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Fotoreportage 2020-2021
Het afgelopen jaar was misschien geen jaar zoals we gewoon zijn, maar toch hebben 
we er het beste van gemaakt. We blikken even terug op enkele mooie momenten en 
hopen jullie dit jaar ook weer te mogen verwelkomen op onze evenementen! 
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VTK

Dag Bram, dag Liene. Jullie mogen 
jullie eerst even kort voorstellen, 
want er zijn toch wel enkele lezers 
die jullie helemaal niet kennen.

Liene: Hallo, ik ben Liene en ik  doe de 
master WIT. In mijn vrije tijd houd ik 
mij normaal heel veel bezig met dansen 
en boeken lezen, maar daar heb ik door 
VTK niet meer zoveel tijd voor.

Bram: Ik ben Bram en ik studeer de 
master CIT, volgend jaar hopelijk mijn 
laatste jaar. Ik ben van Antwerpen, maar 
dat hoor je niet aan mij. Verder loop ik 
ook graag, ik ben nu aan het trainen voor 
de 24 urenloop, maar momenteel is mijn 
conditie echt nog niet zo goed.

Hoe zag jullie zomer er al uit? 
Hebben jullie al wat kunnen 
genieten van de vakantie?

Liene: Ik ben 5 dagen naar Amsterdam 
geweest om zo toch heel even vakantie 
te kunnen nemen en dat deed wel echt 
deugd. Maar voor de rest ben ik eigenlijk 
volledig bezig geweest met VTK en met 
een paar taken voor mijn herexamens.

Bram: Mijn vakantie is begonnen 
met het praesidiumweekend, dat was 
echt super plezant om iedereen te leren 
kennen. En dan eind juli ben ik naar 
Barcelona gegaan, dit was jammer genoeg 
code rood maar heb gelukkig geen corona 
opgelopen. Positief  dus!

Liene: Ah nee, negatief  dan! *lacht*

Wat mogen we komend jaar van 
jullie verwachten?

Bram: Komend jaar zullen we het 100 
jarig bestaan van VTK vieren dus hier 
zul je nog heel wat van terugzien. Voor 
de eerste weken hebben we bijvoorbeeld 
het openingsfeest van VTK 100 gepland. 
Mij zul je elke avond ook wel op een VTK 
evenement kunnen vinden! 

Liene: We willen ook inzetten op dat 
studenten zich weer meer betrokken 
voelen bij VTK, dat ze dicht bij ons staan. 
Ze mogen niet denken dat wij een bedrijf  
zijn waar ze niets aan kunnen vragen, wij 
willen net graag met alle studenten samen 
eens een pintje kunnen drinken in onze 
Fak! 

Dit zal je dan vooral bereiken door 
zelf  vaak in de fak te zitten.

Liene: Ja, als het dan echt moet... *lacht*

Bram: Ik ga vooral blij zijn als we 
dit jaar doorkomen zonder al te veel 
kleerscheuren, dat we bijvoorbeeld terug 
een grote, fysieke jobfair in de brabanthal 
georganiseerd krijgen. Je mag niet vergeten 
dat wij een jaar lang bijna enkel online 
evenementen hebben georganiseerd. 
Iedereen is dat wel beu ondertussen. Alles 
gaat weer fysiek moeten doorgaan, maar 
het wordt niet simpel om deze draad 
terug op te pikken, aangezien we eigenlijk 
een jaar kennis en ervaring verloren zijn 
geraakt. En de verwachtingen zijn ook 
best hoog, we hopen dat we weer iedereen 
tevreden kunnen stellen: de faculteit, 
alumni, de studenten,...

Denk je ook niet dat er ook enkele 
voordelen aan hangen dat we een 
jaar kennis verloren hebben? Want 
we kunnen  nu eigenlijk ook terug 
helemaal from scratch beginnen en 
met nieuwe concepten afkomen. 

Bram: Ja zeker, door de omstandigheden 
van vorig jaar zijn we heel creatief  
geworden. Het festival dat we organiseren 
in de eerste weken is daar een voorbeeld 
van. Normaal organiseren we ieder jaar 
een openings TD, dit jaar is dat een festival 
in openlucht dat nog semi coronaproof  is.

Komend jaar zullen jullie als het 
nieuwe praeses/vice-praeses duo 
een behoorlijk intense relatie 
krijgen. Kenden jullie elkaar al 
goed voordat jullie in dit avontuur 
stapten? 

Liene: Ja we kennen elkaar eigenlijk 
al best goed. Ik ga ook nooit vergeten 
hoe wij elkaar hebben leren kennen, dat 
was toen wij in ploeg zaten in ons eerste 
praesidiumjaar. Ik was toen fotograaf  en 
moest van iedereen profielfotos maken 

praeses en Vice-praeses: dubbelinterView

Het nieuwe academiejaar is intussen van start gegaan,  JOEPIE! Het wordt weer 
een geweldig jaar waar je je als student weer helemaal kan laten gaan. VTK zal 
ook dit jaar alles op alles zetten om er een onvergetelijk jaar van te maken en ons 
studentenleven verrijken met geweldige activiteiten, goede Fakfeestjes, gezellige 
cantussen en zoveel meer. Het praesidium van VTK wordt zoals altijd ondersteund 
door een Praeses en een Vice-Praeses. Dit jaar vormen Bram Devriese en Liene 
Drijkoningen dit bekende duo. Wij namen hen mee op café, hebben een Karmelietje 
besteld en na een gezellige babbel, hebben we hen enkele vraagjes gesteld. 
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in het Arenberg park. En meneer komt 
daar aan samen met Fré en zij beginnen 
meteen alle herrie te schoppen; voor 
de camera wandelen, lawaai maken, 
totaal niet luisteren naar wat ik zeg, echt 
ontzettend ambetant. Als je me toen had 
gezegd dat de ene mijn lief  zou worden en 
de andere mijn praeses, dan had ik toch 
wel eens goed gelachen *lacht*. Maar 
dan verder in het jaar hebben we elkaar 
beter leren kennen en nu zijn we goede 
vrienden.

Bram: Ik moet zeggen dat ik dat precies 
anders heb ervaren, ik vond mezelf  niet 
echt ambetant, ik vond Liene eerder 
veeleisend! *lacht*

En door die fijne/traumatische 
herinnering, zijn jullie dan toch 
gelukkig goed bevriend geraakt! 
Dan even een kleine testvraag: wat 
is de verjaardag van de andere?

Liene: Dat weet ik! Hij is jarig op 4 
september en geboren in 1998. En we 
hebben hem vorig jaar een fles rum 
cadeau gegeven, maar hij was er niet blij 
mee. *lacht*

Bram: Ik was er wel blij mee! Hij is 
misschien nog niet helemaal op, maar ik 
zit wel al halverwege. En uw verjaardag, 
laat me effe denken he... 

*enkele minuten later*

Bram: Aaaaah ja, 1 april! 

Liene: Ah eindelijk, SHAME!

En wat is het favoriete drankje van 
de andere?

Bram: Liene zou denk ik een 
pils bestellen op café. Of  als 
ze wilt wijnen, dan zal ze een 
rosé bestellen.

Liene: Ja dat is waar. En Bram drinkt 
graag appeljenever met ice-tea. 

Proficiat, jullie hebben de 
test doorstaan over hoe goed 
jullie elkaar kennen. En hierop 
aansluitend; hoe goed kennen jullie 
de rest van G5? 

