Hey Google” en de rest gaat vanzelf. Zo ondersteunt 
het ook meerdere platformen waaronder Spotify en Apple music. Pas op, want je 
hebt wel wifi nodig voor deze functies.

Prijs: € 45,95 gevonden op bol.com

KiiPix Smartphone Foto Printer

Polaroids geven toch een vibe af  die je met andere gedrukte foto’s niet hebt, het is nu 
eenmaal iconisch. Helaas is het niet zo makkelijk om van je leukste fotos polaroids te 
maken om op te hangen. Of  toch wel? Met de KiiPix fotoprinter kan je namelijk van 
elke smartphonefoto een polaroid maken, als je de film hebt dan natuurlijk. En voor 
slechts 40 euro is het ook nog eens een niet te dure deal. Een echte aandrader dus 
voor de foto-enthousiasten.

Prijs: € 39,99 gevonden op Fun.be

ZENS Dubbele Draadloze Oplader

Meeste iPhones en Android-smartphones ondersteunen tegenwoordig draadloos 
opladen. Met deze dubbele oplader kan je twee apparaten tegelijkertijd draadloos 
opladen en eentje met de kabel, drie tegelijkertijd dus. Weg zijn de dagen dat je 
onderweg naar de les merkt dat je AirPods leeg zijn, of  je dat vergeet een kabel 
in je gsm te steken voor je gaat slapen. Deponeer gewoon ‘s avonds je tech op het 
oplaadstation en word wakker met een volle batterij.

Prijs: € 39,99 op Coolblue

Apple AirTag

Met de AirTag hoef  je nooit meer lang naar je spullen te zoeken. Maak er eentje 
vast aan je sleutels en stop een andere in je tas. Ze verschijnen automatisch op de 
kaart in de ‘Zoek mijn’-app op iOS, waar je ook kunt zien waar je andere Apple-
apparaten zijn en waar je familie en vrienden zich bevinden. Voorlopig zijn ze nog 
niet compatibel met Androids, maar Apple belooft om tegen midden 2022 dit ook 
voor deze smartphones compatibel te maken.

Prijs: € 35,00 gevonden op Apple.be
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Skullcandy Sesh Evo True Wireless Zwart

Draadloze oortjes zijn de nieuwste rage, en met deze Skullcandies heb je een degelijk 
paar voor een zeer degelijke prijs: slechts €48. Hiervoor krijg je wel heel wat muziek, 
19 uur per oplaadbeurt om precies te zijn. Wanneer de oortjes dan toch leeg zijn 
heb je op 10 minuten tijd weer 2 uur aan muziek in de batterijen zitten, niet slecht. 
Wil je sporten met de oordopjes? Dat kan dankzij het waterbestendige ontwerp. Er 
treedt geen waterschade op door regen en zweet, waardoor je altijd tot het uiterste 
kan gaan. Je krijgt ook een assortiment aan oortipjes zodat het bij de meeste mensen 
zeker past.

Idonic Biometrisch Hangslot

Het elektrische hangslot van Idonic is een slot ontworpen voor mensen die een 
makkelijke en veilige manier zoeken om hun sloten te vergrendelen. In plaats van 
een sleutel gebruikt het je vingerafdruk om het slot te openen, geen nood meer om 
sleutels bij te houden dus. Het is ook ideaal voor festivals waar je bijvoorbeeld een 
locker moet delen met je vrienden. Het slot kan namelijk tot tien vingerafdrukken 
onthouden, perfect voor jou en je negen vrienden. Mocht de batterij bijna op zijn, 
krijg je hier ook op tijd een melding van.

Prijs: € 20,5 gevonden op Bol.com

Denver ACT-1303

Met het zicht op de VTK-skireis is een action cam een goede aankoop. Helaas zijn 
de modellen van GoPro zeer duur voor weinig camera. Gelukkig is het merk Denver 
wel betaalbaar. Voor een dikke 40 euro heb je ook een action cam die doet wat ervan 
gevraagd wordt. Je sicke ski-skills of  -fails opnemen voor ik weet niet welke reden. 
De kwaliteit zal niet hetzelfde zijn als bij een GoPro natuurlijk, maar prijs-kwaliteit 
gezien is het wel een van de betere action cams op de markt. •WM

Prijs: € 40,02 gevonden op Bol.com

Roku

Het perfecte accessoire om goedkoop op kot een homecinema te creëren. Stel, je hebt 
thuis nog een oude monitor of  tv liggen waar je niet veel meer mee doet. Helaas is 
het niet mogelijk om te netflixen en chillen hierop zonder eerst weer de laptop aan 
te sluiten, wat ook weer een heel gedoe is. Met een Roku maak je van je oud scherm 
in een vingerknip een smart-tv, met de mogelijkheid om op het internet te browsen, 
Netflix te kijken of  zelfs direct van je gsm of  laptop te casten!

Prijs: € 25,00 gevonden bij Roku.com

Xlayer power bank PLUS Solar 15000mAh

Deze power bank van 15000mAh - wat al een grote capaciteit is - is voorzien van 
een zonnecel zodat die zichzelf  nog kan bijladen terwijl jij je smartphone of  ander 
accessoire volgooit met energie. Hierdoor gaat hij nog langer mee dan een gewone 
power bank. Bovendien is hij ook waterdicht en zijn de oplaad- en USB-poorten 
beschermd met silicone kapjes. Het perfecte accessoire dus voor op vakantie.

Prijs: € 49,99 gevonden op Allekabels.be
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Quiz

Quiz: Ben jij een disney-fan?

1. Hoe heten de kleine hulpjes van 
Hades in de film Hercules?
a. Pijn en Paniek
b. Kommer en Kwel
c. Griezel en Gruwel

2. In welk dier verandert Keizer 
Kuzco als hij per ongeluk het 
verkeerde drankje drinkt?
a. Een beer
b. Een kikker
c. Een lama

3. Wie neemt Moana mee als ze 
voor het eerst de zee trotseert?
a. Pua het biggetje
b. Heihei de haan
c. Dante de hond

4. Wie steelt de sleutel om 
Assepoester te bevrijden?
a. Tom en Pieter de muizen
b. Bruno de hond
c. Lucifer de kat

5. Waarom begint Dombo roze 
olifanten te zien?
a. Hij heeft champagne gedronken
b. Hij is aan het dromen
c. Hij is onder hypnose

6. Hoe komt de Hydra waartegen 
Hercules vecht aan zijn einde?
a. Hercules kapt zijn hoofd af
b. Een lawine
c. Een bliksemschicht

7. Finish the lyrics van Frozen: 
‘I mean it’s crazy, we finish each 
others...’
a. Sentences
b. Sandwiches
c. Challenges

8. Welke naam geeft Bambi aan het 
stinkdiertje?
a. Stamper
b. Bloem
c. Roos

9. Welke dieren rennen in dolle vaart 
door de kloof  in de Leeuwenkoning?
a. Bizons
b. Gnoes
c. Buffels

10. Wie heeft de schaduw van Peter 
Pan opgesloten?
a. Wendy
b. Kapitein Haak
c. Vetje

11. Wat gebruikt Ariël bij vergissing 
om haar haren te kammen?
a. Een hark
b. Een tandenborstel
c. Een vork

12. Wat sleurt het Witte Konijn van 
Alice in Wonderland steeds mee 
met zijn beroemde klok?
a. Een theepot
b. Een hoed
c. Een paraplu

13. Wat voor een dier is Tarzan 
volgens de olifant Tantor wanneer 
hij hem voor het eerst ziet?
a. Een piranha
b. Een slang
c. Een krokodil

14. Wat krijgt Mulan van haar 
grootmoeder als geluksbrenger?
a. Het draakje Mushu
b. Cri-kee de krekel
c. Kleine broer de hond

15. In Brother Bear, wat deed 
Kenai toen hij voor het eerst Koda 
ontmoette?
a. Hij was van de rivier aan  het drinken
b. Hij zat vast in een val
c. Hij was vis aan het vangen

•HL

Dag allerbeste lezer! Speciaal voor deze quiz heb ik even mijn Disney Trivial Pursuit 
bovengehaald - niet dat deze zo ver lag, aangezien ik het nog wel regelmatig 
speel. Be Our Guest en geniet van deze geweldige quiz om je Disney-kennis te 
testen! Weet je niet alle antwoorden? Hakuna Matata! Je kan Disney+ aanschaffen 
en A whole new world gaat voor je open. Dit zijn The Bare Necessities om snel te 
veranderen van Zero to Hero. Veel plezier!

Antwoorden: 1a, 2c, 3a, 4a, 5a, 6b, 7b, 
8b, 9b, 10a, 11c, 12c, 13a, 14b, 15b
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Plasma geVen doet leVen!

Beleven, herleven en overleven. Voor sommigen personen is bloed, plasma of 
bloedplaatjes krijgen helaas een kwestie van overleven. 70% van de bevolking 
wordt hiermee tijdens zijn leven geconfronteerd. Slechts 3% doneert ooit. Met een 
uurtje van je tijd kan je dus al het verschil maken. Gelukkig zien we de toekomst 
rooskleurig en is er een delegatie ingenieursstudenten die hier frequent tijd voor 
maakt. Plasma mag in tegenstelling tot bloed zelfs om de 14 dagen gedoneerd 
worden en dat is niet het enige weetje. Wist je dat ... •AB&HL

... je soms even moet wachten met doneren?
Als je je pandapunten bent kwijt geraakt  (lees: je hebt seks gehad) 

aan iemand nieuw, moet je bijvoorbeeld 4 maanden wachten om te 
doneren. Ook moet je wachten als je de verkeerde bloemsuiker door 
je neus jaagt (lees: drugs gesnoven). Probeer ook geen vampier tegen 
te komen (lees: gebeten worden) want dan zal je ook nog even geduld 

moeten hebben. 

Om te weten of  jij mag doneren, kan je best even de donor zelftest 
invullen. Die vind je op de site van het Rode Kruis. 

... plasma geven helemaal geen pijn doet?
Vaak laten mensen zich nogal afschrikken omdat ze bang zijn van de naald en denken dat dit pijn gaat doen. Dit is écht 

niet zo. Soms voel je zelfs helemaal niet dat je geprikt wordt (net zoals bij die tegenvallende one-night stand). 

... je mensen levens redt 
door plasma te doneren?
Plasma kan voor verschillende doeleinden 

gebruikt worden. Zo kan je plasma gebruikt 
worden voor medicatie, voor mensen met 

een stollingsstoornis, na ernstig bloedverlies 
of  voor pasgeboren baby’tjes met 

geelzucht. Eén plasma donatie kan al snel 
voor 10 tot 20 baby’s het verschil maken.

... er veel leuke extraatjes zijn aan 
plasma doneren?

Bij elke donatie krijg je dank-u-bonnen, waar je dan 
allerlei leuke gadgets mee kan kopen zoals fietslichtjes, 

een kurkentrekker, een koeltas,... maar ook tickets 
voor pretparken en bioscopen. Ook is het gewoon heel 

gezellig om achteraf  met je vrienden een hapje en 
drankje te nuttigen in de chill-hoek. En voor de mensen 
onder ons die hun bloedgroep nog niet weten; dat weet 

je dan ook weer na je eerste donatie!

... een plasmadonatie ongeveer 45 minuten duurt?

... plasma een gele vloeistof  is?

... je plasma voor 91.5% uit water bestaat? Hierdoor bevat het exact evenveel water 
als spinazie of  watermeloen.  

... de compatibiliteit van bloedgroepen anders is bij plasma en bloed? Bij plasma is 
AB de universele donor en O de universele ontvanger, wat bij bloed omgekeerd is.

... je VTK altijd mag contacteren als je met andere studenten die doneren in 
contact wilt komen?

Plasma geven
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Dag Dries, dag Thielman. Stel jullie 
misschien even voor, voor onze 
lezers die jullie nog niet kennen.

Thielman: Goh dat is altijd zo 
een moeilijke vraag hé. We zitten 
beiden momenteel in onze tweede 
master werktuigkunde. Ik met 
specialisatie manufacturing en 
management en Dries in uuuuh… 
(*lacht*)

Dries: … Mechatronics en 
robotics, maar ik neem ook wel veel 
vakken van aerospace op waar toch 
ook wel een grote interesse ligt.

Thielman: Voor de rest ben ik in 
de lockdown ook begonnen met 
eenwieleren, mijn leuke, nieuwe 
hobby. Ik heb ook twee jaar bij 
VTK meegedraaid voor BR 
(n.v.d.r. bedrijvenrelaties) en daar 
is mijn passie voor het organiseren 
ontstaan.

Heb jij ook in het praesidium 
gezeten, Dries?

Dries: Ja, dat klopt! Ik heb twee 
jaar rondgereden met de kar van 
VTK waar ik altijd een hele leuke 
tijd heb gehad! Voor mij is daar ook de 
passie voor het organiseren of  iets voor de 
studenten doen ontstaan.

Waarom dachten jullie dat het 
tijd was om te stoppen met het 
praesidium en hoe is Mechanix 
daar dan uit ontstaan?

Dries: Ik denk voor ons alle twee dat 
we echt nog de passie hadden om iets 
voor de student te doen, maar dat we 
ook wel een nieuwe richting uit wilden. 
Aangezien we hetzelfde studeren en 
ook een grote interesse hebben in deze 
studies dachten we dit te delen met 

alle werktuigkundestudenten en een 
werkgroep te beginnen. Dit is zeker geen 
nieuw concept, bij bouwkunde hebben ze 
ons dit bijvoorbeeld al voorgedaan.

Thielman: De gelijkenissen met Statix 
zijn er inderdaad, maar de verschillen zijn 
er ook duidelijk! Vooral in de insteek en 
de structuur zijn de verschillen te zien. 
Voor het stoppen met het praesidium 
speelden er voor mij eigenlijk twee dingen. 
Ten eerste was het voorbije jaar het 
coronajaar. Alles was dus online wat best 
intens is geweest. Bij BR moest alles ook 
doorgaan terwijl er niets was om op terug 
te vallen. Ten tweede ben ik ook meer 
fysiek ingesteld, ik doe graag dingen met 
de handen. We hadden dus de ervaring 
om zelf  iets te beginnen en op een zatte 
avond kwam het idee van Mechanix dan 

een eerste keer naar boven.

Wanneer hadden jullie dan door 
dat Mechanix meer zou kunnen 

worden dan gewoon een zatte 
ingeving?

Thielman: De eerste keer dat we 
echt hebben samen gezeten om 
over Mechanix te vergaderen was 
ongeveer in maart denk ik.