Bram: Elle ken ik al het langste, haar 
heb ik leren kennen in KANweek in de 
tweede bachelor. Lotte heb ik dit jaar 
leren kennen via Liene, want zij zat bij 
haar op kot. Maarten ken ik al heel lang, 
maar pas vanaf  dit jaar heb ik hem echt 
goed leren kennen. 

Liene: Elle heb ik tegelijk met Bram leren 
kennen en zo zijn wij door de jaren heen 
ook beter bevriend geraakt. Maarten heb 
ik ook ongeveer rond die periode leren 
kennen, maar eerder in de Fakbar en door 
gemeenschappelijke vrienden. Lotte zat al 
4 jaar bij mij op kot, en wij zijn steeds de 

enige twee die op kot studeerden tijdens 
de blok en zo zijn wij eigenlijk heel hard 
naar elkaar toe gegroeid.

Komend jaar vieren we het 100ste 
werkingjaar van VTK, wat mogen 
we hiervan verwachten?

Liene: Ik denk vooral dat het praesidium 
er heel veel zin in heeft om komend 
jaar te vieren. We zijn nu heel veel 
bezig met de voorbereidingen van de 
activiteiten van het eerste semester zoals 
het openingsfeest, het concert... We willen 
het echt heel feestelijk aanpakken. Ook nu 
dat het 25ste jaar van onze Fakbar wordt 
gevierd, komen daar ook al heel leuke 
feestjes. We willen ook zeker iedereen 

betrekken; de studenten, zowel eerstejaars 
als ouderejaars,  alumni,... Komend jaar 
moet echt grootser zijn dan normaal.

Geeft dat jullie geen stress dan, dat 
het zo groots moet worden?

Bram: Ja, vooral omdat er ook echt 
al lang over wordt gepraat. Iedereen 
verwacht er veel van; de faculteit, 
de alumni, de studenten,... Of  ja, de 
studenten verwachten er misschien nog 
het minste van. 

Liene: Dat komt nog wel, zeker nu dat 
corona een beetje voorbij is. De studenten 
hebben er extra veel zin in nu. Iedereen 
heeft anderhalf  jaar binnen gezeten en 
dat zal nu een beetje losbarsten dan.

Zouden de studenten net niet 
sneller tevreden zijn met eender 
welk feestje aangezien iedereen 
gewoon zo graag terug wilt uitgaan? 

Liene: Dat denk ik niet. Misschien 

de eerste weken wel, maar dat zal wel 
afnemen volgens mij. Er zal zoveel 
georganiseerd worden door iedereen, dat 
de studenten gaan moeten kiezen wat ze 
willen gaan doen, en dan ben je wel eerder 
geneigd naar de unieke evenementen te 
gaan. En dat is ook echt de bedoeling om 
met VTK100 neer te zetten; grote, unieke 
evenementen.

Ook de 24 urenloop komt er al 
snel aan. De grote vraag; gaan wij 
winnen?

Bram: JA!

Liene: TUURLIJK! Dat dat zelfs een 
vraag is. 

En hoe gaan jullie hier dan 
voor zorgen? Door te 
supporteren of  door mee 
te lopen?

Liene: Ik denk dat Bram gaat 
trainen om mee te lopen en ik ga trainen 
om 24 uur lang wakker te blijven en 
iedereen te motiveren.

Bram: Ja inderdaad, ik was echt goed 
in vorm. Maar toen ik mijn vaccin had 
gekregen, was ik toch wel wat ziek en heb ik 
niet meer goed kunnen trainen, waardoor 
mijn conditie terug sterk is verminderd. 
Daar heb ik wel echt van gebaald. Maar 
wie weet komt mijn conditie terug snel op 
peil en kan ik toch nog in het speedy team 
geraken. Ik wil echt meerdere rondjes 
lopen. En uiteraard ga ik ook super hard 
supporteren voor iedereen!

En hoe gaat het met de studies? 
Hebben jullie veel vakken 
opgenomen dit jaar? Gaan jullie 
thesissen?

Liene: Ik moest eigenlijk al vanaf  het 
begin enkele vakken meenemen, dus ik 
wist al vanaf  mijn eerste jaar dat ik er zes 
jaar over zou moeten doen in totaal. Ik 

“Komend jaar moet echt grootser 
zijn dan normaal.”



6

heb het nu uitgerekend en moet nu nog 
100 studiepunten halen op 2 jaar wat 
maakt dat ik voor komend jaar er 50 zal 
opnemen. Dat komt dus wel mooi uit, 
aangezien het een heel druk jaar wordt.

Bram; Voor mij is het heel simpel 
eigenlijk, ik wil volgend jaar gewoon 
afstuderen! Dus ik ga beginnen thesissen. 
Het gaat zwaar worden, maar ik heb wel 
een goede thesis. 

Ik vraag mij af  hoe ‘n goede 
studenten jullie zijn. Zijn jullie 
eerder personen die door het jaar 
heen lessen kijken of  eerder op het 
einde?

Liene: Euhm... Eigenlijk geen van 
beiden? Ik kijk niet echt lessen. Vroeger 
wel, toen ging ik elke dag naar de les, 
maar dat mindert met de jaren. En zeker 
nu met de online lessen, heb ik opeens 
beseft dat ik mij niet goed kan focussen 
tijdens de lessen dus kijk ik eigenlijk bijna 
niks meer. 

Bram: Ik hoop dat de faculteit de Ir.Reëel 
niet leest ¨lacht*.

Liene: Oeps, ja inderdaad *lacht*.

Bram: Vorig academiejaar kon ik 
volgens mij mijn deelgenomen lessen 
op handen en voeten tellen. Nu met de 
start van de online lessen, kijk ik er veel 
meer. Met opgenomen lessen heb je de 
tijd om de leerstof  terug te spoelen tot 
je het helemaal snapt. Bij een fysieke 
les gaat de leerstof  er bij mij hier in en 
daar weer uit.  Voor mij was dat gewoon 
alles behalve nuttig. Ik kon mijn tijd 
beter spenderen in het studeren van de 
leerstof  dus ik probeerde dat dan te doen. 
Studeren kwam er niet altijd van, maar ik 
probeerde wel. *lacht*

En hoe zijn jullie met deadlines? 
Eerder last-minute of  goed op tijd 
indienen?

Liene: Ik begin wel meestal op tijd, maar 
tegen dat het echt af  is, zit ik toch wel 
op de deadline. Nu niet de seconde op 
voorhand, wel steeds enkele uren ervoor. 
Alhoewel het minste dat ik ooit heb gehad, 
toch maar 3 minuten op voorhand was.

Bram: Voor mij is dit een tweezijdige 
vraag. Op academisch vlak ben ik heel 

goed met deadlines, afgelopen jaren 
diende ik steeds zeker 9 uur op voorhand 
in, soms zelfs dagen op voorhand. Maar 
als je naar VTK kijkt... Ik was goed met 
deadlines, maar tegenwoordig toch veel 
minder omdat er zoveel op mijn to-do lijst 
staat. Zeker de grotere taken laten soms 
wat langer op zich wachten. 

Hoe is jullie liefde voor VTK 
begonnen en hoe is deze dan ook 
verder gegroeid?

Liene: Op de onthaaldagen had ik 
al meteen wat praesidiumleden leren 
kennen, waardoor ik er echt al vanaf  
mijn eerste jaar ben ingerold. Ook was 
in Fakschacht waardoor ik vaak in de Fak 
rondhing. Dit was niet zo goed voor mijn 
studies, waardoor ik probeerde om vanaf  
mijn tweede jaar toch wat meer te focussen 
op mijn studies. Maar dat heb ik ook maar 
2 weken volgehouden. *lacht* Daarna 
ben ik ook in de nieuwe praesidium ploeg 
gestapt met het motto “we zien wel”, 
maar dat vond ik uiteindelijk zo leuk dat 
ik ook praesidium ben geworden. En zo 
ben ik dan hier nog verder in gerold. 
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Bram: Ik ben eerder één van de atypische 
praesides denk ik. In mijn eerste twee 
jaar was mijn affiniteit met VTK echt 
nergens, ik had ook nog nooit een shift 
gedaan. Pas vanaf  mijn derde jaar ben 
ik in KANweek gegaan, en toen vond ik 
dat eigenlijk meteen fantastisch. Vooral 
hoeveel mensen je leert kennen. En zo er 
dan ook weer verder ingerold. 

Jullie verhuizen binnenkort ook 
naar BLOK 6 om daar samen op 
kot te gaan met enkele andere 
praesidiumleden. Zien jullie dat 
een beetje zitten?

Liene: Op mijn oud kot had ik wel 
echt een grote living waar ik steeds veel 
vrienden kon uitnodigen, waardoor ik 
het in begin wat jammer vond dat ik weg 

moest. Maar ondertussen ben ik wel al blij 
omdat het wel eens tijd is voor iets nieuws, 
en er gaan ook gewoon super toffe mensen 
zitten op blok 6. En mijn kotgenote Lotte 
verhuist ook mee dus dat maakt het extra 
leuk.

Bram: Bij mij is het heel simpel, mijn 
goede vrienden op kot van geneeskunde 
gaan nu allemaal beginnen aan hun stage 
en gaan weg uit Leuven, dus ik heb wel 
zin om nu naar blok 6 te verhuizen. Het 
is gewoon handig om in het centrum van 
VTK te gaan wonen aangezien ik daar 
toch sowieso dagelijks ga moeten zijn. 

Nog een laatste vraag: wat is het 
eerste dat jullie gaan doen als de 
coronamaatregelen vervallen?

Bram: Het eerste wat ik ga doen is naar 
het eerste feestje gaan dat mogelijk is voor 
mij. 

Liene: Het eerste wat in mij opkomt is 
naar de fak gaan, maar wat ik in de fak 
ga doen, dat weet ik nog niet. Zeker mijn 
kaart nog eens scannen tijdens happy 
hour, en een goede pint van €1 drinken. 
Oh, en ook iedereen trakteren op een 
shotje Elixir!

Bram: Aah dat ga ik onthouden! 

Dat ga ik ook zeker onthouden dan. 
Bedankt voor het interview! •HL

Ten slotte hebben we Liene en Bram nog een spelletje laten spelen. Ze mochten rug aan rug 
plaatsnemen en we hebben hen enkele stellingen voorgelegd. Wie dacht dat de stelling het 
meest bij hem/haar paste, moest drinkten. Indien ze beiden drinken of geen van beiden, moesten 

ze alle twee een straf slokje nemen. Kunnen ze elkaar goed inschatten?

Wie is het onhandigste? Liene drinkt.

Wie kan het beste met stress omgaan? Bram drinkt.

Wie zou er als eerste gaan skydiven? Beiden drinken.

Wie heeft voor het eerst ooit iemand gekust? Bram drinkt 
pas na enkele seconden.

 (leuk weetje: Liene was 17, Bram was 16) 

Wie zou er op het verkeerde moment als eerste in de 
lach schieten? Beiden drinken.

Wie zou er als eerste zijn geld uitgeven aan nutteloze 
dingen? Geen van beiden drinkt.

Wie zou er als eerste een verjaardag missen? Bram drinkt. 
(hij moest net ook heel lang nadenken over de verjaardag van 
Liene dus dat was te verwachten.) 

Wie komt er het meest te laat? Beiden drinken meteen.

Wie is de beste chauffeur? Bram drinkt meteen, hij is duidelijk heel 
zelfzeker. Liene drinkt na een paar seconden ook. 

Wie is de grootste ochtendmens? Bram drinkt.

Wie zou er als eerste gaan skinny dippen? Niemand drinkt. 
Liene voegt er nog aan toe dat zij het wel zou doen, maar dat ze dacht dat 
Bram ging drinken.

Wie zou er meedoen als verleider/verleidster in 
Temptation Island? Bram drinkt zeer snel.

Wie zou er eerder ongemakkelijk zijn op een eerste 
date? Beiden drinken.

Bij 6 vragen konden ze elkaar juist inschatten, maar bij 7 vragen hadden ze het mis. 

Dat kan beter! 
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Back to School Onderwijs

uit eten in leuVen

De zomer is voorbij, hotel mama sluit haar deuren, wat nu gedaan? Wanneer je 
geen zin hebt om zelf te koken en er geen potjes van thuis meer in de diepvries 
staan kan je hier inspiratie op doen om eens de stad in te trekken voor een 
lekkere hap of een warme tas koffie!

Barboek
Kies jij liever voor een 

rustiger plekje? Dan kan je 
terecht bij barboek voor een 
koffietje. Barboek is een goed 
gestoffeerde boekhandel 
met  een gezellige koffiebar 
ineen.  Je kan er ook genieten 
van boekvoorstellingen en 
(literaire) debatten en kan 

je zelfs aansluiten bij 
een leesclub.

Nosh
Sit back and relax. Bij breakfast bar 

Nosh geniet je van een topontbijt en 
-lunch, de hele dag door. Ben je al wakker  
of  ben je nog steeds wakker? Wil je je 

kater  wegwerken of  wil  je je date 
imponeren? Bij Nosh zit je op 

het juiste adres.
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Boccone
Elke student kan bevestigen dat pasta 

de beste kotmaaltijd is. Bij Boccone kan 
je zelfgemaakte pasta, pizza, panini en 
nog veel meer kopen. Je kan een snelle 

hap kopen om mee te nemen of  je 
kan plaatsnemen op hun terras!

Het Strand
Voor wie de zomer reeds mist is 

Het Strand een aanrader. Dit gezellig 
en warm eetcafé serveert uitsluitend 
vegetarische gerechten. Uiteraard staat 

er op de kaart ook datgene waarnaar 
elke student verlangt na een 

zomer thuis: bier.

Croque 
‘n Roll

Krijg jij ook maar niet 
genoeg van de croqueskes 
in het Theokot? Dan kan de 
Croque ‘n Roll jouw hartje 
waarschijnlijk wel bekoren. 
Je vindt hier allerhande twists 
op de Croque Monsieur: 
classics, specials en veggies 

staan allemaal op de 
menu! •GVO
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Back to School

leuke spulletjes om je kot in te richten!
Nu het nieuwe academiejaar van start is gegaan, heb je hopelijk al de tijd genomen 
om je kot in te richten met de basisbenodigdheden: een bed en een bureau. 
Doorheen het jaar zal je al vast merken dat er enorm veel leuke spulletjes bestaan 
om je kot gezelliger en persoonlijker te maken. Om je een handje te helpen, hebben 
we hier alvast een opsomming van must-haves voorzien!

Planten
Planten zijn altijd een goede keuze als je je kot een beetje wil opvrolijken. 
Het voordeel hiervan is dat je enorm veel keuze hebt als je er eentje gaat 
uitkiezen. Je hebt er in alle maten en prijsklassen. Let wel op: planten 
hebben verzorging nodig! Vergeet ze dus geen water te geven ;) Ben 
jij enorm vergeetachtig? Geen paniek! Voor jou bestaan vetplantjes en 
cactussen!