Dries: We hebben dan met onze 
groep wat pinten gedronken en 
wat gebrainstormd om wat ideeën 
te verzamelen.

Met twee kan je uiteraard geen 
werkgroep beginnen. Waar 
zijn jullie naartoe gegaan 
om extra geïnteresseerden 
te vinden voor het nieuwe 
Mechanix?

Dries: We zijn eigenlijk heel 
simpel begonnen en bij onze eigen 
vrienden binnen werktuigkunde 
gaan vragen. Mensen met wie we 
al eerder een P&O of  dergerlijke 
hebben gedaan en waar we graag 
mee samen werken. Uiteindelijk 
hebben we hier nog negen 

enthousiastelingen gevonden.

Thielman: We hebben het ook bewust zo 
gedaan omdat we een heel losse en open 
structuur wilden binnen de werkgroep. 
Daardoor vonden we het belangrijk dat 
we iedereen toch een beetje kenden zodat 
we wisten dat deze structuur ging werken.

Om te mogen starten, moet er 
natuurlijk ook met VTK gesproken 
worden. Is het vlot verlopen om dit 
idee te verkopen?

Thielman: Ik zat vorig jaar op kot met 
de praeses en vice-praeses, dus er was 

de geBoorte Van een werKgroeP

Het eerste semester ligt weer achter ons. Zoals elk jaar zijn die dertien weken 
onverwacht snel voorbijgevlogen en sta je weer op je examen Analyse (dat je 
ondertussen al voor de derde keer aflegt) zonder het boek ook maar één keer 
geopend te hebben. Maar gelukkig heb je met die 27 mental breakdowns toch 
je record van vorig semester verbroken dus, heb je toch iets bereikt. Kortom, het 
was een doodnormaal semester, toch? Neen, toch niet! Ergens in een verre uithoek 
van VTK is er toch iets nieuws beginnen groeien: Mechanix. Deze gloednieuwe 
werkgroep heeft net zijn eerste semester achter de rug. Hoog tijd dus om eens terug 
te blikken op hun geboorte en hun eerste stapjes, en wie beter om dat mee te doen 
dan de twee founding fathers: Dries Sanders en Laurens Thielman.

 Dries Sanders (links) en Laurens Thielman (rechts). Dries Sanders (links) en Laurens Thielman (rechts).

Mechanix
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informeel al heel veel over afgetast. Nadien 
hebben we ook nog eens formeel met VTK 
samen gezeten om wat te brainstormen. 
In het algemeen zou ik nooit zeggen dat 
we daar zijn tegengehouden.

Dries: Sommige mensen in het 
praesidium waren al wat enthousiaster 
dan anderen, maar uiteindelijk hebben 
we heel veel vertrouwen gekregen en is 
het allemaal vlot gegaan.

Eens Mechanix officieel geboren 

was, waar begin je dan mee? Wat 
is het eerste dat op jullie to-do lijst 
stond?

Dries: Het eerste waar we aan dachten 
was teambuilding! Dat is wel belangrijk 
als je van nul begint.

Thielman: Inderdaad, de eerste keer 
dat we hebben samengezeten was officieel 
voor een vergadering, maar ik denk niet 
dat daar vijf  productieve woorden gezegd 
zijn. 

Er zijn wel twee ideeën die heel snel op de 
to-do lijst kwamen: de lasworkshop en een 
lezing rond de lancering van de Ariane-
raket. Die tweede is jammer genoeg zo 
hard uitgesteld dat het niet meer in de 
planning paste.

Dries: Initieel was deze lezing bedoeld als 
openingslezing, maar een openingslezing 
houden in december is misschien niet 
ideaal (*lacht*).

Midden oktober kwam jullie 
eerste evenement er dan aan: het 
houthakkersfeestje. Hoe blikken 
jullie daarop terug?

Thielman: Heftig (*lacht*). Ik denk dat 
we ons daar allemaal goed geamuseerd 
hebben. De enige vraag waar je wel mee 
zit na zo een evenement is: ‘Hebben we 
nu echt ons doelpubliek bereikt of  was 
het gewoon een fakfeestje?’ Maar dat is 
natuurlijk iets waar je geen antwoord op 
krijgt.

Dries: Zeker nu dat de rona het feesten 
weer aan het belemmeren is, blik ik er toch 
heel positief  op terug. De fak zat goed vol, 
er was veel sfeer, goed wat nageltje klop 
gespeeld…

Voor herhaling vatbaar dus?

Dries: Absoluut! De ludiekere kant en 
meer studentikoze activiteiten horen er 
zeker bij. 

Als tweede activiteit stond de 
lasworkshop op het programma. 
Hoe is deze in zijn werk gegaan, en 
was dat een even groot succes als 
het fakfeestje?

Thielman: Ik denk dat we zeker van 
een even groot succes mogen spreken. De 
inschrijvingen zaten na een minuut en 
50 seconden al vol! Dat is sneller dan de 
gemiddelde cantus en dat is wel iets waar 
we een beetje trots op zijn.

Dries: We willen daarbij zeker ook het 
departement werktuigkunde bedanken 
voor hun steun. Vooral Hans was echt 
fantastisch in het bijstaan tijdens de 
organisatie en de workshop.

Hoe zouden jullie het eerste 
semester van Mechanix 
samenvatten. Zijn jullie tevreden 
of  zijn er aspecten die jullie toch 
anders in gedachten hebben?

Dries: Ik had misschien graag nog 
een derde evenement gehad. Ik zou er 
volgend semester ook graag minstens drie 
doen. Maar ik denk dat we ook moeten 
denken aan het feit dat dit ons allereerste 
werkingsjaar ooit is en we eigenlijk niet 
echt iets hebben om op verder te bouwen. 
Dus in dat opzicht was het zeker geen 
slecht semester. Ik denk dat als we met een 
iets betere structuur en met een duidelijke 
planning naar volgend semester gaan, dat 
alles zeker in orde komt.

Thielman: Dat is ook iets waar we op 
dit moment (begin december) al aan het 
werken zijn. Voor de rest sluit ik me ook 
wel aan bij Dries. Daarnaast zijn we door 
de coronavrijheid van deze zomer ook pas 
laat kunnen starten omdat veel mensen 
van het bestuur nog op vakantie waren. 

Maar dat gun ik iedereen natuurlijk ten 
zeerste!

Wat mogen we nog verwachten voor 
het volgende semester?

Thielman: Van alles en nog wat! We zijn 
momenteel volop in de brainstormfase 
van een aantal activiteiten die we zeker 
op de agenda willen zetten. We willen 
ook nog niet te veel verklappen, al zal er 
tegen het uitkomen van dit artikel wel al 
wat bekend worden. Als toevoeging ten 
opzichte van dit semester zal er zeker 
een lezing aankomen, maar ook een 
bedrijfsbezoek staat op de planning.

Als we even op langere termijn 
denken, naar de volgende jaren 
toe bijvoorbeeld. Hoe zien jullie 
Mechanix dan evolueren?

Thielman: (*grapt:*) Ja, wij nemen 
VTK over hé.

Dries: Goh, we zijn ons momenteel 
nog aan het focussen op dit jaar, maar 
we hopen toch dat er iemand van de 
huidige groep een trekkende rol zou 
willen opnemen naar volgend jaar en dat 
we nieuwe enthousiastelingen vinden om 
verder te gaan. Maar zelfs moest dat niet 
gebeuren, dan hebben we toch een mooi 
jaar gehad denk ik.

Thielman: Ik zeg altijd: “Niets is mooier 
dan in vertrouwen uw kindje door te 
geven, maar als dat niet lukt is er altijd 
nog de vondelingenschuif  hé.” (*lacht*)

Na zo een prachtige quote kan ik 
haast niet anders dan hier af  te 
ronden. Is er ten slotte nog iets dat 
jullie tegen de lezer willen zeggen?

Dries: Ik ga dat heel simpel houden! 
Follow us on Insta, Facebook en kom 
gewoon zeker naar onze activiteiten!

Thielman: Voilà, we zien jullie 
binnenkort! •SV
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Space

Wat is er nu zo speciaal aan een - kort-door-de-bocht - grote 
spiegel waar wij als Aarde niet eens onze reflectie in kunnen 
zien? Eerst een vooral is het een miljarden investering, 10 miljard 
om precies te zijn - dat zijn dus 10 MILJARD pinten in ‘t ElixIr! 
Daarnaast is het een paradepaardje van de samenwerking 
tussen NASA, ESA en CSA, de ruimtevaartorganisaties van 
respectievelijk de VS, Europa en Canada.

Allemaal cool en zo, maar waarom zou ik - als ingenieur - warm 
worden van de James Webb telescoop? Let’s get to it!

Locatie, Locage, Locrange, Lagrange?
Een eerste feit dat regelmatig wordt aangehaald is de uiteindelijke 
positie van de JWST. In tegenstelling tot Hubble - die rond de 
Aarde draait - zal de JWST rond de zon draaien. Niet zomaar in 
een baan, maar in het zogenaamde tweede Lagragepunt. 

Twee hemellichamen waarvan de massaverhouding groot 
genoeg is hebben vijf  Lagrangepunten. Locaties in de ruimte 
waar nog kleinere objecten zoals satellieten een vaste positie 
kunnen houden zonder veel bijsturing.

In L2 verbruikt JWST dus niet alleen weinig energie om zijn 
baan rond de zon te behouden maar staat hij ook nog eens in 
de schaduw van de aarde wat mooi meegenomen is voor het 
volgende.

IJs maken en thee zetten
De JWST is een infraroodtelescoop, wat wil zeggen dat men 
de temperatuur zo laag mogelijk wil houden om interferentie 
tegen te gaan tijdens het observeren van het heelal. De optimale 
werkingstemperatuur is -233°C - op deze temperatuur is zelfs 
stikstof  bevroren. Om deze temperatuur te garanderen heeft 
het team een speciaal hitteschild ontworpen van ongeveer de 
oppervlakte van een tennisveld.

Vijf  lagen met aluminium bekleed kapton zorgen ervoor dat het 

HuBBle, we HaVe a successor!

Moesten ruimtetelescopen kunnen praten zouden deze profetische woorden al 
lang gevallen zijn. Helaas zal het zich tevreden moeten stellen met de titel van 
een Ir.Reëel-artikel. Enkel zij die onder een steen hebben geleefd de afgelopen 
weken - en geloof me, met de examens kunnen dat er best veel zijn - hebben de 
lancering van de James Webb Space-telescope gemist. Buiten een geldbom en 
een technologisch hoogstandje is het ook de volgende stap in het beter begrijpen 
van ons eigen universum - en de zoektocht naar buitenaards leven.

grootste gedeelte van de hitte gereflecteerd wordt. Het vernuftig 
oriënteren van de lagen zelf  zorgt ervoor dat stralingswarmte naar 
buiten wordt weerkaatst. De lagen verschillen ook in oppervlakte 
zodat de zon enkel de buitenste en grootste laag direct beschijnt 
en vanaf  elk punt van de spiegel enkel de binnenste en kleinste 
laag te zien is. Moest de JWST geen hitteschild hebben, zou de 
satelliet een temperatuur hebben van 83°C. Een wereld van 
verschil dus voor de instrumenten aan boord.

Niet enkel het ontwerpen van het hitteschild was een 
huzarenstukje, maar ook het plooien ervan zodat het mee aan 
boord kon. Om het mooi te omschrijven, verwijs ik graag naar 
Mike Menzel - Mission Systems Engineer: “Het [hitteschild] is 
zoals een parachute. Het werkt maar zo goed als de laatste keer 
dat je het hebt opgeplooid en dat ontdek je als je hem gebruikt.”

Spiegeltje, spiegeltje ... te veel spiegeltjes
Naast het hitteschild valt ook de primaire spiegel heel hard op. 
Dat deze uit achttien kleinere hexagonale spiegels bestaat, zal 
je misschien al weten. Dat de JWST daarnaast nog drie andere 
spiegels bevat - die allen even noodzakelijk zijn - allicht niet.

De grootste spiegel is het grote licht-opvangnet en concentreert 

Wie was James Webb?
James Edwin Webb (°1906 - †1992) was directeur van 
NASA tijdens de jaren 60. Tijdens zijn termijn heeft hij 
de fundering gelegd van de beroemde Apollo 11-missie. 
Niet alleen heeft hij van NASA een goed draaiende 
en coherente organisatie gemaakt, maar ook bij het 
Amerikaanse Congres gelobbyd voor genoeg centen.

In 2002 besloot NASA hun Next Generation Space 
Telescope - de opvolger van de Hubble - te vernoemen 
naar deze man.
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de lichtbundel op de tweede spiegel. Deze twee werken als 
concaaf-convexpaar samen om de lichtbundel te concentreren 
op de derde spiegel. Deze corrigeert de brandpunten van de 
verschillend georiënteerde lichtstralen naar één punt. Tot slot 
corrigeert de vierde en laatste spiegel de beweging van de JWST 
zelf  om zo de perfecte afbeelding te krijgen.

Een klein voorbeeld om een beeld te geven van de precisie van de 
JWST: de telescoop kan licht met een sterkte twintig keer kleiner 
detecteren dan wat een nachtlamp op het maanoppervlak zou 
uitzenden naar Aarde.

Leuvens kantje
De James Webb had de eer om aan boord van een Ariane 5-raket 
gelanceerd te worden vanaf  Kourou. De ESA-lanceerbasis in 
Frans-Guyana, bijna ter hoogte van de evenaar.

Nu zijn er aan dit project twee Leuvense kantjes. Enerzijds heeft 
een team van de KU Leuven meegewerkt aan de ontwikkeling 

van het MIRI-instrument aanboord van de James Webb. - In 
het kort staat MIRI voor Mid-Infrared Instrument en gaat 
dit instrument spectroscopieën maken van exoplaneten.  
Een uitgebreidere uitleg is te vinden op de website van het 
Astronomisch Instituut van de KU Leuven.

Anderzijds kennen wij ook allemaal iemand die mee aan de 
basis lag van het motorophangingssysteem van de Ariane 5. Hij 
is zelfs zo bekend dat hij zijn eigen Veto-interview kreeg als ‘De 
Legende’. We hebben het natuurlijk over niemand minder dan 
de gevreesde Mechanica I-prof: Dirk Vandepitte!

Voorlopig zijn alle fases goed verlopen en is de levensduur 
langer dan verwacht. Indien alle komende fases ook vlekkeloos 
verlopen mogen we de eerste foto’s verwachten in de tweede 
examenperiode! •AB

Vind je de ruimte ook zo fascinerend? Droom je van 
verre sterrenstelsels en ruimtemissies? Heb je de ESA-
oproep voor astronauten gemist? Of klinkt het allemaal 
wel leuk, maar is het toch net iets te moeilijk - aka rocket 
science - voor je? Dan heb je gelukt want er is iets voor 
hobbyisten ontwikkeld!

Aangezien we wel degelijk met rocket science bezig zijn 
en het gezegde wel ergens zijn waarheid haalt, zegt 
een beeld meer dan duizend woorden, - 
Of in dit geval een simulatie meer dan 
duizend Ir.Reëel-artikels.

Kerbal Space Program is niet zomaar 
het eerste het beste simulatiespel, maar 
zorgt er ook voor dat de fysica tot in 
de puntjes correct is. Van newtoniaanse 
dynamica, over aerodynamische effecten 
in de atmosfeer, tot zelfs de invloed van 

één, twee of drie Kerbals.

KSP laat je zelf experimenteren met raketten en 
ruimtemissies op een idiot-proof manier. Alles wordt 
met hand-en-tand uitgelegd via allerlei korte tutorials. 
Ieder detail komt aan bod zodat je je Kerbal-team niet 
naar de volgende wereld helpt bij de eerste lancering. 
Moest je de neiging niet kunnen onderdrukken om bij de 
tweeënveertigste lancering opnieuw voor vuurwerk te 

kiezen, kun je altijd de tijd terug draaien.

Niet alleen ingenieurs van NASA, ESA en 
allerlei andere ruimtevaartorganisaties 
houden zich buiten de uren bezig met dit 
spel, ook Elon Musk is fan vanwege de 
hoge didactische waarde.

Voor wiens interesse gewekt is, kan je via 
de QR-code hiernaast de trailer van 
KSP2 spotten.
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rekruteert.

@vtkrevue
revue.vtk.be

revue@vtk.be

Elk jaar in maart organiseert Revue, ter entertainment van onze geliefde mede-
studentjes, een theatershow waarin onze proffen het mikpunt van de spot zijn. Ook 
dit jaar zijn we weer op zoek naar een verse lading enthousiaste medewerkers.
Kan jij niet wachten om te shinen op het podium als prof (acteur dus), het publiek 
te betoveren met je dansmoves of voor de juiste sfeer en swing te zorgen als 
muzikant? Dan ben je bij Revue zeker aan het juiste adres!
Wil je wel graag meehelpen aan de grootste show voor en door burgies maar
geeft de gedachte van op de planken te staan je iets te veel kippenvel? Dan ben
je meer dan welkom om je talenten achter de schermen de vrije loop te laten!
Vervoeg je bij: sgreivers, textiel, techniek, decor, catering, promo of IT en maak
de voorstelling grappiger, mooier en spectaculairder dan ooit! 
Bezoek ons zeker eens op Facebook of YouTube. Daar brachten we vorig jaar 
vier weken lang topentertainment met Revue TV, de allereerste digitale Revue. 
Interesse? Kijk snel op revue.vtk.be en schrijf je in!

Figuranten
Tekstloos

De vraag is waarschijnlijk al eens in je opgekomen: 
hoe zou het zijn om op een podium deel uit te maken 
van de meest hilarische en tevens meest geliefde 
theatervoorstelling onder de studenten aan onze 
faculteit? Dan is dit je kans! 
Kom samen met een aantal vrienden de planken van 
de minnepoort onveilig maken, en draag je steentje 
bij aan de grootste Revue in tijden! Je hoeft zelfs 
geen enkel woord te zeggen. Het enige wat je hoeft 
te doen, is je/jullie naam/namen te sturen naar: 
quintenalexander.govaerts@vtk.be, en het 
weekend voor en de avonden van de voorstelling 
vrijhouden. Wij zorgen voor de rest!    

Aantal zinnetjes
Voel je jezelf extra moedig? Spreek dan het publiek 
sporadisch toe! In een bijrol laat je het beste van 
jezelf zien om je prof of personage helemaal te kijk te 
zetten, zonder grote lijnen tekst! Kortom gewoon wat 
leute maken op het podium, zonder de extra stress. 
Stuur met de snelheid van Dirks Ariane 5 raket je 
postduif naar quintenalexander.govaerts@vtk.be!  

Bijrollen

Decorbouwers
Na de uren

Revue heeft nog nooit zelf een decor gebouwd dat op 
het niveau van de komende lustrum voorstelling zal 
staan. Hier werken we doorheen het komende 
semester op avonden aan. Wil je je ingenieursskills 
eens op een praktische manier bewijzen onder 
gezelschap van een aantal van je kameraden, een 
hamer, geen sikkel maar wel wat dorstlessing? 
Graveer je namen in een digitale lei en stuur deze 
naar jasper.cammaer@vtk.be, en we voegen je toe 
aan onze workspace, zo maken jullie zelf je eigen 
planning!

Facebook YouTube

Revue zoekt nog
Acteurs Muzikanten Vocals Dansers Sgreivers
 Textiel Techniek Decor Catering Promo IT
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faculteit? Dan is dit je kans! 
Kom samen met een aantal vrienden de planken van 
de minnepoort onveilig maken, en draag je steentje 
bij aan de grootste Revue in tijden! Je hoeft zelfs 
geen enkel woord te zeggen. Het enige wat je hoeft 
te doen, is je/jullie naam/namen te sturen naar: 
quintenalexander.govaerts@vtk.be, en het 
weekend voor en de avonden van de voorstelling 
vrijhouden. Wij zorgen voor de rest!    

Aantal zinnetjes
Voel je jezelf extra moedig? Spreek dan het publiek 
sporadisch toe! In een bijrol laat je het beste van 
jezelf zien om je prof of personage helemaal te kijk te 
zetten, zonder grote lijnen tekst! Kortom gewoon wat 
leute maken op het podium, zonder de extra stress. 
Stuur met de snelheid van Dirks Ariane 5 raket je 
postduif naar quintenalexander.govaerts@vtk.be!  

Bijrollen

Decorbouwers
Na de uren

Revue heeft nog nooit zelf een decor gebouwd dat op 
het niveau van de komende lustrum voorstelling zal 
staan. Hier werken we doorheen het komende 
semester op avonden aan. Wil je je ingenieursskills 
eens op een praktische manier bewijzen onder 
gezelschap van een aantal van je kameraden, een 
hamer, geen sikkel maar wel wat dorstlessing? 
Graveer je namen in een digitale lei en stuur deze 
naar jasper.cammaer@vtk.be, en we voegen je toe 
aan onze workspace, zo maken jullie zelf je eigen 
planning!

Facebook YouTube

Revue zoekt nog
Acteurs Muzikanten Vocals Dansers Sgreivers
 Textiel Techniek Decor Catering Promo IT
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Kalender UITNEEMBAAR!

MA 07/02
• Lesvrije week

DI 08/02
• Lesvrije week

WO 09/02
• Lesvrije week

DO 10/02
• Lesvrije week

VR 11/02
• Lesvrije week

ZA 12/02
• Lesvrije week

MA 14/02
Valentijn!

DI 15/02
• Fakfeestje van 
de week

WO 16/02
• Wintermarkt

D0 17/02
• Openingscantus

VR 18/02 ZA 19/02 ZO 20/02

MA 21/02
• Cantusweek
• PhD Day

DI 22/02
• Cantusweek
• Fakfeestje van 
de week

WO 23/02
• Cantusweek
• Ontwerpwed-
strijd Existenz
• SN - BMT & 
Energy

DO 24/02
• Cantusweek
• ECSC

VR 25/02 ZA 26/02 ZO 27/02

feBruari

DI 01/03
• Bierpongtoer-
nooi

WO 02/03
• Doopontmo-
eting

DO 03/03
• Proffentap
• VtKuDkWiZ

VR 04/03 ZA 05/03

MA 07/03
• Cantus
• Jobfair track

DI 08/03
• Fakfeestje van 
de week

WO 09/03 DO 10/03
• JOBFAIR

VR 11/03 ZA 12/03 ZO 13/03

MA 14/03
• KANWEEK
• Lezing: Cryp-
toXTech

DI 15/03
• KANWEEK
• IFR-finale
• Fakfeestje van 
de week

WO 16/03
• KANWEEK
• Marginale 
avond Theokot

DO 17/03
• KANWEEK
• Logi kaapt de 
Fak

VR 18/03 ZA 19/03 ZO 20/03

DI 22/03
• Existenzweek
• Revue
• Massacantus
• Fakfeestje van 
de week

WO 23/03
• Existenzweek
• Revue
• VTK Bureau
• Archiefair

DO 24/03
• Existenzweek
• Revue
• SN Railways

VR 25/03
• Existenzweek

ZA 26/03

Maart

MA 21/03
• Existenzweek
• Lezing: Engi-
neering in Sports

DI 29/03
• SN: IT-security
• Lezing: 
Engineering in     
Sports

MA 28/02
• Jobfair Track
• VTK100 pop-
up
• PAL-tutorop-
leiding

ZO 13/02
• Openingsavond 
2.0

MA 28/03
• Comedy Night

DO 31/03

ZO 06/03

ZO 27/03

WO 30/03
• Paasraap
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VR 01/04
• GALABAL

ZA 02/04

DI 05/04
• Paasblok

WO 06/04
• Paasblok

DO 07/04
• Paasblok

VR 08/04
• Paasblok

ZA 09/04
• Paasblok

ZO 10/04
• Paasblok

MA 11/04
• Paasblok

DI 12/04
• Paasblok

WO 13/04
• Paasblok

DO 14/04
• Paasblok

VR 15/04
• Paasblok

ZA 16/04
• Paasblok

ZO 17/04
• Paasblok

DI 19/04
• Fakfeestje van 
de week
• Kruiwagenrace

WO 20/04 DO 21/04
• Zomerfestival + 
foodhall

VR 22/04
• Cantus

ZA 23/04

April

MA 18/04
• Fakcantus

DI 26/04
• Fakfeestje van 
de week
• Cantus

MA 25/04 ZA 30/04
• Batavierenrace

ZO 03/04

ZO 24/04

MA 04/04
• Paasblok

WO 27/04
• Doop
• Development 
Night

DO 28/04
• VTK100 boek

MA 02/05
• Kiesweek

DI 03/05
• Kiesweek

WO 04/05
• Kiesweek

DO 05/05
• Lolploegendag

VR 06/05
• Verkiezingsdag

ZA 07/05 ZO 08/05

MA 09/05
• Theo in 
memoriam
• Theocantus

DI 10/05
• Fakfeestje van 
de week

WO 11/05
• BOKU-Feesten

DO 12/05 VR 13/05 ZA 14/05 ZO 15/05

DI 24/05
• Blok

WO 25/05
• Blok
• Afzuip

DO 26/05
• Blok

VR 27/05
• Blok

ZA 28/05
• Blok

Mei

MA 23/05
• Blok

MA 30/03
• Blok

ZO 01/05
• Batavierenrace

ZO 29/05
• Blok

MA 16/05
• Finale cantus

DI 17/05
• Fakfeestje van 
de week

WO 18/05
• Afsluitfeest

DO 19/05 VR 20/05 ZA 21/05 ZO 22/05

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

VR 29/04
• Batavierenrace

DI 31/05
• Blok
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een Queeste door aKimonoKe

In een land hier ver ver vandaan in een tijd lang lang geleden 
bestond er een allegaartje van mensen die zichzelf KTV 
noemden. De grote leider, ook wel Herr Praeses genoemd, was 
een jongeheer met blond, krullend haar en een lachje dat alle 
vrouwen deed smelten. Zijn naam was Brom Devroese en deze 
saga vertelt zijn liefdesverhaal.

Als je het al een liefdesverhaal kan 
noemen, want geen vrouw kon zijn 
hartje bekoren. Tot op een dag een van 
de Prinsessen van het rijk der Nemonoke, 
uit de hoofdstad Akimonoke, verdwaalde 
in de tuinen van zijn paleis. Overvallen 
door haar schoonheid staarde Brom haar 
na tot ze uit het zicht verdween, terug 
naar Akimonoke. Hij kon haar echter niet 
vergeten en zodus lokte deze jonge deerne 
Brom uit zijn veilige en vertrouwde 
paleismuren. Het Winterbal zat eraan te 
komen en de Herr Praeses werd verwacht 
daar te verschijnen met een wederhelft 
voor de openingsdans. En zo geschiedde, 
Brom zadelde zijn snelste hengst. De hoop 
op liefde achterna, liet hij zijn hofhouding 
achter, die in spanning afwachtten hoe 
hij zou terugkeren... Maar ik geloof  dat 
Brom de griet kan fixen!

Na zeven dagen en zeven nachten het 
gebergte der Naamsen te beklimmen en 
het gure weer te trotseren, kreeg onze 
grote held de koninklijke domeinen 
van Akimonoke in zicht. Zijn hartje 
begon sneller te kloppen, want het grote 
moment was aangebroken. Brom zou ten 
overstaan van alle Prinsen en Prinsessen 
aan het hof  van Koning Sangi zijn liefde 
betuigen. Eén voor één stelden ze zich 
voor en met elke hoffelijke dame die naar 
voren kwam, zonk de moed hem in de 
schoenen. Waar was ze? Koning Sangi 
nam het woord. “Waarde Herr Praeses, 
ik zie de teleurstelling op je gezicht. De 
laatste Prinses is enkele dagen aan het 
uitwaaien in ons buitenverblijf  aan het 
water.” Met die woorden zette Brom zijn 
queeste verder, op zoek naar liefde. Zijn 

bezoek aan Akimonoke had hem echter 
al één stap dichter bij deze schone deerne 
gebracht. Hij wist namelijk nu haar naam, 
Romie.

Aangekomen aan het buitenverblijf  
trof  hij enkel een vleugje van haar 
bedwelmende parfum en een nobele 
knecht aan. “De Prinses is aan het 
genieten van haar favoriete tijdverdrijf  
en aan het shoppen.” Met zijn snelle 
hengst draafde hij door Nemonoke, aan 
elke passant vragend of  ze Romie gezien 
hadden. Zijn eerste tussenstop was haar 
favoriete lunchspot, Okébar. Ook hier 
was ze nergens te bekennen. Met zijn 
trouwe viervoeter strompelde hij verder 
door de straten. Aangekomen bij Iclud, 
waarschuwde de cafébaas hem voor de 
naderende storm en raadde hem aan om 
terug te keren naar de warmte van zijn 
eigen hofhouding.

De dagen gingen voorbij en Brom kon 
de prachtige Romie niet uit zijn hoofd 
krijgen. De eerste sneeuw viel en het 
Winterbal kwam nu wel heel dichtbij. 
Voorbereidingen werden getroffen, 
leveranciers bevolkten het kasteel en de 
drukte sloeg Herr Praeses om zijn oren, 
maar hij voelde zich toch maar o zo alleen 
zonder een jongedame langs zijn zijde.