Spiegels
Spiegels hebben het voordeel dat ze je kot niet alleen mooier maken, 
maar er ook voor zorgen dat je kot er groter uitziet dan het werkelijk 
is! Spiegels heb je ook in alle formaten. Een lange spiegel is handig als 
je je volledige outfit wil zien, een kleinere spiegel kan dan weer perfect 
dienen als decoratie. Tip: kijk eens in de kringloopwinkel als je op zoek 
bent naar een leuke, betaalbare spiegel!

Kussens
Kussens zijn de ideale manier om je kot echt gezellig te maken. Je hebt 
ze in alle kleuren en formaten, dus je vindt zeker iets dat bij je past. Ze 
zijn ook niet enkel mooi, maar kunnen van alles een zacht zitoppervlak 
maken. Ideaal dus als je vrienden op bezoek komen!



 11

Verlichtingssnoer
Wie denkt dat je een verlichtingssnoer enkel bovenhaalt bij kerst, heeft 
het goed mis! Dit is de ideale manier om je kot ‘s avonds echt gezellig te 
maken. Ideaal voor een filmavond of  romantische date!

Kaart Leuven
Je kot inrichten en tegelijk Leuven leren kennen? Dat kan met een 
poster van een kaart van Leuven. Je kan de poster gewoon ophangen, 
maar je kan hem ook personaliseren! Duid je favoriete eetplekjes aan 
en de plaatsen waar je vrienden op kot zitten. In no-time vind je je weg 
in Leuven!

Geurkaarsen
Ook geurkaarsen zijn niet enkel mooi om je kot mee in te richten. Deze 
zorgen namelijk voor een aangename geur op kot. Je zal al snel merken 
dat dit wel eens van pas kan komen!

Letterbord
Een letterbord is ideaal om je kot echt te personaliseren. Je kan volledig 
zelf  kiezen wat je erop zet, en het ziet er altijd leuk uit! Het kan gaan van 
een inspirerende quote, je favoriete lyrics of  gewoon je wifi-wachtwoord 
voor gasten. •VL
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Lustrum

Vtk 100
VTK vierde vorig academiejaar haar 100ste verjaardag en dit willen we natuurlijk 
niet ongemerkt voorbij laten gaan! Vorig jaar kon het feestjaar helaas niet doorgaan, 
maar dat gaan we dit jaar volledig goedmaken! Dit feest zal niet één dag duren, 
maar een heel jaar. Hieronder vinden jullie een overzicht van alle activiteiten die 
we gaan organiseren.

29 september: Openingsfeest
We starten het jaar met een openingsfeest op het 
grasveldje voor het kasteel. Hier kan je genieten 
van live muziek, heerlijke foodtrucks en de officiële 
opening van het academiejaar.

4 november: Concert
Begin november trekken we met alle Leuvense studenten naar de 
Brabanthal om daar een groots concert te organiseren met artiesten 
als Tourist LeMC, Laura Tesoro en Kraantje Pappie. We toveren de 
lege zaal om tot een echte concertzaal zoals VTK in het verleden 
reeds enkele keren deed.

Pop-up avonturendag
Tijdens de eerste Pop-up activiteit zetten we een 
avonturenplein op. Haal het kind in je naar boven en 
kom genieten van verschillende leuke attracties.

VTK museum
Neem een kijkje in de geschiedenis van VTK en de 
faculteit ingenieurswetenschappen in ons eigen museum. 
Hier zetten we enkele exclusieve voorwerpen in de kijker in 
de hallen van het TTI.
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Daguitstap naar Technopolis
We hebben allemaal voor ingenieursstudies gekozen omwille van 
een passie voor wetenschap en technologie. Om de jongere generatie 
warm te maken voor de “magie”, maar vooral om onszelf  nog eens 
uit te leven, organiseren we een grootse familiedag in Technopolis! 
Hier kan jong en oud zich uitleven in de verschillende interactieve 
tentoonstellingsruimtes. Verder zullen er verschillende lezingen en 
workshops zijn, gericht op kinderen, alumni en huidige studenten. 
We eindigen de dag met een receptie waar nieuwe en oude 
studentenverhalen van onder het stof  gehaald kunnen worden.

Pretparkdag
Elk jaar proberen we evenementen de hoogte in te tillen. 
In het lustrumjaar nemen we dit heel letterlijk. Kom mee 
met ons naar Walibi en laat jezelf  de hoogte in geschoten 
worden in de leukste attracties.

Silent party
Ter gelegenheid van dit feestjaar slaan VTK en Existenz de 
handen in elkaar. Voor één avond toveren we de omgeving van ons 
Arenbergkasteel om tot een magische feestlocatie waar topschijven 
door de headsets zullen klinken. Je zal verwend worden met meerdere 
dj’s, rijkelijke drankjes en home-made hapjes.

Afsluitfeest
Aan alle mooie liedjes komt een einde. Zo jammer genoeg ook aan ons lustrumjaar. Kom 
nog één keer samen met ons het 100-jarig bestaan van VTK vieren. We halen enkele 
herinneringen op van het afgelopen lustrumjaar alsook van de 100 jaar daarvoor. Al deze 
mooie momenten werden gebundeld in een boek dat op dit feest zal worden uitgebracht.

Kan je nu al niet meer wachten? Neem dan zeker een kijkje op onze lustrumsite 
100.vtk.be!
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Tech

een goeie desktop pc Voor elke prijs

Met dat de prijzen van afzonderlijke pc onderdelen nog steeds zo hoog zijn, wordt 
het de laatste tijd interessanter om een “pre-built” desktop PC aan te schaffen in 
plaats van er zelf een te bouwen. Een “pre-built” is eigenlijk gewoon een computer 
die al door een bedrijf gelijk HP of Dell in elkaar is gezet en klaargemaakt voor 
gebruik, gewoon uit de door halen en insteken dus. De werkgroep redactie heeft 
voor jou de markt afgezocht en hier een aantal suggesties uit iedere prijsklasse bij 
elkaar geraapt!

De “Ik heb nog geld nodig voor bier” prijsklasse 
Bol.com: -€649;

De Lenovo IdeaCenter 5 14ARE05 is een heel mooie deal voor een eerder budget gericht model. 
Voor slechts 649 euro krijg je veel PC. Zo is dit model uitgerust met een Ryzen 7 processor. Dit is 
niet de nieuwste generatie van ryzen processoren, maar dit model is nog steeds in staat om je Matlab 
code vlot en snel te laten runnen. De grafische kaart is niet de snelste die er bestaat, maar dat mag 
je ook niet verwachten in deze prijsklasse. Je kan er wel perfect games zoals LoL en Fortnite mee 
spelen zonder veel problemen. Verder is er 16 GB RAM aanwezig, het enigste nadeel is dat dit in 
single channel zit. Het voordeel hieraan is dan weer dat je later makkelijk je RAM kan uitbreiden 
met een extra stick. 

De “Ik heb nog geld nodig voor bier” prijsklasse 
Bol.com: -€889;

Met de ScreenON–AMD–Night Shark zit je al direct een prijsklasse hoger. Deze pc is al meer 
bedoelt om te gamen dan productiviteit. Zo zit er een processor in van de vorige generatie, maar die 
qua prestaties nog veel lijkt op de processor van de vorige prijsklasse. Waar de rest van het budget 
naartoe is gegaan bij deze pc is vooral de grafische kaart. Met een GTX 1050TI kan je al heel wat 
meer dan met de grafische kaart van het vorig model, zo zullen de meeste games gespeeld kunnen 
worden op betere settings en met een hogere fps. Verder is er weer 16GB aan RAM geheugen maar 
nu is deze in een 2x 8GB configuratie aanwezig wat de prestaties verbeterd, het moederbord kan 
overigens tot 32 GB aan. Last but not least is er nu ook een grote HDD van 1TB aanwezig, meer 
dan groot genoeg voor je gehele steam library en dan nog wat extra films en zware programma’s.
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Nog niet helemaal verkocht?

Ben je toch niet overtuigd van deze reeds samengestelde modellen? Dan kan je 
altijd nog proberen om zelf  je computer in elkaar te steken. Dit klinkt misschien 
als iets heel ingewikkelds en moeilijks maar dat is het zeker niet. Je kan het 
eigenlijk zien als legoblokjes die je in elkaar moet zettten, alleen kosten je lego 
blokjes nu vier tot vijfhonderd euro. Best toch voorzichting blijven is dus de 
boodschap. Op youtube kan je ondertussen al honderden video’s vinden van 
mensen die je uitleggen hoe je dit zelf  op een veilige manier kunt doen. Online 
zijn ook meerdere goede websites zoals newegg waar je mooie deals kan scoren 
op aparte PC onderdelen. Wil je toch liever zelf  je PC samenstellen maar 
niet het risico van de assemblage ondergaan? Dan kan je altijd bij bedrijven 
zoals Tones terecht. Hier kies je zelf  je onderdelen en betaal je hun een kleine 
meerprijs voor assemblage en garantie! #PCMasterRace •WM

De “Ik wil een pc maar heb weinig plaats op mijn bureau 
en wil dus graag iets zeer plaats-efficiënt hebben” klasse 
Coolblue: - €749;

De Acer Aspire C24-963 heeft één van de betere prijs/kwaliteit verhoudingen op de all-in-one 
markt. Met zijn i5 processor kan hij de meeste programma’s zonder problemen aan. Gamen zal niet 
een goed idee zijn aangezien er geen dedicated grafische kaart aanwezig is. Wat je wel krijgt voor 
deze prijs is een zeer mooi 23.8 inch full HD IPS paneel met antireflecterende coating. Verder is er 
ook een 256 GB SSD aanwezig die rechtstreeks op je moederbord is geplaatst en gebruik kan maken 
van de snelle busverbinding naar de processor. Hierdoor zal je systeem nog sneller opstarten dan 
met een gewone SSD (wat al een stuk sneller is dan een HDD). De 16 GB aan ram is ook in een 2 
maal 8GB configuratie geïnstalleerd met de optie om tot 32 GB te installeren later. 

De “Geld is geen probleem” klasse 
Coolblue: - €1499;

De Lenovo Legion T5 26AMR5 - een lange naam I know - is een iets of  wat duurdere desktop, 
maar in ruil voor deze som geld krijg je wel heel veel. Zo is dit model uitgerust met een RTX 3070 
waarbij je de komende jaren nog zonder probleem ieder spel mee gaat kunnen spelen op hoge 
settings. De processor is met zijn 8 cores meer dan in staat genoeg om de zwaarste programma’s te 
draaien. De reeds geinstalleerde 16 GB aan ram kan zelfs nog later tot maximaal 64 GB uitgebreid 
worden. En last but not least is er ook al reeds 1512 GB aan geheugen aanwezig, niet mis dus. Het 
enigste minpuntje is dat je voor dit geld helaas geen glazen case krijgt met veel verlichting.



16

VTK

Quiz: op welke g5’er lijk jij het meest?

De nieuwe Praeses en Vice-Praeses heb je eerder in deze Ir.Reëel al leren kennen, 
maar ze zijn niet alleen. Met wie zullen zij het hele jaar lief en leed delen? Samen 
met de twee Financieel Beheerders en de Administratief Beheerder vormen zij dit 
jaar Groep 5. Maar wie zijn nu eigenlijk de personen achter de functies? En met wie 
zou jij wel heel goed overeen komen? Je leert ze kennen met deze quiz!

1. Wanneer slaap je?

💩 00u30 - 8u30

🌶 1u00 - 9u00

🍑 1u30 - 8u15

🤔 4u00 - 17u30

😻 5u00 - 11u00

😴 2. Hoe ziet je love/date life eruit?

😻 Full burgie

🍑 Single and ready to mingle (0487 51 50 XX)

💩 Chaud, maar kieskeurig

🤔 Idk, it’s complicated

🌶 Slecht gekozen, ik hang vast!
3. Wat is je favo drankje in de Fak?

🍑 Een frisse pint!

🌶 Elixir

😻 Appelkersjenever ice-tea met een scheutje Elixir

🤔 Cactusjenever Gini

💩 Ik kan geen drank meer zien

5. Hoe zou je je muziekstijl omschrijven?

🌶 U2, Mumford & Sons, The Kooks, Oasis... also love 
 ‘De Tijdloze’ van Stu Bru

😻 Jaren ‘70 & ‘80 en Alternatief/Indie/Garage Rock

💩 Indie/Rock/Alternatief

🤔 Nightcore

🍑 Alles is goed!

6. Op een schaal van no fucks given (0) 
tot carebear (10), hoe gevoelig ben je?

💩 Hangt ervan waarvoor ik moet caren 

🤔 2

🍑 5

🌶 6,5

😻 9

4. Hoe sportief  ben je?

💩 Ik train voor de 24 urenloop!

🍑 Geef  me de keuze tussen de auto en de fiets en  
 ik kies de fiets. Ik heb geen sportieve hobby,  
 maar ik zeg snel ja als je gezelschap zoekt!

🤔 Ik sport één keer per semester

🌶 Ik was vroeger sportief, nu zeg ik dat ik het ga zijn

😻 Ik ben waarschijnlijk de minst sportieve persoon  
 op de aardbol

7. Hoe zou je je studies omschrijven?

🤔 Ik doe niet aan herexamens

🍑 Master Ingenieurswetenschappen architectuur

💩 Ik zit in mijn laatste jaar Master Chemical Engineering

🌶 Hoe drukker het jaar, hoe minder herries, right?

😻 Ik twijfel over mijn studiekeuze.
8. Naar welke VTK activiteit kijk jij het meest uit?

😻 Galabal

🍑 Openingsfeestje in de nieuwe Fak en Existenz’cafés

🤔 Theokot Kerstdiner (standaard 2 dagen kateren)

🌶 Kerstcantus

💩    De 24 urenloop en het daarop aansluitende   
 overwinningsfeestje
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9. Hoe ziet jouw kot eruit?

🌶 Ik moet mijn kot nog inrichten

🤔 Chaossssss en een bonsai boompje dat tegen alle verwachtingen in nog leeft

🍑 Naast chaos, self  made stolpen, fancy gedroogde bloemen en grondplannen aan de muur.

💩 Planten, maar geen andere decoratie

😻 Véél plantjes, gouden, okergele en zwarte accenten, shitload aan foto’s en gezellige   
 kerstlichtjes

10. Welke series/films kijk je?

🍑 Always up for a good Tarantino movie

🤔 Avatar, Marvel, Bojack Horseman...

💩 Een goed verhaal of  een breinloze comedy

😻 Veel serietjes in de blok van alle genres: drama, actie, sciencefiction,   
 comedy...