Omwille van het 
h o n d e r d j a r i g 
bestaan van het 
koninkrijk KTV 
was het een 
speciale editie van 
het Winterbal. 

Elke gast zou gemaskerd de balzaal 
betreden. Toen Brom zijn masker aan 
de ingang moest uitkiezen, trok een 
felrood gekleurd exemplaar op de hoek 
van de tafel zijn aandacht. Een steek van 
verdriet trof  hem, want het masker zou 
de schoonheid van Romie alleen maar 

ten goede komen. Maar hij wendde zich 
af, plakte zijn masker en een glimlach op 
zijn gezicht en liep de feestvreugde in.

Alle gasten dansten door de nacht, 
voortdurend iemand anders ten dans 
vragend. Om klokslag middernacht 
draaide de drager van het rode masker 
in Brom zijn armen, net op het moment 
dat de maskers af  mochten. Daar stond 
ze dan, in haar volle glorie. Het meisje uit 
zijn dromen, die zijn hart kon bekoren. 
Ze lachte en de wereld rondom hen 
vervaagde. Ze keken in elkaars ogen en 
elke seconde leek wel een eeuwigheid te 
duren. De lucht leek wel elektrisch en toen 
sloeg de vonk over. Ze kusten en zijn hart 
sloeg een slag over. Een verrassing, dat 
zeker, maar eentje die meer dan welkom 
was.

De volgende ochtend moest Romie al vlug 
de koninklijke vertrekken verlaten, terug 
naar haar verplichtingen in Akimonoke. 
De winter vorderde en de drukte van het 
nieuwe jaar verhinderde dat de geliefden 
elkaar konden bezoeken. Brom bleef  de 
kus maar afspelen in zijn hoofd, hij kreeg 
er geen genoeg van en verlangde naar 
meer. Radeloos vroeg hij zijn loyaalste 
adviseur, Ennil, om liefdesadvies. “Nog 
geen enkele vrouw heeft je zo kunnen 
betoveren, laat ze nu niet door je vingers 
glippen.” Brom wisselde een blik van 
verstandhouding uit met Ennil en liet het 
koninkrijk achter in haar handen.

Toen de eerste lentezon het land zegende, 
kon hij het niet langer verduren. Hij 
moest en zou haar zien. Zijn eigen ros 
was vermoeid van de verre tochten en hij 
wendde zich tot hertog Saihtam voor een 
gunst. Voor zo een nobel doel stelde deze 
met veel genoegen zijn snelste hengst ter 
beschikking van Brom. En zo galoppeerde 
hij de ochtendzon tegemoet.
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Nemonoke bruiste van leven en opwinding 
over de aankomende bruiloft van de 
jongste Prinses van Akimonoke. Het koud 
zweet brak hem al uit en Brom haastte 
zich naar het paleis van Koning Sangi. 
Hij knielde voor de troon en smeekte om 
het huwelijk af  te blazen, maar Koning 
Sangi was vastberaden. Brom droop 
af  naar de ceremonie, maar onderweg 
bedacht hij zich en draaide zich om naar 
de vertrekken van de aanstaande bruid. 
Hij opende de deur en was verbluft door 
de ongeëvenaarde schoonheid van de 

bruid. Was hij maar de gelukkige aan het 
altaar. Net op dat moment draaide Romie 
haar om. Met één blik wisten ze beiden 
genoeg, alle gevoelens van het Winterbal 
laaiden weer net zo hard op. Net op dat 
moment weerklonk de startmelodie van 
de ceremonie. Het was tijd voor Koning 
Sangi om haar weg te geven.

Heel het koninkrijk was getuige van 
de verbintenis en net op het moment 
van de geloftes, herinnerde Brom de 

woorden van Ennil, ‘Laat ze nu niet door 
je vingers glippen’. Hij stapte vanuit de 
schaduw naar voren en riep het huwelijk 
een halt toe. “Ik heb bezwaar! Romie, ik 
vraag om je hand en om je hart.” Enkele 
twijfelachtige seconden keek Romie rond 
zich heen en toen stortte ze zich in zijn 
armen. Na een passionele kus, lieten 
ze het feest en Akimonoke achter zich, 
onderweg naar een toekomst samen… En 
ik geloof  dat in elk slot een sleutel past. •LD&MH

de grote aKimonoKe-flowcHart
Wie ben jij in het koninkrijk KTV?

Ben je nog op zoek naar een date voor het Winterbal?

Zou je naar een ander 
koninkrijk reizen om hem/haar te 

vinden?

Heb je al een knappe 
jonkheer of jonkvrouw die 
mee naar het bal gaat?

Maak je geen zorgen, Kings & 
Queens! Hou die grindset vast 

en fix eerst die moneys!! Grietjes 
& boys komen later wel.

Sigma 4 Life

Geloof je in liefde op 
het eerste gezicht?

Brom:

Je wist dat Romie de juiste was 
en zou zelfs een hele queeste 
ondernemen om haar de jouwe te 

maken.

Ben je bereid om 
Wing(wo)man te spelen?

Trouw ros van 
Brom:

Eerlijk? Na heel de tijd op en af  
te galopperen is het wel genoeg 
geweest, het kan mij al niet meer 

schelen hoe het afloopt.

Ennil en Saitham:

Wij geloven dat Brom de griet 
kan fixen!

Romie:

Ook al was je bijna 
getrouwd met iemand anders, 

je hebt uiteindelijk het licht 
gezien en voor die knappe Herr 
P r a e s e s 
van KTV 

gekozen.

Ja Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja
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‘How to surViVe a BreaK-uP’-songs

Een break-up doorstaan is helemaal niet gemakkelijk. En het helpt al zeker niet als 
de Valentijnsfeer overal in de lucht hangt. Gelukkig staan wij voor je klaar met deze 
liedjes om helemaal in op te gaan en zo toch de periode te overleven! •VL

Je mist hem/haar
1. December - Neck Deep
2. Six degrees of seperation -The Script
3. Breakeven - The Script
4. Lie to me - 5 Seconds of Summer
5. Half a heart - One Direction
6. I miss you - Blink 182
7. I don’t love you - My Chemical Ro-
mance

8. Goud - Suzan & Freek
9. Drivers License - Olivia Rodrigo
10. Falling - Harry Styles
11. Someone you loved - Lewis Capaldi
12. I fall apart - Post Malone
13. Nu wij niet meer praten - Jaap Ree-
sema & Pommelien Thijs
14. Back To December - Taylor Swift

Je denkt dat je over de 
persoon heen bent, maar 
toch niet
1. Be my mistake - The 1975
2. Somebody else - The 1975
3. All too well (10 min version) - Taylor Swift
4. If the world was ending - JP Saxe ft. Julia Michaels
5. Good 4 u - Olivia Rodrigo 
6. Remembering sunday - All Time Low
7. Dancing on my own - Calum Scott
8. Habits - Our last night
9. My house - PVRIS
10. Let it go - James Bay
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Je haat hem/haar
1. Shout out to my ex - Little Mix
2. We are never getting back togehter - 
Taylor Swift
3. Gives you hell - The All-American 
Rejects
4. New rules - Dua Lipa

5. Cry me a river - Justin Timberlake
6. You Oughta Know - Alanis Moris-
sette
7.  You should be sad - Halsey
8. IDGAF - Dua Lipa
9. Mean - Taylor Swift

Self-love songs

1. Good as hell - Lizzo
2. Lose you to love me - Selena Gomez
3. Deze is voor mij - Suzan & Freek
4. Fight Song - Rachel Platten
5. This is me - Keala Settle
6. Born this way - Lady Gaga
7.  Warrior - Demi Lovato
8.  Dancing queen - ABBA
9. Nightmare - Halsey

Benieuwd hoe Taylor Swift 
een break-up ervaarde? Ze 
heeft er  een kortfilm over 
geregisseerd op het nummer 
“All Too Well”. De film gaat over 
haar stukgelopen relatie met 
acteur Jake Gyllenhaal. Het 
is een mooi verhaal gespeeld 
door twee topacteurs, zeker 
de moeite dus!
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OPTIMIST
Optimist is gelegen op de Leuvense Vismarkt, in een gebouw 
vol geschiedenis. Hier kan je terecht voor pintjes aan de toog, 
gezelschapspelletjes met vrienden, maar is evenzeer een mooi decor 
voor een gezellige date. De kaart verandert om de zoveel weken en 
ze werken met het concept “foodsharing”. Ze serveren onbekende 
gerechten van over heel de wereld, als snack of  als volwaardige 
maaltijd, dat kies je dus helemaal zelf ! Zeker een aanrader als je 
eens iets anders zoekt dan een basic pasta of  burger! Reserveren is 
hier helaas niet mogelijk, maar je kan altijd even langsgaan en ze 
helpen je er graag verder. 

Het Strand
Liefhebber van vegan of  vegetarisch én van een eclectisch en 
trendy artistiek interieur? Dan moet je zeker eens langsgaan bij 
Het Strand op de Leuvense Vesalius-site. Het café-restaurant in 
industriële vintagestijl dat zich specialiseert in vegetarische en lokaal 
geproduceerde health-food loopt rechtstreeks over in de foyer van 
het alom bekende Cinema Zed. Na de date kan je dus nog een 
cinefiel-filmpje meepikken. In de zomer is het terras bovenaan 
de betonnen trappen van de site een absolute aanrader voor 
zonnekloppers. In de winter kan je hier ook altijd terecht voor een 
heerlijke warme appelsap met kaneel en zoals ze zelf  graag op hun 
site vermelden: ja, ze hebben ook bier!

SUD SUD Bistro
In de gezellige Leuvense Parijsstraat vind je een paar culinaire pareltjes terug. Een relatief  
nieuwe horecazaak daar is Sud Sud Bistro, een supergezellige tapasbar met zuiderse vibes, een 
heerlijke wijnkaart en een prachtig art decointerieur. Deze foodbar heeft lekkere en compleet 
shareable gerechtjes op de kaart zoals gehaktballetjes in een kruidige tomatensaus en hummus 
met versgebakken flatbread. Leuk voor een romantische date, maar zeker ook voor een avondje 
gezellig bijpraten met vrienden of  vriendinnen!

Leuke restaurants voor een gezellige date!

Er zijn hopen lekkere en gezellige restaurants in Leuven, dus eentje uitkiezen om 
te gaan eten kan weleens een moeilijke opdracht zijn. Zoek jij nog een origineel 
en gezellige spot voor een gezellig etentje,  maar weet je niet zo goed waar te 
zoeken? Wij zochten voor jou dé leukste restaurantjes uit! Van een snelle hap tot 
een gezellige sfeer tot volledig veganistisch, Leuven heeft het allemaal te bieden 
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Bar Louis
Bar Louis, een gezellig restaurant gelegen op de Grote Markt met de ‘cosmopolitan 
spirit’. Je kan er terecht voor een lekkere lunch, diner of  voor een cocktail met wat bites. 
Ze serveren onder andere klassiekers zoals vol-au-vent, maar hun bekendste gerecht is 
wellicht hun ‘tuna tataki’. Ben je vegetarisch of  eet je liever geen vlees? Geen probleem! 
Bar Louis heeft verschillende vegetarische gerechten op hun menu staan! Mocht je 
graag hier een plaatsje willen bemachtigen, reserveer je best op voorhand.

Bar Stan
De tweede bar ligt iets buiten het centrum, maar lokt veel klanten. Hier kan je 
zowel ‘s middags als ‘s avonds terecht voor speciale receptjes. De kok haalt het 
onderste uit de kan, en tovert smaakbommen op tafel voor een eerlijke prijs. Bar 
Stan noemt zichzelf  een buurtbar, en werkt samen met andere lokale horeca 
zaken voor bijvoorbeeld hun koffie en thee. In de zomer hebben ze hier ook een 
zalig terras aan het vernieuwde plein in de Hendrik Consciencestraat.

Bar del Sol
Iets dichter bij onze campus vinden we Bar del Sol! Een heel gezellige 
bar in de Schapenstraat waar je ook terecht kan om iets te eten. Ook 
hier is een gezellig terras dat ‘s avonds mooi verlicht is. Ze beschrijven 
zichzelf  als een no-nonsense bar met frisse drankjes en zonnige vibes. 
Nood aan een zomergevoel tijdens de koude winterdagen? Dan kan je 
hier altijd terecht! 

Kaminsky
Elke dag kan je hier terecht voor een snelle hap, uitgebreide tafel of  een plankje bij 
‘den aperitif ’. Het oog gericht op de seizoenen, zorgen ze voor een gevarieerde en 
wisselende eetkaart. Dagverse, rijkelijk bedeelde en speelse gerechten aan een eerlijke 
prijs. Een evenwichtig aanbod van vlees, vis en vegetarisch is steeds terug te vinden op 
de menukaart. In de zomer is het heerlijk vertoeven op het grote terras en in de winter 
toveren ze het terras om tot een sfeervolle chalet met veel warmte en gezelligheid. 

SUSURU
Ben je op zoek naar een authentieke Aziatische keuken? SUSURU 
brengt de onvervalste sfeer van een Japanse ramenbar naar hartje 
Leuven. Waan je in een smal steegje in Tokio terwijl je proeft van 
authentieke noedelgerechten, bereid door een chef-kok die de kneepjes 
van het vak leerde in Yokohama en Singapore. Dit is misschien niet 
het ideale restaurant voor een eerste date aangezien ‘Susuru’ Japans 
is voor ‘slurpen’ en dat is precies hoe je deze delicatesse naar binnen 
werkt. Hier kan je ook niet reserveren, dus kom zeker op tijd langs!
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Wat is het?
De term spreekt als het ware voor zich: bindingsangst is het 
ervaren van een bepaalde terughoudendheid en vrees voor 
het zich hechten aan andere personen. In de meeste gevallen 
komt bindingsangst in liefdescontext voor, maar ook partners 
in vriendschapsrelaties of  familierelaties kunnen lijden aan dit 
angstgevoel. We bevinden ons in romantische tijden, waardoor 
we ons in wat volgt zullen focussen op amoureuze relaties.

Laten we beginnen met stellen dat bindingsangst enkel een 
probleem kan vormen als je effectief  behoefte hebt aan, of  op 
zoek bent naar de liefde. Swipe je elk account op Tinder naar 
rechts voor een simpel nachtje plezier, of  doorkruis je elke avond 
de gehele Oude Markt op zoek naar een extra naam voor op 
je bedpartnerslijstje? Dan mag je dus op beide oren slapen. 
Echter, voorgaande gedragingen kunnen ook een teken zijn van 
bindingsangst; je stelt je dus best eerst de vraag of  je effectief  
het liefdesgevoel mist in je huidige leven, of  dat je simpelweg en 
met volle teugen geniet van al het experimentele schoon dat het 
studentenleven te bieden heeft.

Nu, let’s talk symptoms. Naast de herkenningspunten uit de 
inleiding, zijn ook de signalen uit onderstaande lijst symptomen 
van bindingsangst. Merk op dat deze symptomen met elkaar 
gemeen hebben dat ze tot stand komen door een bepaalde 
terughoudendheid naar de liefde toe, uit zelfbescherming. 
Bindingsangst komt meestal voort uit een ervaring uit het 

verleden waarbij jouw emoties en behoeften aan de kant 
werden gezet. Je hebt misschien niet genoeg liefdevolle aandacht 
gekregen van je ouders tijdens de opvoeding, je werd gepest op 
school, of  een ex-partner heeft je weleens bedrogen. In ieder 
geval werd je vertrouwen in (liefdes)relaties geschaad, waardoor 
je nu in huidige relaties een vermijdende hechtingsstijl aanhoudt. 

Symptomen van bindingsangst zijn onder andere:

• Je wilt wel een relatie, maar je hebt altijd excuses om er geen 
aan te gaan.

• In een nieuwe relatie twijfel je heel snel en vaak aan soms 
erg banale dingen.

• Je hebt over het algemeen enkel korte relaties en bent zelf  
meestal degene die ze verbreekt.

• Je rationaliseert je relatie en durft je niet overgeven aan je 
gevoelens.

• Je voelt je vaak aangetrokken tot onbereikbare personen. 
Die ene medestudent in een vaste relatie en die knappe 
assistent van 25 jaar ouder mogen jou weleens bellen.

• Je negatieve zelfbeeld uit zich in zelfoverschatting. Je maakt in 
relaties jezelf  vaak groter dan de ander uit zelfbescherming. 

• Je ziet je partner graag, maar hebt toch vaak de neiging te 
flirten met anderen of  zelfs fysiek vreemd te gaan.

• In relaties probeer je zo veel mogelijk de controle bij jezelf  
te houden. 

• Je bent bang om je vrijheid te verliezen.

• Je vermijdt diepe banden met personen. Je houdt de ander 
liefst op afstand. 

Moet je toegeven dat de grote meerderheid van deze symptomen 
overeenkomen met jouw gedragingen? Lees dan zeker verder om 
te ontdekken wat je kan doen om van deze angst af  te geraken!

Dus... wat doe je eraan?
Een eerste stap in de weg naar heling is het (h)erkennen van 
je angst. Probeer eens terug te graven in je verleden en een 
mogelijke verklaring te zoeken voor je bindingsangst, in lijn met 
de eerdergenoemde voorbeelden hiervan. Bindingsangst is een 
gevolg van dit soort (micro)trauma’s; je kan enkel het gevolg 
oplossen als je ook de bron aanpakt. Heb je moeite met het zelf  

HelP! iK HeB Bindingsangst!  

Je bent in de beginfase van een nieuwe relatie, maar je ervaart de ander toch al 
snel als “te veel” of verstikkend. Wanneer je denkt aan stabiele relaties van vrienden, 
lijkt dit jou een eerder saai en eentonig gebeuren. In een nieuwe relatie vind je het 
lastig om je emoties te delen met je partner en deze beschuldigt je ervan vaak 
wisselende signalen af te geven. Herken je deze stellingen? Dan heb je misschien te 
kampen met bindingsangst. Niet getreurd, want je komt weldra alles te weten over 
dit angstgevoel en hoe je hier op een passende manier mee omgaat!

Tips bij het herkennen en behandelen van bindingsangst bij jezelf, of bij je partner
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ontdekken van de oorsprong van jouw angst, dan kan een (relatie)
therapeut hier zeker mee helpen. Laten we van deze gelegenheid 
dan ook nog eens gebruik maken om psychologische hulp in een 
beter daglicht te zetten. Maak van onze Studentenvoorzieningen 
gebruik, ook als je denkt het niet nodig te hebben; je zou weleens 
verbaasd kunnen zijn van de impact die het op je mentale 
levenskwaliteit heeft, nodig of  niet. 

Wanneer je een vinger hebt kunnen leggen op de oorsprong van 
je probleem, kan je hieraan beginnen werken. Zit je (bijna) in 
een relatie, dan is communicatie een eerste belangrijke stap. Als 
je je hier comfortabel bij voelt, kan je jouw partner de oorsprong 
en gevolgen van jouw bindingsangst vertellen, of  tenminste wat 
dit voor jullie huidige relatie betekent. Maak duidelijk dat je je 
partner graag ziet, maar dat voorvallen in je verleden ervoor 
hebben gezorgd dat je nu weleens gemengde signalen kan 
afgeven. Het delen van emoties blijft moeilijk voor mensen die 
kampen met bindingsangst, maar probeer toch je partner in 
vertrouwen te nemen. Enkel zo kunnen jullie toewerken naar een 
transparante, gezonde relatie.

Ook zonder een potentiële liefdespartner in je huidige leven, is 
jezelf  openstellen de beste manier om van bindingsangst af  te 
geraken. Je kan enkel aan je vermijdende hechtingsstijl werken 
door de controle te durven loslaten en het risico om gekwetst 
te worden te durven nemen. Je hebt jezelf  gedurende lange tijd 
beschermd door je niet te binden, maar dat heeft je waarschijnlijk 
tot hiertoe nog niet erg veel opgeleverd. Laat je gevoelens 
toe, accepteer dat je angstig bent, en probeer actief  tegen je 
symptomen in te gaan wanneer je ze opmerkt in je eigen gedrag. 
Heb je nog steeds te veel angst om het risico te nemen, omdat 
je niet wil moeten omgaan met de pijnlijke emoties die bij een 
eventuele relatiebreuk zouden horen? Dan kan het inschakelen 
van een ondersteunend vertrouwenspersoon of  therapeut ook 
hier zeker helpen.

Help! Mijn partner heeft bindingsangst!
Heb je na het lezen van dit artikel het gevoel dat niet jij, maar 
misschien je partner weleens zou kunnen lijden aan bindingsangst? 
Zoals je weet zal je partner dan waarschijnlijk moeilijkheden 
hebben met het maken van diepe emotionele connecties en het 
vertrouwen in jou en jullie relatie. Probeer een veilige omgeving 

te creëren, zodat een vertrouwensband opgebouwd kan worden. 
Tracht symptomen van hun bindingsangst te herkennen en 
hen hierin te ondersteunen; houd hierbij het feit dat een 
onderdrukking van hun emoties in het verleden waarschijnlijk 
aan de basis ligt van hun angst, in je achterhoofd. Geef  genoeg 
bevestiging, maar nog meer dan bevestiging, genoeg ruimte!

Ook hier is communicatie weer een nodige stap. Wanneer je 
denkt dat je partner bindingsangst heeft, breng dit dan aan 
op een voorzichtige en begripvolle manier, en niet met een 
beschuldigende ondertoon. Bied een veilige omgeving om 
emoties te delen, een luisterend oor, en een helpende hand. Het 
kan je partner helpen om te praten over hun angst en gevoelens 
wanneer je het gesprek start door te beginnen met het delen van 
die van jou. Wees bij dit soort emotionele gesprekken te allen 
tijde transparant, zodat je partner zich niet te benauwd voelt. 
Zeg bijvoorbeeld iets als: ‘Ik weet dat het spreken over emoties of  
het delen ervan moeilijk is voor jou of  jou een benauwd gevoel 
geeft, maar ik denk dat het jou en onze relatie wel zou kunnen 
helpen als we hier samen een oplossing voor bedenken. Je hoeft 
over niets te praten waar je je niet comfortabel bij voelt. Wat 
denk jij?’.

Last but not least, verlies in dit hele proces jezelf  niet uit het 
oog. Ook jij hebt emotionele noden in de relatie, die je ook zeker 
moet communiceren naar je partner toe. Spreek je behoeften en 
verwachtingen uit, maar maak zeker geen strenge regels op voor 
je partner. Aangezien het helingsproces weleens een heel tijdje 
kan duren is geduld een schone deugd, maar vergeet niet dat 
een langdurig ‘geven zonder nemen’ jou op termijn ook enkel 
ongelukkig zal maken. Trek je conclusies wanneer je partner 
niet laat zien dat die tenminste probeert eraan te werken en 
ook probeert rekening te houden met jou. Bindingsangst is geen 
excuus voor verwaarlozing; wees begripvol, maar niet naïef !

Ziezo, tot hier reikt onze vakkennis! Hieronder kan je een link 
naar de Studentenvoorzieningen van de KU Leuven vinden; 
heb je na het lezen van dit artikel nog bijkomende vragen, dan 
contacteer je hier best een expert. Succes, en veel liefde! •RV

https://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/gezondheid/mentale-
gezondheid/psy
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De antivaxbeweging, Donald Trump 
als president van de Verenigde Staten, 
de stijgende populariteit van TikTok, de 
proportie studenten die er niet in slagen 
om een voldoende op Mechanica uit 
de brand te slepen… Zowel experten, 
onderwijzers, als de mensen die op HLN-
posts reageren, zijn het eens dat onze 
maatschappij met een groot probleem 
kampt: het algemene kennisniveau in de 
wereldbevolking lijkt te dalen.

Gelukkig zijn er nog de 
computerwetenschappers die er alles 
aan doen om artificiële vormen van 
intelligentie te ontwikkelen om onze 
groeiende menselijke tekorten te kunnen 
compenseren. Een interessante vraag 
die daaruit ontstaat: “Zal deze artificiële 
intelligentie ooit gesofisticeerd genoeg 
zijn om het werk van mensen binnen 
uiteenlopende sectoren te vervangen?”

AI in de zorgsector
Een van de vele sectoren waar deze 
artificiële intelligentie stilaan een 
belangrijke rol begint te krijgen is de 
zorg, waar AI ondertussen al uitgebreid 
wordt ingezet in het domein van de 
diagnostiek. Zo kunnen AI-systemen 
tegenwoordig nauwkeurig stoornissen 
in ambigue situaties vaststellen, 
zoals bijvoorbeeld bij het vaststellen 
van autismespectrumstoornissen 
(Darcy et al. 2016).  In de ruwe doch 
specifieke en predictieve capaciteit van 
‘machine learning’ bestaan verder ook 
uiteenlopende mogelijkheden voor de 
zorgsector. Zo heeft dit er bijvoorbeeld 
al voor gezorgd dat nieuwe tumor-
kenmerken zijn ontdekt die kunnen 
helpen bij het vaststellen van patiënten 
hun prognoses (Darcy et al. 2016). Met 
wat inbeeldingskracht kunnen we al 
snel tot de conclusie komen dat verdere 
progressies in AI grote veranderingen 
zullen brengen voor de sector en dat een 
aantal hedendaagse rollen, zoals die van 
een radioloog of  een diagnosticus weleens 
overbodig zouden kunnen worden in  
 

de toekomst. AI in de zorgsector biedt ook 
een potentiële oplossing voor belangrijke 
problematieken in de zorgsector. De 
bevolking wordt er bijvoorbeeld niet 
jonger op en de proportie van de Europese 
populatie boven de 80 jaar wordt verwacht 
te groeien van 5,9% in 2020 naar 14,6% 
in 2100 (Europese Commissie, 2020). 
Hiernaast staan verpleegkundigen op 
de eerste plaats van de beroepen met 
het grootste tekort in de EU (Eurostat, 
2021) en ervaart steeds 43% van het 
medisch personeel minstens één van de 
componenten van burn-out door een 
overmatige werkdruk (De Hert, 2020). AI 
kan door het vervullen van administratieve 
taken en door het overnemen van functies 
binnen de zorgsector dus een belangrijke 
puzzelstuk vormen in het oplossen van dit 
soort problematieken.

Empathie
Toch zal een toekomstige alomvattende 
veroveringstocht door AI in de 
zorgsector er moeilijk komen. Een 
verzorger vervult naast de rol van 
een rationele wetenschapper en 
biologische mechanieker ook die van 
een geruststellende en empathische 
steunpilaar. En laat net die rol afhangen 
van een cruciaal element waar 
computerwetenschappers mogelijks nooit 
een antwoord op zullen kunnen vinden in 
het nabootsen van de menselijke psyche: 
emoties. 

De laatste jaren zijn talloze ‘empathische’ 
AI-systemen ontwikkeld en uitgerold in 
uiteenlopende toepassingen. Zo kan je 
soms door een vriendelijk ogende robot 
ontvangen worden in het Universitair 
Ziekenhuis van Antwerpen en houden 
tegenwoordig ‘sociale robots’ ouderen 
in bejaardentehuizen soms gezelschap  
tegen de eenzaamheid. Deze systemen zijn 
meer dan gewoon speelgoed. Zo kunnen ze 
specifieke stimuli en gezichtsuitdrukkingen 
herkennen om gepast en ‘empathisch’ te 
kunnen reageren op de herkende emoties. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toch kan je deze ingenieuze systemen 
eigenlijk niet ‘empathisch’ noemen. 
Volgens collega-wetenschappers uit de 
psychologie is het fenomeen empathie 
onder te verdelen in drie distincte 
processen waarmee mensen reageren 
op de emoties van anderen. Cognitieve 
empathie is de capaciteit om te redeneren 
over de emoties van anderen. In andere 
woorden gaat dit over het herkennen 
van emoties bij anderen en het begrijpen 
en afleiden waaruit deze emoties zijn 
kunnen ontstaan. Motivationele empathie is 
het verlangen dat we ervaren om anderen 
hun emotionele toestanden te verbeteren.  
Emotionele empathie is het overnemen van 
andere mensen hun emoties. Dit gaat 
dus over het vermogen om te voelen 
wat een ander voelt, vaak zelfs alvorens 
we die gevoelens hebben herkend (Zaki, 
2017). Het is vooral deze laatste vorm van 
empathie waar AI de rol van een mens 
nooit volledig zal kunnen vervangen. Het 
is namelijk een vereiste dat AI zelf  de 
waargenomen gevoelens moet kunnen 
‘meevoelen’ (Montemayor et al., 2021). 