🌶 Ik kijk het niet zo vaak, maar goeie sciencefiction actiefilms of  gladiatoren/  
 vikings/... als het maar een ander tijdperk is

💩 
Bram is 
onze sportieve 

hartenbreker. Hij is 
niet vies van Tinder en 

zijn dansmoves zijn gemakkelijk zwoel 
te noemen, maar als puntje bij paaltje 

komt, is hij eigenlijk wel een brave jongen. 
Hij is allesbehalve een dramaqueen, maar 

heeft over alles wel iets te zeggen. Dat 
zal je ook nog wel merken aan zijn 

hoogstaand gezever in zijn wekelijkse 
Bakskestekstjes. Nu maar hopen 

dat hij de deadline haalt!

🌶

Liene is niet voor niks 
een Fakmeubel, een shotje 

Elixir kan er altijd wel in. Ze plant 
haar dagen liever vol met allerlei VTK 

activiteiten dan met studeren of  serietjes 
kijken, maar om de een of  andere reden zie 
je in het aantal herexamens jaar na jaar toch 
een dalende trend. De weinige tijd die dan 
nog over is, steekt ze in haar lief  en het is 

duidelijk dat sport dan maar op 
de allerlaatste plaats komt. Of  

telt pintjes heffen op een 
cantus ook als sport?

🍑

Lotte is de perfecte 
compagnon! Ze vergezelt je 

graag op al je uitstapjes en springt bij 
waar nodig, maar zet haar in de Fak op 
een openingsavond met een paar pintjes 

te veel en ze begint zonder twijfel met 
haar gat te schudden, op eender welke 
muziek. Daarna beweert ze ‘dat ze niet 
meer gaat drinken’ en groeit de chaos 

in haar kamer (en haar leven) tijdens 
ontwerp, om het tweede semester 

op net dezelfde manier in te 
zetten!

🤔

Maarten is de 
boomer van de groep 

en dat begint hij te voelen. 
Hoewel hij altijd wel te vinden is voor 

een boitje hier en een adje daar, draagt 
hij de dag (of  dagen) erna ook de gevolgen. 
Als Theokotter in hart en nieren zal je hem 

daar dan ook elke dag vinden met een 
stevige kater, tenzij hij aan het slapen is 
natuurlijk. En ondanks alles krijgt hij 
zijn studies toch keer op keer gefixt!

😻

Elle kan je 
altijd overtuigen voor een goed 

feestje en na zo lange tijd zonder, 
kijkt ze meer dan ooit uit naar een 

Galabal, of  meerdere! Elle houdt van een 
leuke sfeer, op feestjes, in haar kot en alles 
ertussen. Ze vindt het dan ook belangrijk 
dat anderen het ook naar hun zin hebben! 
Ze zorgt altijd dat alles tip top in orde is, 
maar kan wel behoorlijk twijfelen over 

vanalles en nog wat. Achja, ze weet 
wat ze wil drinken, dat is toch 

het belangrijkst? 

•G5



18

Fak

Ook de studentenkring van de ingenieurs 
bezit zo’n faculteitsbar die onder de 
alom bekende naam ’t ElixIr gaat. Deze 
plek staat bij menig student gekend 
voor veel amusement en memorabele 
herinneringen. Afgelopen academiejaar 
hebben we jammer genoeg niet kunnen 
genieten van onze lieftallige kelder. Deze 
tijdelijke sluiting was voor velen een zwaar 
te verduren feit. Ook het Fakbarteam was 
diepbedroefd dat ze geen frisse pintjes 
kon tappen om de Leuvense studenten te 
behagen. Maar in deze lange periode is 
er gelukkig niet stilgezeten. Verschillende 
VTK-leden en -sympathisanten hebben 
hun handen uit de mouwen gestoken om 
onze Fak in een nieuw jasje te steken. Vele 
uren werk zijn gestoken in het ombouwen 
van een ietwat afgeleefde kelder tot een 
gloednieuwe nachtclub. De muren kregen 
een nieuw likje verf, het podium werd 
vervangen tot een ijzersterk platform, de 
lampen werden vervangen door moderne

 spots en nog zoveel meer. Dit heeft bloed, 
zweet en tranen gekost, maar het resultaat 
mag er zijn. Daarom zal het fakbarteam 
van aankomend academiejaar met veel 
trots alle studenten ontvangen in onze 
gerenoveerde Fakbar.

25 jaar ‘t ElixIr
Daar komt ook nog eens bij dat dit jaar de 
verjaardag van ’t ElixIr is. Onze Fakbar 
wordt 25 jaar en dat moet gevierd worden! 
Het team staat te popelen om dit jaar de 
meest geweldige avonden te voorzien 
voor FAK25. We starten met de jaarlijkse 
openingsavond die doorgaat op 3 oktober. 
Ook zal er een week aankomen waar de 
Fak 100 (!) uur lang geopend zal zijn. 
Voor nog meer activiteiten en updates in 
verband met het jubileum wordt er zeker 
aangeraden om ’t ElixIr te volgen op 
Facebook of  Instagram.

‘t Elixir doorheen de jaren
Fakbar ’t ElixIr bestaat dus nog maar 
sinds 1996, maar uiteraard hadden de 
ingenieursstudenten daarvoor ook al 
verscheidene bars. Een korte geschiedenis 
van de Fakbar van VTK staat hieronder:

‘t elixir: Fak25
Een faculteitsbar, of in de volksmond ook weleens fakbar genoemd, hoort bij het 
studentenleven zoals Nicole bij Hugo: inherent verbonden met elkaar tot in de 
eeuwigheid.
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het historische stadhuis Van leuVen

Wanneer je de eerste keer als jonge student uitstapt op het station in Leuven, en je 
je weg maakt richting de bondgenotenlaan naar het centrum toe, is het eerste wat 
je opvalt de kleine torentjes in de verte. Van zo ver lijkt het wel het kasteel in het 
midden van het centrum. Een keer dichterbij blijkt het echter gewoon het stadhuis 
te zijn, een gotische parel uit 1469. Een van de drie op onze Oude Markt.

Bouw

Voor de bouw van het stadhuis moeten 
we al terug naar 1400. In die tijd 
was er concurrentie tussen de 2 grote 
Brabandse steden, Brussel en Leuven. 
Onze studentenstad had net haar 
toonaangevende positie als thuisstad van 
de hertogen verloren aan Brussel. Toen 
brussel in 1401 begon met de constructie 
van een groots gotisch stadhuis met 
belfort wist de stad dat het ook wat moest 
ondernemen. Zo begon het stadsbestuur 
met de overname van verschillende 
gebouwen in het hartje van de stad. Door 
deze overnames kon de Grote Markt 
al meer zijn huidige vorm verkrijgen, 
en ook als decor voor het toen nog te 
bouwen stadshuis. Hiervoor bestreek de 
grote markt waarschijnlijk enkel de grond 
tussen het politiekantoor en het tafelrond. 
In 1439 waren de werken aan het plein 
afgerond. 

De werken aan het stadhuis zelf  
begonnen in 1439 met de constructie 
van het “achterhuis” en de algemene 
trappenhal. Het achterhuis is het deel van 
het stadhuis dat zich aan de kant van de 
Muntstraat bevindt. Hierin werden toen 
al direct alle belangrijke stadsfuncties 
in ondergebracht in afwachting van de 
constructie van voorste huis aan de Grote 
Markt. De bouw van het achterhuis werd 
afgerond in 1445.
De constructie van het deel aan de Grote 
Markt begon op 20 maart 1448, tegen die 
tijd was in Brussel het imposante gotische 
stadhuis al bijna klaar. De bouw zou 
ongeveer 21 jaar duren er werd afgerond 
in 1469. Origineel moest het stadhuis 
van Leuven ook een belfort toren hebben 
volgens de plannen, maar door twijfels 
over de draagbaarheid van de ondergrond 
werden deze plannen opgeborgen. 
Uiteindelijk werd er gekozen om het 
voorste huis aan de Grote Markt op een 
meer imposante manier uit te werken.