AI zal dus in de komende decennia 
belangrijke veranderingen teweegbrengen 
in de zorgsector, maar het zal nooit 
volledig de rol van mensen kunnen 
overnemen. Mensen zoeken namelijk bij 
een medische consultatie niet enkel naar 
een juiste diagnose en de beste aanpak, 
maar ze zoeken ook naar geruststelling 
en een empathische interactie. Je kan zelfs 
stellen dat vaak die interactie met een 
warme Homo sapiens de enige en meest 
effectieve remedie kan zijn. •KV

PsycHologiscHe KijK oP AI in de zorgsector

AI en Machine learning zijn al een lange tijd booming, toch is de implementatie 
ervan in verschillende sectoren niet zo evident als die op het eerste zicht lijkt.

AI
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Katrien Herdewyn 

Katrien Herdewyn werd vorig jaar door VTK voorgedragen als ereprofessor aan de 
Faculteit Ingenieurswetenschappen. Nog niet zo lang geleden studeerde ze af als 
burgerlijk ingenieur en ondertussen is ze de founder van de succesvolle start-up 
Elegnano die zich bezighoudt met het combineren van mode en technologie. Een 
echt voorbeeld dat je met een ingenieursdiploma alle richtingen uit kan!

Je hebt een opleiding als 
burgerlijk ingenieur gevolgd. 
Waarom heb je voor die 
opleiding gekozen?
Katrien Herdewyn: Ik wou 
eigenlijk mode doen of  iets met 
schoenen, al van in het begin. Maar 
mijn ouders zitten beiden in de 
wetenschappelijke wereld, dus dat 
was niet meteen een optie. Mijn zus, 
die drie jaar ouder is dan ik, deed ook 
geneeskunde. Daarop gebaseerd wist 
ik al dat ik geen geneeskunde wilde 
studeren. Dan waren er uiteraard nog 
wel veel opties, maar er stond in een 
brochure over burgerlijk ingenieur dat 
de richting geschikt was voor creatieve 
mensen en ik dacht meteen: “Goh, ik 
ben wel graag creatief  bezig!” Ik had 
ook een opleiding met 8 uur wiskunde 
gedaan in het middelbaar dus ik was 
wel wetenschappelijk onderlegd. Ik 
moet wel eerlijk zijn: ik denk dat als 
er een ingangsexamen was geweest 
voor burgerlijk ingenieur, dan had ik 
er waarschijnlijk niet voor gekozen. 
Ik heb ook altijd gezegd dat als ik ooit 
tweede zit heb, dan stop ik ermee, 
want dat is het mij niet waard. Maar 
eenmaal ik er mee bezig was, vond 
ik de inhoud wel heel interessant. Ik 
ben naar elke les geweest en ik maakte 
die oefeningen ook heel graag. Ik wist 
wel niet of  de job per se iets voor mij 
zou zijn, maar de materie die je leert 
vond ik heel leuk. Elke beslissing die 
je moest nemen, zoals de hoofd- en 
nevenrichting en de master, heb ik 
gekozen op basis van de vakken die 
ik het leukste vond en nooit op basis 
van de werkzekerheid. Ik had totaal 
geen idee wat ik erna ging doen. Nog 
iets extra dat mijn keuze misschien 
beïnvloed heeft, is dat mijn grootvader 
ook een ingenieur is en hij wilde heel 
graag dat iemand van de kleinkinderen 

ingenieur zou worden. Tot mij, was er 
nog niemand aan begonnen, dus dat 
was ook een extra zetje in de rug. 

Ben je tijdens je studies nog veel 
met mode bezig geweest? Of  
had je al in je achterhoofd dat je 
nog iets met mode wou doen?
Katrien Herdewyn: Ik was zelf  
wel veel bezig met mode. Ik zat 
bijvoorbeeld ook in VTK Revue en ik 
maakte daar kostuums. Ik maakte ook 
veel eigen kleren en ik kocht heel veel 
schoenen, dus ik was wel modebewust, 
toch meer dan de gemiddelde 
burgerlijk ingenieur. Maar ik had niet 
het idee dat ik in die sector wilde gaan 
werken. Ook al wist ik niet wat ik met 
mijn diploma ging doen, ik zag wel 
dat je veel opties had. Wanneer ik dan 
naar jobbeurzen begon te gaan, vond 
ik nog steeds niet echt wat ik wilde 
doen. Maar ik had zeker nog niet 
de gedachte dat ik niet als burgerlijk 
ingenieur zou gaan werken en iets in 
de mode wilde doen. Op dat moment 
was dat puur een interesse en een 
hobby. 

Wat heeft de inhoud van de 

opleiding voor jou persoonlijk 
en voor jouw carrière betekend?
Katrien Herdewyn: Het is 
misschien cliché, maar ik denk dat het 
belangrijkste de manier van denken 
is. Je leert hoe dat je problemen 
moet benaderen en oplossen. Je hebt 
ook een grote basis die je uitbouwt. 
Als je mij bijvoorbeeld nu een 
wetenschappelijke vraag stelt of  je 
vraagt naar een wet uit de fysica, dan 
is de kans dat ik het correct heb klein, 
maar het zal mij weinig moeite kosten 
om het allemaal terug op te pikken 
als ik het bekijk. In dat opzicht is dat 
voor mij heel nuttig, omdat ik in heel 
veel verschillende sectoren werk. Ik 
heb bijvoorbeeld een project gedaan 
met een bedrijf  dat glas maakt voor 
constructie en in de datasheets die ik 
kreeg stonden veel dingen die ik bij 
materiaalkunde had gezien, waardoor 
het voor mij makkelijker was om alles 
te begrijpen. 

Het is nog steeds een beetje 
atypisch dat een meisje voor 
burgerlijk ingenieur kiest, 
hoewel het de laatste jaren wel 
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in stijgende lijn gaat. Was er iets 
dat jij miste aan de opleiding als 
meisje?
Katrien Herdewyn: Ik denk dat het 
probleem dat meisjes er weinig voor 
kiezen eigenlijk er voor al komt. Ik krijg 
regelmatig e-mails van ouders of  van 
meisjes zelf  die denken dat ze het niet 
gaan kunnen en daardoor al faalangst 
hebben, nog voor ze aan de richting 
beginnen. Het is ook wel intimiderend 
als je tussen mensen zit die 
allemaal anders zijn dan jou, 
zeker als je niet heel zelfzeker 
bent. Ik herinner mij nog 
bij mijn eerste P&O; je 
kreeg een willekeurige groep 
toegewezen en ik kende daar 
niemand van. Ik had toen ook meteen 
het gevoel dat de rest van mijn groep 
er meer van kende en veel slimmer was 
dan ik dus ik focuste toen ook op de 
presentatie en het verslag. Uiteindelijk 
bleek dat dan niet zo te zijn en was ik 
de enige uit de groep die in de tweede 
bachelor is geraakt. 

Wanneer ik nu in scholen ga spreken 
over het belang van STEM, wil ik laten 
zien dat wat je er later mee kan doen, 
niet die typisch mannelijke beroepen 
zijn. Je weet ook vaak als je eraan begint 
en je wilt in een technische sector gaan 
werken, dat je waarschijnlijk heel je 
leven tussen mensen zit waar je jezelf  
niet in herkent. Er is dus een gebrek 
aan rolmodellen. Als je er als meisje 
aan begint, kan je moeilijker meteen 
zeggen dat je een carrière zoals een 
bepaalde persoon wil opbouwen, 
omdat het vaak heel mannelijk is. 
Maar als je nu begint te werken, zijn 
er - mijns inziens - veel mogelijkheden 
buiten die strikte, klassieke beroepen 

waarvan je weet dat je ze kan gaan 
doen. 

Mocht je het nu zelf  in handen 
hebben, binnen onze opleiding 
of  in het middelbaar. Wat 
zou je dan veranderen om de 
verhouding jongens-meisjes 
meer gelijk te krijgen?
Katrien Herdewyn: Als ik naar 
het curriculum zelf  kijk, vind ik dat 

het een heel goede opleiding is hier. 
Het is heel theoretisch, dus je moet 
veel studeren. Wat ik op zich geen 
probleem vind. Ik vind eerder dat 
de toepassingen, wanneer je het 
dus omgezet ziet in de praktijk, dat 
dat breder mag zijn. Er mogen dus 
meer verschillende projecten worden 
aangeboden. Bijvoorbeeld, toen ik 
materiaalkunde studeerde, dan kregen 
we een project over onderdelen van 
vrachtwagens. En dat terwijl er in 
materiaalkunde echt superinteressante 
dingen te doen zijn, maar de projecten 
die gekozen worden zijn altijd heel 
stereotiep en heel mannelijk. Ik denk 
dan als je daar bijvoorbeeld iets uit de 
mode toevoegt, kan je laten zien dat 
ingenieurswetenschappen meer is dan 
die stereotypen. Ik denk dat dit zeker 
belangrijk is voor jongeren (laatste 
twee jaren van het middelbaar) om 
dit in te zien, want eenmaal je aan 
de studies begint, besef  je wel dat de 
richting en de mogelijkheden heel 
breed zijn. Je merkt nu ook dat er veel 

meisjes kiezen voor handelsingenieur 
of  bio-ingenieur, omdat dat net iets 
vrouwelijker is, terwijl er ook voor 
burgerlijk ingenieurs zeker veel 
opportuniteiten zijn.

Concreet denk ik dus dat het 
belangrijk is om rolmodellen voor te 
stellen aan jongeren. Dus vrouwen 
die in de technische wereld zitten 
tonen, vooral ook vrouwen die niet 
veel ouder zijn. Want als je op tv 
een ingenieur ziet, is dat meestal een 
blanke man. Hiermee kunnen meisjes 
zich veel moeilijker identificeren. 
Anderzijds denk ik dat het belangrijk 
is om het projectwerk op middelbare 
scholen diverser te maken. Nu 
bouwen ze vaak elektronische bordjes, 
maar dat zouden beter projecten 
worden die beide genders aanspreken 
en dus minder geprojecteerd zijn op 
jongensachtige dingen.

Het probleem begint natuurlijk al 
vanaf  de geboorte: jongetjes worden 
meer in jongensachtige dingen 
geduwd en meisjes in meisjesachtige 

dingen. Dat is de huidige 
maatschappij gewoon, 
we kunnen dat moeilijk 
tegenhouden. Als het dan 
echt gaat om het ontwikkelen 
van techniek, dan zou ik 
projecten aanreiken in een 

veel breder interessegebied dan die 
stereotiepe proefjes, zonder dan per se 
heel vrouwelijk te gaan.

En nu over jouw carrière, zou je 
eens kunnen schetsen waar je je 
nu vooral mee bezighoudt?
Katrien Herdewyn: Ik ben vooral 
bezig met Elegnano, dat is begonnen 
als een slow-fashion schoenenlabel. 
Dit wil zeggen dat we niet elk half  
jaar een nieuwe collecties uitbrengen, 
maar dat we werken met een 
permanente collectie en af  en toe 

“Ik wil laten zien dat wat je met 
een ingenieursopleiding kan 

doen, niet die typisch mannelijke 
beroepen zijn.”
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voegen we nieuwe modellen toe. Dit 
is eigenlijk redelijk snel geëvolueerd. 
Vandaag de dag definieert Elegnano 
zich als een fashion-techbedrijf, dus 
modetechnologie. We werken vooral 
zelf  op projecten die tussen de twee 
zitten. Zo zijn we bijvoorbeeld bezig 
met de ontwikkeling van een riem 
voor mannen waarvan een deel 
ge-3D-print wordt en een deel uit 
lederalternatief  bestaat. Dus geen 
echt leder, maar bijvoorbeeld leder op 
basis van planten. Een ander project 
waar ik nu aan het instappen ben, is de 
biofabricatie van leer. Dat is eigenlijk 
het 3D-printen van leer op basis van 
stamcellen. Dus het zijn wel echt 
applicaties voor de mode-industrie, 
maar zeer technologisch. Anderzijds 
hebben we ook een consultingservice 
voor zowel modebedrijven, als 
techbedrijven die een project doen dat 
overbrugt. Bij techbedrijven zijn dat 
dan bijvoorbeeld augmented reality-
brillen, dat is iets draagbaar. Als je 
dat wil verkopen aan bijvoorbeeld 
dokters, de gewone man of  zelfs 
modebedrijven, dan heb je iets nodig 
dat er wat mooier uitziet. Dan moet 
je dus afstappen van die traditionele 
prototypes. Anderzijds zijn het 
bijvoorbeeld modebedrijven met 
schoenen waarvan je de hakken kan 
afnemen of  handtassen waarin je je 
gsm kan opladen. Ook zijn we bezig 
met de optimalisatie van het snijden 
van leer, om zo veel mogelijk uit een 
lap leer te krijgen. Hiervoor moet je 
berekeningen doen en werken met 
artificiële intelligentie. Als je naar 
de meeste Elegnano-schoenen kijkt, 
zie je ook dat deze bestaan uit veel 
kleine stukjes leer. Dat is echt met de 
bedoeling om zo weinig mogelijk afval 
te creëren uit het leer. 

We zijn dus vooral bezig met 
modebedrijven en techbedrijven, 
maar af  en toe doe ik ook andere 
industrieën. Dit is dan puur omdat 
ik het heel interessant vind, voor 
zowel mij als de mensen waarmee 
we samenwerken, om te zien hoe 
verschillende industrieën problemen 
aanpakken. Je leert daar heel veel van. 

Van de verschillende branches 
waar je nu mee bezig bent met 
Elegnano, waar haal je het 
meeste voldoening uit?

Katrien Herdewyn: Ik denk niet 
dat ik uit iets specifiek het meeste 
voldoening haal, maar dat het de 
afwisseling is. Soms ben ik puur bezig 
met de ontwikkeling van schoenen 
en nieuwe producten en dan de 
dag erna kan ik mij volledig laten 
onderdompelen in een hele andere 
wereld. Dat kan dan heel technisch 
zijn, zoals bijvoorbeeld datasheets 
onderzoeken, uitzoeken hoe een 
product werkt en hoe we het beter 
kunnen maken, discussies hebben met 
mensen uit verschillende domeinen... 
Ik denk dat als ik slechts één ding kon 
doen van alles wat ik nu doe, dat ik er 
veel minder voldoening zou uithalen. 
Als ik nu kijk naar de momenten 
waarop ik het liefste werk, dan denk 
ik dat dat de momenten zijn waarop 

ik samenwerk met andere mensen 
die in een totaal andere achtergrond 
hebben dan ik. Die mensen denken op 
een andere manier en dat vind ik heel 
boeiend en inspirerend. 