Restauraties

In de jaren die volgden werder hier en 
daar kleine aanpassingen gedaan aan 
het stadhuis. In 1702 werden de huidige 
trappen voor de ingang geïnstalleerd en in 
1821 werd het neoclassistische politiehuis 
toegevoegd aan het stadhuiscomplex. 

Van 1828 tot 1841 begon een eerste golf  
aan restauraties, veel van de verweerde 
stenen werden vervangen. Ook de 
reeds geinstalleerde sculpturen werden 
onder handen genomen na 400 jaar aan 
weerschade. 

In 1890 werd het stadhuis beschadigd 
door een zware storm, dit luide een tweede 
grondige restauratie in. De nissen in het 
voorhuis hadden tot nu toe leeg gestaan, 
wat een dorn in het oog vormde voor veel 
Leuvenaars. Tijdens de periode 1890-
1914 werd gelijktijdig met de restauratie 
iedere nis in het stadhuis opgevuld. 

Hierna volgde nog 2 (kleinere) renovaties 
aan de voorgevel van het voorhuis.

Wereldoorlogen

Het stadhuis heeft de 2 wereldoorlogen 
relatief  goed doorstaan. In 1914 werd het, 
in tegenstelling tot de rest van Leuven, 
niet compleet verwoest door de Duitsers. 
Dit omdat ze het stadhuis gebruikte als 
administratief  gebouw voor het Duitse 
leger/de bezetting. 

In de laatste fase van wereld oorlog 2 
kwam het stadhuis wel met de schrik nog 
weg. Een V1 racket scheerde rakelings 
langs de voorgevel af, gelukkig was de 
schade beperkt tot enkele beelden. Een 
paar meter meer opzij en ons stadhuis was 
compleet verwoest. 

Nu

Sinds 2008 zijn alle administratieve 
diensten van de stad Leuven 
ondergebracht in het stadhuis op de Ring. 
Je kan wel nog rondleidingen krijgen door  
de mooie salons in het gebouw, maar een 
nieuwe functie is nog niet gevonden. •WM

Het stadhuis en grote markt ca. 1610

Geschiedenis
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Kalender UITNEEMBAAR!

27/Ma 28/Di 29/Wo 30/Do

4/Ma 5/Di 6/Wo 7/Do 8/Vr 9/Za 10/Zo

3/Zo2/Za1/Vr

11/Ma 12/Di 13/Wo 14/Do 15/Vr 16/Za 17/Zo

18/Ma 19/Di 20/Wo 21/Do 22/Vr 23/Za 24/Zo

25/Ma 26/Di 27/Wo 28/Do 29/Vr 30/Za 31/Zo

29/Ma 30/Di

22/Ma

15/Ma

8/Ma

1/Ma

23/Di

16/Di

9/Di

2/Di

24/Wo

17/Wo

10/Wo

3/Wo 4/Do

11/Do

18/Do

25/Do 26/Vr

19/Vr

5/Vr

12/Vr

27/Za

20/Za

13/Za

6/Za 7/Zo

14/Zo

21/Zo

28/Zo

September

Oktober

November

• onthaaldag

• fakbartocht

  tweedejaars

• bierpongtoernooi

  tweedejaars

• Kubb, beach- &

  baseball

• openingscantus

• VTK bureau

• Openingsfeest VTK100

• BBQ eerstejaars

• Tweedejaarsloopje

• Stadsspel

• BBQ tweedejaars

• Eerstejaarsloopje

• Fakbartocht

  eerstejaars

• picknick

• PeMe
• BR Launch 1

• PeMe
• Festival

• Festival

• Cantus internationaal
• OZA 1

• Cocktail Night

• Sollicitatietrainingen

• Eerstejaarsbowling

• Sollicitatietrainingen

• PAL Tutoropleiding

• VTK bureau

• Schachtenverkoop

• BR Launch 2

• Strandcantus

• Plasmaweek

• Supporterscantus

• Sollicitatiesimulaties

• Plasmaweek

• VTKwis

• Plasmaweek

• Ontwerpwedstrijd

• Brouwerijbezoek Stella

• Sector Night CIT-ESAT-BWK

• Kubb, beach- & baseball

• Plasmaweek

• Pop-up avontuurdag

• Bachelorcantus

• Alumnicantus

• Onthaal: bierpong • 24 urenloop • 24 urenloop • VTK bureau • Halloweenwalk

• Mastercantus

• Sector Night

  Consultancy

• IFR Jamsessie

• Infosessie Stages • Concert

• PeMe: highland 

  games

• After work party

• IFR Rockfeestje

• VTK bureau

• Lezing

• Internationaal cantus

• Doop

• Bloedserieus

• Go Global

• Mexicaanse cantus

• Bloedserieus

• Go Global

• Bloedserieus

• Go Global

• Stagebeurs

• Entrepreneurship Days

• Bloedserieus

• Go Global

• VTK museum

• Entrepreneurship Days

• Onthaal: pokeravond

• Bloedserieus

• Go Global

• VTK museum

• Alumnibar

• OZA 2

• VTK museum

• Leren Leren: 

  Univ-Editie

• Praatcafé Erasmus

• VTK museum

• TD

• VTK bureau

• IFR Voorronde 1

• Massacantus der 

  Heverleese Kringen

• Sector Night 

  Architectuur

• PeMe 

  Drankspelletjesavond
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5/Zo4/Za3/Vr2/Do1/Wo

12/Zo11/Za10/Vr9/Do8/Wo7/Di6/Ma

19/Zo18/Za17/Vr16/Do15/Wo14/Di13/Ma

26/Zo25/Za24/Vr23/Do22/Wo21/Di20/Ma

27/Ma 28/Di 29/Wo 30/Do 31/Vr

3/Ma 4/Di 5/Wo 6/Do 7/Vr 8/Za 9/Zo

1/Za 2/Zo

10/Ma 11/Di 12/Wo 13/Do 14/Vr 15/Za 16/Zo

23/Zo22/Za21/Vr20/Do19/Wo18/Di17/Ma

24/Ma 25/Di 26/Wo 27/Do 28/Vr 29/Za 30/Zo

31/Ma

December

Januari

• Sector Night CW-WTK

• IFR Voorronde 2

• Vrienden & familie 

  cantus
• Heverlicht

• Sinterklaascantus
• Moosebar

• VTKerstmarkt

• VTK bureau

• Live-cantus
• OZA 3

• Kerstcantus

• Afzuip

BEGIN BLOK

BEGIN 

EXAMENPERIODE
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Agoria Solar Team

solar team stelt nieuwe wagen Voor

Met 31 zijn ze, het team van ingenieursstudenten dat een jaar lang werkt aan 
een zonnewagen. Het team, opgebouwd uit studenten industrieel, burgerlijk en 
handelsingenieur, stelde afgelopen zomer hun gloednieuwe zonnewagen voor. 
De BluePoint Atlas is de negende Belgische zonnewagen en bevat heel wat 
technologische verbeteringen ten opzichte van haar voorganger. 

Deze technologische verbeteringen zijn 
merkbaar op verschillende vlakken: zowel 
op het vlak van aerodynamica, stabiliteit, 
zonnetechnologie en aandrijving zijn 
veranderingen doorgevoerd om zo de 
wagen performanter, duurzamer en 
efficiënter te maken ten opzichte van haar 
voorgangers. 