Je hebt in het begin van het 
interview aangehaald dat je 
altijd wel bezig bent geweest 
met mode. Wanneer en vooral 
waarom heb je de stap gezet 
om mode te combineren met 
technologie en daarmee iets te 
doen?
Katrien Herdewyn: Nadat 
ik afgestudeerd was al burgerlijk 
ingenieur, heb ik vier jaar als 

doctorandus gewerkt aan het 
departement Natuurkunde en 
Sterrenkunde. Ik deed dat omdat ik 
op dat moment niet wist wat ik wou 
gaan doen met mijn diploma (lacht). 
Ik werkte daar wel heel graag en ik 
was ook heel geïnteresseerd in het 
onderzoek dat ik deed voor mijn 
masterthesis. En tijdens die vier jaar 
ben ik dan per ongeluk gestoten op 
een artikel in de GeniaaL over Anne 
Poesen. Zij heeft ingenieur-architect 
gestudeerd, hier aan de KU Leuven. 
Zij is nadien in Milaan een opleiding 
schoenontwerpen gestart, dus ik 
dacht: “Ik ga dat ook doen!” Dat was 
dan een avond- en weekendopleiding. 
Toen mijn contract aan de KU Leuven 
afliep en ik ondertussen een diploma 
schoenontwerpen op zak had, wou 

ik ook niet echt als schoenontwerper 
gaan werken. Maar ik vond het 
superleuk om in die vier jaar de twee 
te kunnen combineren. Tijdens mijn 
opleiding schoenontwerpen, heb 
ik ook ontdekt dat schoenen heel 
technische producten zijn. Je loopt 
erop, er zitten heel veel materialen in, 
het is eigenlijk een complex 3D-volume 
dat je creëert. Als ingenieur zag ik hier 
dan ook veel potentieel in, terwijl er 
eigenlijk niet zoveel innovatie in is. 
Anderzijds was dat moment ook het 
ideale moment om te springen, als het 
zou mislukken kon ik nog altijd iets 
gaan doen met mijn diploma. En als 
het lukt, dan lukt het!

Anderzijds was dat het ideale moment om te sprin-
gen, als het zou mislukken kon ik nog altijd iets gaan 
doen met mijn diploma. En als het lukt, dan lukt het!
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Zo’n eigen start-up oprichten, 
is natuurlijk geen 9-to-5-job 
en gaat gepaard met heel hard 
werken. Hoe combineer je dat 
met je persoonlijke leven?
Katrien Herdewyn: Ja, dat hoort 
wel bij het ondernemerschap en is ook 
wel een beetje een persoonlijke keuze. 
Ik ben wel van nature een workaholic. 
Ik combineer het ook niet altijd heel 
succesvol (lacht). Ik zou het anderen 
ook niet altijd aanraden, het is ook 
geen leven dat voor iedereen geschikt 
is. Maar zelf  ben ik er heel gelukkig 
mee. In het begin was het bij mij wel 

erger, dan werkte ik heel lang. Dat is 
wel normaal als je pas start. Nu ben 
ik daar veel relaxter in en probeer 
ik meer vrije momenten te nemen. 
Bijvoorbeeld als ik in Californië ben, 
probeer ik minstens 1 dag in het 
weekend niet te werken en dan de 
hele dag buiten te zijn in de natuur. 
Ik merk ook dat ik dat nu nodig heb 
om te herladen en nieuwe ideeën te 
krijgen. Op de momenten dat ik in 
België ben, maak ik ook echt de tijd 
om mijn vrienden en familie te zien. 
Ik ben hier ook niet zo heel vaak, dus 
dan vind ik het ook belangrijk daar 
tijd voor te maken. 

Voor mij is een deel van mijn werk ook 
ontspanning. Bijvoorbeeld schoenen 
ontwerpen, kleurenpaletten kiezen en 
materialen selecteren is iets dat ik heel 
graag doe. Voor het meer denkwerk 
zoals vergaderingen en strategische 
plannen maken, heb je meer focus 
nodig en dat plan ik dan in het meer 
actieve deel van mijn werkdag. 

Je zei dat je veel tijd spendeert in 
Californië,  merk je daar eigenlijk 
een groot mentaliteitsverschil in 
vergelijking met België?
Katrien Herdewyn: Ja, dat 
is eigenlijk de reden dat ik daar 
heel graag ben. Het is een enorm 
mentaliteitsverschil, in de zin dat 
mensen zeer positief  en optimistisch 
zijn. Ze kijken ook op een hele andere 
manier naar risico’s. Dat komt omdat 
zij bijna geen sociaal vangnet hebben. 
Studeren kost daar heel veel geld, dus 

veel mensen zijn gewoon om schulden 
te hebben. Bedrijven behandelen hun 
werknemers ook niet zoals bedrijven 
hier dat doen, waardoor mensen 
zomaar ontslagen kunnen worden. 
Ik ken bijvoorbeeld mensen die nu 
vicepresident zijn in een bedrijf, 
die een jaar eerder in hun auto 
woonden. Je hebt daar gewoon heel 
veel schommelingen, wat de mensen 
daar een enorme veerkracht geeft. Die 
veerkracht, het durven risico’s nemen 
en hun optimisme vind ik een heel 
inspirerende omgeving om in te zitten. 

Dat in tegenstelling tot hier in België. 

Hier zien we vaak problemen, 
wat eigenlijk ook geen slechte 
eigenschap is. We herkennen wat de 
moeilijkheden gaan zijn. Maar als 
dat je persoonlijkheid is en ook in je 
opleiding wordt aangeleerd, kan dat 
zeker als ondernemer zwaar beginnen 
wegen. Ik merkte dat zelf  ook toen 
ik drie à vier jaar bezig was. Als ik 
toen met mensen ging praten of  op 
evenementen kwam, kreeg ik vaak de 
reactie dat het heel moeilijk en zwaar 
is om een ondernemer te zijn. Terwijl 
in Californië ze echt met je mee 
dromen. Voor mij is er nu een goede 
balans tussen mijn nuchtere manier 
van denken en hun bijna kinderlijke 
positiviteit. 

Als we verdergaan op deze San 
Francisco-mentaliteit, die we 

misschien kunnen beschrijven 
als ‘the sky is the limit’ en 
meedromen. Waar ligt voor jou 
dan de toekomst van Elegnano? 
Katrien Herdewyn: Zoals ik 
daarnet zei, zijn we een beetje aan het 
uitbreiden naar andere dingen buiten 
het schoenenlabel. De ontwikkeling 
van lederalternieven bijvoorbeeld, 
vind ik zelf  iets dat echt noodzakelijk 
is. De mode-industrie staat er eigenlijk 
heel slecht voor qua milieu-impact 
en ik ben daar zelf  wel heel veel mee 
bezig. Ik denk dat onze generatie daar 
ook wel mee bezig moet zijn, want 
je kan er bijna niet naast kijken. Dat 
is voor mij en Elegnano denk ik het 
meest logische en ook hetgene dat het 
beste aansluit bij mijn passies. Dus 
hoe we technologie kunnen gebruiken 
om mode meer voor te bereiden op 
de toekomst. En op dit moment is 
dat voor mij echt materiaaltechnisch, 
dus nieuwe materialen ontwikkelen. 
We zijn op die manier eigenlijk ook 
gestart met de nanotechnologie in het 
leer, maar we zijn bezig met dat naar 
een ander niveau te tillen door niet 
enkel het leer te bewerken, maar ook 
nieuwe materialen te ontwikkelen. 

Daarmee willen we jou nog heel 
veel succes wensen en we zijn 
benieuwd naar wat Elegnano 
nog gaat verwezenlijken in de 
toekomst! Enorm bedankt om 
tijd te maken voor dit interview 
en nogmaals proficiat met je 
aanstelling als ereprofessor! 

•VL & AB

Die veerkracht, het durven risico’s nemen en 
hun optimisme vind ik een heel inspirerende 
omgeving om in te zitten.
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BEST

Welkom Kato en Jari. Bij BEST zijn jullie ondertussen 
al zeer vertrouwde gezichten, maar kunnen jullie 
je even voorstellen?
Jari: Ik ben Jari, ik zit bij BEST Ghent en studeer Burgelijk 
Ingenieur - Werktuigkunde. Het is mijn vierde jaar in BEST. Ik 
heb eerst onze ingenieurscompetitie georganiseerd en dan ben 
ik Secretary geworden in Gent. In dat jaar besloten we ook om 
GA te organiseren.

Kato: En ik ben Kato, chemisch ingenieur van opleiding maar 
ik doe nu een extra jaartje postgraduaat. In BEST Leuven heb 
ik eerst onze softskillstrainingen georganiseerd, dan een beetje 
corporate relations gedaan en dan President geworden.

Jullie kenden elkaar dan al zeer goed. Was 
het meteen duidelijk dat jullie dit samen wilden 
organiseren?
Jari: Ja, wij kwamen vrij snel goed overeen! *lachen beiden*

Kato: Ja, dat zat er meteen boenk op. BEST Ghent had 
blijkbaar al een tijdje het idee om een groot evenement te 
organiseren, maar dat wilden ze niet alleen doen. Tijdens onze 
‘Regional Meeting’ in Milaan, vroeg Jari of  ik mee kwam naar 
de zolder van het gebouw om een geheime meeting te houden. 
Daar heeft hij me voorgesteld om GA te organiseren en hebben 
we besproken hoe we het zouden aanbrengen bij onze BEST-
groepen in Leuven en Gent.

Zoals je al hebt gezegd, het is een enorm groot 
evenement, hoeveel volk was er dan?
Jari: Op GA waren ongeveer 150 vertegenwoordigers aanwezig, 
met dan natuurlijk ook de organisatoren en shifters van BEST 
Leuven en BEST Ghent. Tijdens de SDG Conferentie werd dat 
aantal dan nog uitgebreid met 80 studenten van de KU Leuven, 
80 van de UGent en 50 middelbare schoolstudenten.

Je hebt een SDG Conferentie gedaan, maar 
wat zijn SDG’s juist?
Kato: SDG’s zijn de Sustainable Development Goals van de 
Verenigde Naties, met als deadline 2030. Er zijn in totaal 17 
doelstellingen die allemaal gaan over een ander onderwerp, zoals 
klimaatopwarming, innovatie, proper water, etc. Als ingenieurs 
en wetenschappers kunnen wij een belangrijke rol spelen in het 
behalen van de SDG’s, maar ze komen naar onze mening te 
weinig aan bod in ons curriculum. Daarom kozen we het als 
onderwerp voor onze conferentie.

Je hebt hiervoor dan met veel bedrijven 
samengewerkt, hoe was dat om dit te doen?
Kato: We wilden het voor de deelnemende studenten tastbaar 
maken hoe zij mee konden streven naar SDG’s. We hebben dus 
bedrijven uitgenodigd om op interactieve wijze de studenten 
mee te nemen in hoe ze streven naar een bepaalde SDG. Dit 
gebeurde aan de hand van SDG-trainingen, case studies, coding 
challenges en paneldiscussies, die allemaal in parallel gebeurden. 
De bedrijven waren eigenlijk meteen superenthousiast om deel te 
nemen, we hebben zelfs een extra reeks sessies moeten voorzien. 
Met achttien bedrijven tegelijkertijd in contact staan was wel 
heel hectisch, maar het was een enorme leerrijke ervaring. Onze 
Corporate Relations-verantwoordelijke, Klaas, heeft echt een 
metamorfose meegemaakt van kneusje tot CR-legende. Op de 
conferentie zelf  stond hij vol zelfvertrouwen die hoge pieten 
allemaal te ontvangen. *lacht*

BEST: General Assembly

Vorig semester heeft BEST Leuven samen met BEST Ghent de General Assembly (GA) 
van BEST georganiseerd. Tijdens dit jaarlijks evenement komen de vertegenwoordigers 
van BEST samen, namelijk de internationale board, de departementsleden en 
de presidenten van alle 92 BEST-groepen over heel Europa. Aangezien dit een 
buitengewone bijeenkomst is met high-profile Europese STEM-studenten, besloten 
BEST Leuven en BEST Ghent om naast de GA ook een SDG Conferentie te organiseren. 
De GA en SDG Conferentie zijn samen het grootste evenement dat BEST Leuven en 
Gent ooit georganiseerd heeft. Het zou niet mogelijk geweest zijn zonder Kato en 
Jari, de twee hoofdorganisatoren. Vandaag delen ze hun ervaring aan de hand 
van enkele vragen.
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De SDG Conferentie was eigenlijk de 
openingsdag van GA. Wat was er dan nog 
allemaal te doen? 
Jari: GA is de algemene vergadering van BEST, die door corona 
al twee jaar niet fysiek heeft kunnen plaatsvinden. Het is nochtans 
een heel belangrijke samenkomst voor onze organisatie, waarbij 
we beslissingen maken over onze interne reglementeringen, 
maar ook BEST-groepen sanctioneren of  nieuwe BEST-groepen 
toelaten. Om dit te faciliteren hebben we een sporthal omgetoverd 
tot vergaderzaal, waar ze in één grote kring van 150 studenten 
vier dagen lang vergaderd hebben. Daarnaast probeerden we 
hen uiteraard de Belgische studentencultuur bij te brengen, aan 
de hand van appelmoes, croqueskes en cantussen.

Wat was nu jullie meest memorabele moment 
van heel het evenement?
Jari: Misschien wel die ene avond dat we in onze jacuzzi een 
pinata hadden kapot geklopt.

Kato: Mijn meest memorabele moment was de laatste speech. 
Wij waren allebei een wrak door een week lang 4 uur per nacht 
te slapen, en toen hebben alle vertegenwoordigers ons bedankt 
en een staande ovatie gegeven. Die voldoening was exact wat ik 
nodig had op dat moment. Ik word er nog steeds emotioneel van.

Jari: Dat was inderdaad echt wel leuk, zo al de appreciatie van 
iedereen. Het was ook zot om te beseffen dat wij de eerste GA 
in tien jaar georganiseerd hebben die niet verlieslatend was. Er 
kwamen veel mensen naar ons voor advies voor wanneer hun 
BEST-groep GA gaat organiseren.

Is er dan nog iets dat jullie willen delen met de 
lezers?
Kato: Ja, misschien wel. Een masterdiploma wordt vaak gezien 
als het ultieme goed, maar afgelopen twee jaar dit evenement 
organiseren heeft mij veel meer bijgebracht dan mijn opleiding. 
Leiderschap, crisismanagement, teambuilding, knopen 
doorhakken, flexibiliteit, ik heb het allemaal geleerd dankzij GA. 
Mijn grootste les van heel deze ervaring is dat je soms gewoon de 
sprong moet durven wagen. Ik was in het begin aan het twijfelen 
of  ik tijd genoeg ging hebben om het erbij te nemen, maar het 
was het zo waard achteraf  gezien.

Jari: Ja, ik ben ook echt een compleet ander mens dan twee jaar 
geleden. We wisten eigenlijk niet goed waar we aan begonnen. 
Ik heb ook geleerd dat elke tegenslag overkomelijk is, als je de 
juiste mensen rondom je hebt. We hadden zo een uitzonderlijk 
sterk team en dit was nooit gelukt zonder hen. Ik ben enorm 
dankbaar dat ze me deze kans gegeven hebben en ik kijk ernaar 
uit om onze kennis over te dragen naar de volgende generaties 

van BEST.

BEST Leuven

bestleuven

www.bestleuven.eu
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BEST

Een BEST Course is een zomercursus waar je ongeveer een 
week lang verschillende lessen, workshops, bedrijfsbezoeken, 
en nog veel meer zal volgen. Dit allemaal over een thema 
naar keuze in een universiteitsstad ergens in Europa. Deze 
academische activiteiten worden gegeven door professoren en/
of  bedrijven. Maar denk zeker niet dat een BEST Course enkel 
en alleen harde inspanningen van jou vraagt: ter afwisseling zijn 
er culturele en sociale activiteiten met de andere deelnemers 
vanuit heel Europa, waarmee je al snel een enorm sterke band 
zal ontwikkelen. Daarbovenop leer je ook nog de stad en het land 
waar je naartoe gaat beter kennen. Klinkt leuk toch? Daarom dat 
wij in Leuven ook een cursus over energietransitie organiseren, 
waar je aan kan meedoen als lokale deelnemer!

Nog aan het twijfelen hoe fantastisch de BEST Courses zijn? 
Hier zijn wat herinneringen van mensen uit Leuven die hen zijn 
bijgebleven:

● Een van de bondingmomenten, die onderdeel zijn van 
elke BEST Course, is de ‘International Evening’: een momentt 
waarbij een ruimte omgetoverd wordt tot een interculturele 
buffetzaal. Aan elke tafel stond een andere vlag met de typische 
dranken en gerechten van dat land erop geëtaleerd. Het 
was prachtig om te zien hoe iedereen zo trots hun eigen land 
vertegenwoordigde en ons deed meedoen met de tradities die 
gepaard gingen bij  deze gerechten. Over het algemeen ben 
ik niet echt zo veel bezig met eten, maar deze ‘‘International 
Evenings’ brengen de foodie in me naar boven. Op een gegeven 
moment heb ik zelfs een IJslandse zoetigheid gecombineerd met 
een Roemeens cake-achtig iets, en was het lekker? Nee! Maar 
dat maakt niet uit, ik had me opgegeven om een mengeling van 
culturen te ervaren en dat is ook exact wat ik heb gedaan!

● Tijdens een Course over kernenergie in Oekraïne 
mochten we op knopjes drukken in een gerepliceerde 
controlekamer van een kerncentrale. Als je je ooit al eens hebt 
afgevraagd hoe het zou voelen om op de AZ-5-knop in Tsjernobyl 
te drukken, kan ik het je nu vertellen.

● Ik heb een BEST Course over VR gevolgd, en we 
hebben hier meer dan een keer een VR-arcade bezocht. Naast 
het feit dat we veel hebben bijgeleerd over de staat van deze 
snel groeiende markt, hebben we ook een heleboel VR-games 
kunnen spelen. De mensen van de arcade waren zelfs zo aardig 
dat we na de Course nog even zijn teruggegaan en een hele 
middag gratis VR-lasertag hebben gespeeld!

Wil jij hier ook aan meedoen of  wil jij je nog verder informeren? 
Surf  dan zeker naar best.eu.org en klik op courses. Als je hulp 
nodig hebt met het schrijven van een motivatiebrief, hou dan 
zeker de sociale media van BEST Leuven in de gaten! Wij 
organiseren hier namelijk binnenkort een workshop over. 
Hopelijk kunnen wij je hier helpen om je zomer onvergetelijk 
te maken. 

See you somewhere in Europe!

Ze zijn terug, de BEST Courses!

Voel jij je een avonturier? Wil je een andere cultuur meemaken en mensen van over 
heel Europa ontmoeten, en dit allemaal terwijl je iets bijleert over iets uit een brede 
selectie aan technologiegerelateerde onderwerpen? Dan zijn de BEST Courses in 
Summer iets voor jou! 

BEST Leuven

bestleuven

www.bestleuven.eu
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statix gaat oP reis

Halverwege het academiejaar en het is al veelbewogen 
geweest. Wij van Statix hebben uiteraard nog wel wat 
dingen in petto voor jullie, onder andere onze nieuwe trots: 
de bouwkundereis! Ook verwelkomen we graag de nieuwe 
bouwkundestudenten van het 2de en 3de jaar.

Wie onze sociale media volgt, weet er ongetwijfeld al alles 
over. De eerste week van april organiseert Statix een reis 
naar Kopenhagen, mede mogelijk gemaakt door Sweco en 
DEME. Naast de stad zelf  te verkennen, zullen we uiteraard 
ook werven bezoeken van spectaculaire projecten van zowel 
Sweco als DEME. Meer specifiek zullen we het NordØ-
project van Sweco en het Fehmarnbelt-project van DEME 
bezoeken. Bekijk zeker onze site en Facebook-pagina of  er 
nog plaatsjes over zijn, maar aangezien de inschrijvingen al 
sinds 1 januari open staan, zal je snel moeten zijn.

Bouwkundereis Kopenhagen

Elk jaar organiseert het Departement Bouwkunde een evenement 
waar met een inleidende presentatie en een korte receptie de 
studenten van het tweede jaar en eventueel ook het derde jaar 
welkom worden geheten. Wij willen studenten nog meer de 
mogelijkheid geven om met medestudenten in contact te komen. 
Vandaar organiseren wij een escape room, zo kunnen studenten 
nieuwe mensen leren kennen om samen lessen te volgen en in 
het beste geval zelfs vrienden te maken! Dit zal doorgaan op 14 
februari. Voor meer info, volg onze socialemediaplatformen.

Onthaal van 2de en 3de jaarsstudenten

Interesse? Volg ons!

Dit semester staan er jullie nog een hoop andere leuke 
evenementen te wachten. Als je hier alles over wil weten, volg 
ons dan zeker op Facebook  en op Instagram via de QR-
code hieronder. Neem ook zeker eens een kijkje op onze 
site statixleuven.be voor alle informatie over ons en onze 
partners!

Statix
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Via de jobbeurs kwam ik in contact met enkele enthousiaste medewerkers die
me vertelden dat er bij BASF ook een grote nood is aan werktuigkundig
ingenieurs. Ik solliciteerde voor het Young Graduates programma en ben in
september gestart als junior asset manager. Je bent als asset manager
verantwoordelijk voor de correcte werking en de onderhoudsstrategie van je
installatie. Je komt terecht in een productieomgeving die heel dynamisch is, wat
betekent dat elke werkdag anders en uitdagend is!

Bij BASF krijg je de kans om veel te leren met de juiste ondersteuning: je krijgt
een meter/peter toegewezen en een hoop behulpzame collega’s! Uiteraard
wordt dit aangevuld met een interessant opleidingspakket. Door betrokken te
worden bij projecten kom je in contact met verschillende diensten en leer je de
ruime mogelijkheden binnen BASF snel kennen. Er is dus voor ieder wat wils
en veel ruimte om jezelf te ontwikkelen en te blijven uitdagen!

Jaarlijks werven we jonge burgelijk 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. Eline, Mathias en Dorien startten vorig jaar dit
avontuur. Ontdek hoe zij hun eerste maanden beleefden! 

Eline Maes
24 jaar

Mechanical Engineering

Mathias Depotter
23 jaar

Chemical Engineering

Reeds heel mijn leven lang ben ik gefascineerd door wetenschap en technologie.
Na een zeer positieve stage op de cracker bij BASF, was het voor mij duidelijk dat
BASF een omgeving was waar al mijn interesses gestimuleerd worden.
Bovendien merkte ik dat een uitgebreid team aan toffe collega's deze interesses
deelden. De keuze was dan ook snel gemaakt om te solliciteren voor het Young
Graduate programma. In september startte ik dan als junior process manager.

Gedurende de eerste maanden kreeg ik de verantwoordelijkheid waarvoor ik me
op dat moment klaar voor voelde. Naast een dagelijkse opvolging van de plant
performance, krijg ik alle vrijheid om eigen projecten op te starten en testen uit te
voeren. Hierbij kom ik in aanraking met heel wat verschillende functies van
technische expertenrollen tot leidinggevende functies. Dit toont de grote waaier
aan richtingen waarin je jezelf kan ontwikkelen, vertrekkende van je eigen
interesses.

In september ben ik gestart als ingenieur bij de dienst Kwaliteit, Inspectie en Materialen. Samen
met mijn collega’s ben ik verantwoordelijk voor o.a. het behandelen van de schadegevallen op de
site. We achterhalen de oorzaak ervan en met onze aanbevelingen kunnen dan weer verdere
problemen in de toekomst vermeden worden.

Wat werken bij BASF voor mij zo fijn maakt is dat elke dag verschillend is. De job is zowel
technisch als sociaal, omdat je steeds nauw dient samen te werken met de verschillende plants.
Aangezien BASF zo een groot bedrijf is in binnen- en buitenland zijn er oneindig veel
mogelijkheden naar de toekomst toe. Hierdoor kan je jezelf volledig ontplooien!

Als student Chemische Technologie en Materiaalkunde heb ik
lang getwijfeld welke van de 2 masters ik nu zou kiezen.
Hoewel ik voor materiaalkunde heb gekozen, bleef ik de
chemie toch wel een beetje missen. Een job waarin ik beiden
kan combineren leek me daarom ideaal en dat kon bij BASF.
Dat ze via het Young Graduates Traject nog eens ruimte
maken om jezelf volledig te ontwikkelen en helemaal in je
functie te groeien was alleen maar een grote troef!

Ook zin gekregen in een
carrière bij BASF?

 
Laat van je horen en neem 
een kijkje op onze website

werkenbijbasf.be 

Dorien Zeebroek
23 jaar

Sustainable Materials



 41

Via de jobbeurs kwam ik in contact met enkele enthousiaste medewerkers die
me vertelden dat er bij BASF ook een grote nood is aan werktuigkundig
ingenieurs. Ik solliciteerde voor het Young Graduates programma en ben in
september gestart als junior asset manager. Je bent als asset manager
verantwoordelijk voor de correcte werking en de onderhoudsstrategie van je
installatie. Je komt terecht in een productieomgeving die heel dynamisch is, wat
betekent dat elke werkdag anders en uitdagend is!

Bij BASF krijg je de kans om veel te leren met de juiste ondersteuning: je krijgt
een meter/peter toegewezen en een hoop behulpzame collega’s! Uiteraard
wordt dit aangevuld met een interessant opleidingspakket. Door betrokken te
worden bij projecten kom je in contact met verschillende diensten en leer je de
ruime mogelijkheden binnen BASF snel kennen. Er is dus voor ieder wat wils
en veel ruimte om jezelf te ontwikkelen en te blijven uitdagen!

Jaarlijks werven we jonge burgelijk 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. Eline, Mathias en Dorien startten vorig jaar dit
avontuur. Ontdek hoe zij hun eerste maanden beleefden! 

Eline Maes
24 jaar

Mechanical Engineering

Mathias Depotter
23 jaar

Chemical Engineering

Reeds heel mijn leven lang ben ik gefascineerd door wetenschap en technologie.
Na een zeer positieve stage op de cracker bij BASF, was het voor mij duidelijk dat
BASF een omgeving was waar al mijn interesses gestimuleerd worden.
Bovendien merkte ik dat een uitgebreid team aan toffe collega's deze interesses
deelden. De keuze was dan ook snel gemaakt om te solliciteren voor het Young
Graduate programma. In september startte ik dan als junior process manager.

Gedurende de eerste maanden kreeg ik de verantwoordelijkheid waarvoor ik me
op dat moment klaar voor voelde. Naast een dagelijkse opvolging van de plant
performance, krijg ik alle vrijheid om eigen projecten op te starten en testen uit te
voeren. Hierbij kom ik in aanraking met heel wat verschillende functies van
technische expertenrollen tot leidinggevende functies. Dit toont de grote waaier
aan richtingen waarin je jezelf kan ontwikkelen, vertrekkende van je eigen
interesses.

In september ben ik gestart als ingenieur bij de dienst Kwaliteit, Inspectie en Materialen. Samen
met mijn collega’s ben ik verantwoordelijk voor o.a. het behandelen van de schadegevallen op de
site. We achterhalen de oorzaak ervan en met onze aanbevelingen kunnen dan weer verdere
problemen in de toekomst vermeden worden.

Wat werken bij BASF voor mij zo fijn maakt is dat elke dag verschillend is. De job is zowel
technisch als sociaal, omdat je steeds nauw dient samen te werken met de verschillende plants.
Aangezien BASF zo een groot bedrijf is in binnen- en buitenland zijn er oneindig veel
mogelijkheden naar de toekomst toe. Hierdoor kan je jezelf volledig ontplooien!

Als student Chemische Technologie en Materiaalkunde heb ik
lang getwijfeld welke van de 2 masters ik nu zou kiezen.
Hoewel ik voor materiaalkunde heb gekozen, bleef ik de
chemie toch wel een beetje missen. Een job waarin ik beiden
kan combineren leek me daarom ideaal en dat kon bij BASF.
Dat ze via het Young Graduates Traject nog eens ruimte
maken om jezelf volledig te ontwikkelen en helemaal in je
functie te groeien was alleen maar een grote troef!

Ook zin gekregen in een
carrière bij BASF?

 
Laat van je horen en neem 
een kijkje op onze website

werkenbijbasf.be 

Dorien Zeebroek
23 jaar

Sustainable Materials



42

Spelletjes

Sudoku
In de sudoku-puzzel moeten nu de cijfers 1 tot en met 9 worden ingevuld, en wel op zodanige wijze dat:
• op elke horizontale rij elk cijfer slechts één keer voorkomt
• in elke verticale kolom elk cijfer slechts één keer voorkomt
• in elk subrooster elk cijfer slechts één keer voorkomt

Nonogram
Bij een Nonogram kan je door middel logisch nadenken een tekening reconstrueren. De cijfers naast en boven 
het diagram geven aan hoeveel vakjes er in de betreffende rij of kolom moeten worden ingekleurd. Staat er bi-
jvoorbeeld 3-2 dan betekent dat, dat er na eventueel een of meer witte (lege) vakjes eerst drie vakjes achtereen 
zwart zijn. Daarna volgen er een of meer witte vakjes, dan twee zwarte. En  ten slotte eventueel weer een of 
meerdere witte  vakjes.
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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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