Aerodynamica
De BluePoint Atlas heeft een 
unieke, puntige vorm voor optimale 
aerodynamische prestaties. De 
gestroomlijnde vorm van de zonnewagen 
zorgt voor zeer weinig luchtweerstand 
tijdens het rijden en dus een heel wat 
lagere energieverbruik. Het is de eerste 
Belgische zonnewagen met een puntige 
vorm, beter bekend als bulletdesign, en 
meteen ook de meest aerodynamische 
vorm van een zonnewagen tot nu toe. 
Het ontwerp van de zonnewagen is 
geïnspireerd door elementen uit de natuur, 
waarbij de neus van de wagen wat weg 
heeft van een haai en de achterzijde lijkt 
op de vleugels van een valk. De BluePoint 
Atlas heeft slechts drie wielen, één wiel 
minder dan haar voorgangers. Eén wiel 
minder betekent dat één wrijvingspunt 
tussen de auto en de ondergrond wordt 
weggehaald, wat opnieuw leidt tot een 
lager energieverbruik en dus een hogere 
efficiëntie. 

Stabiliteit
Een grote uitdaging van een driewieler 
is de stabiliteit van de zonnewagen. Het 
team heeft gekozen voor een tadpole-
opstelling om deze zorg te verminderen, 
met twee voorwielen en één centraal 
achterwiel.

Zonnetechnologie
Het zonnepaneel van de BluePoint 
Atlas is gemaakt van hoogwaardige 
siliciumzonnecellen, dit is vergelijkbaar 
met de zonneceltechnologie die je 
terugvindt op de daken van industriële 
gebouwen en woonhuizen. De 
siliciumzonnecellen die op de BluePoint 
Atlas worden gebruikt, hebben een lager 
rendement in vergelijking met de multi-

junctionzonnecellen die werden gebruikt 
op onze vorige zonneauto’s, maar ze 
zijn veel duurzamer om te produceren 
en hebben meer praktische toepassingen 
door hun lagere prijs. Door de lagere 
efficiëntie van de zonnecellen is de totale 
oppervlakte aan zonnecellen wel vergroot 
ten opzichte van de vorige wagen. 

De pseudo-vierkante zonnecellen op 
de BluePoint Atlas worden in perfecte 
vierkanten gesneden om zoveel mogelijk 
cellen op een beperkt oppervlak te 
persen, waardoor er een kleinere wagen 
gebouwd kan worden. Aan de randen van 
de zonnewagen zijn de zonnecellen met 
een speciale techniek licht gebogen om 
zoveel mogelijk ruimte te besparen. Het 
zonnepaneel bevat 292 siliciumcellen, die 
bijna 1000 watt aan vermogen kunnen 
leveren! 

Motor
Voor de allereerste keer ooit zal het Agoria 
Solar Team met haar eigen gebouwde 
motor rijden. De motor is speciaal 
ontworpen voor zonneauto’s, wat heel 
wat voordelen biedt in vergelijking met 
motoren die op de markt terug te vinden 
zijn. Een indrukwekkende prestatie van 
de zelfgebouwde motor is haar efficiëntie, 
met pieken van 98% is de elektromotor 
beter dan eender welke motor dan ook 
die op de markt verkrijgbaar is. Ter 
vergelijking: de elektromotor van een 
Tesla-auto heeft een piekrendement van 
94%, verbrandingsmotoren hebben een 

‘De keuze voor de wagenvorm is 
voortgevloeid uit duizenden berekeningen 

en computersimulaties. We zijn ervan 
overtuigd dat we als team alles uit de kast 
hebben gehaald om een zeer performante 

zonnewagen te bouwen.’
Victor Verhaert (22, Edegem)

De negende Belgische zonnewagen: de BluePoint Atlas
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De nieuwe zonnewagen zal op vijf dagen 
tijd zo’n 2.500 kilometer moeten afleggen 
in de warme Marokkaanse Sahara. Zeker 
de vele hoogtemeters langs de voet van 
het Atlasgebergte zullen voor een grote 

uitdaging zorgen. 
Birgitt Peeters (24, Holsbeek)

rendement van minder dan 50%. 

Solar Challenge
In normale omstandigheden zou het 
Belgische team dit najaar hun titel 
verdedigen op het wereldkampioenschap 
in Australië. Door de coronapandemie 
en de strenge veiligheidsmaatregelen in 
Australië kan de uitdagende rit doorheen 
de Outback echter niet plaatsvinden dit 
jaar. Een tegenvaller voor Solar Teams 
van over de hele wereld die al snel de 
handen in elkaar sloegen om op zoek te 
gaan naar een nieuwe uitdaging.

Het Agoria Solar Team zal over minder 
dan een maand deelnemen aan de Solar 
Challenge Morocco, een gloednieuwe 
zonnerace doorheen de Marokkaanse 
Sahara. 

Studententeams van universiteiten over 
heel de wereld zullen het tegen elkaar 
opnemen in een rit van 2.500 kilometer 
langs de voet van het Atlasgebergte. Het 
is ook naar dit gebergte dat de nieuwe 
zonnewagen, de BluePoint Atlas, is 
vernoemd. 

Het avontuur volgen kan via de 
verschillende sociale mediakanalen van 
het team. •ES

Agoria Solar Team tijdens de wagenvoorstelling

Lengte 5 m

Breedte 1,2 m

Hoogte 1 m

Gewicht 180 kg

Batterij-autonomie 700 km

Oppervlakte 
zonnepaneel

4 m2

Type zonnecellen silicium

Aantal zonnecellen 292

Efficiëntie zonnepaneel 26%

Efficiëntie motor 98%

Topsnelheid 150 km/h

Aantal dagen 5

Aantal km 2500

Aantal hoogtemeters 10 000
Gemiddelde minimale 
temperatuur

19°C

Gemiddelde maximale 
temperatuur

26°C

Aantal deelnemende 
teams

8

Startdatum 25 oktober

Einddatum 29 oktober

Aantal studenten 31
Aantal burgerlijk 
ingenieurs

11

Aantal industrieel 
ingenieurs

19

Aantal handelsingenieurs 1

Fact Sheet BluePoint Atlas

Instagram Twitter Facebook
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Sport

Al 50 jaar lang wordt er elk jaar opnieuw 
gestreden voor de 24 uren vlam, de 
mooiste, grootste en machtigste vlam ter 
wereld. Het is van essentieel belang om 
deze vlam als eerste te kunnen aansteken 
in de heilige vuurschaal en zo het bestaan 
van VTK te verzekeren. 

Twee jaar geleden werd ons vuur gedoofd 
door Apolloon, dit betekende dan ook het 
einde van de macht van VTK… .

Na twee jaren vol duisternis, is de leeuw 
terug opgestaan en vastberaden om 
sterker dan ooit terug te komen! Vol 
strijdlust en met al zijn krachten, begint 
hij aan de zware missie om de vlam terug 
te brengen naar VTK en zo zijn plaats op 
de troon op te eisen. En misschien nog 
wel het belangrijkste, om de overwinning 
te grijpen en opnieuw de 24 urenloop te 
overheersen!

The game is on!  
De kracht van VTK is dat we samen 
enorm veel kunnen bereiken. Onder 
leiding van de leeuw en Sport wordt de 
vlam terug aangewakkerd bij de VTK’ers 
en kunnen we terug het enorm ijzersterke 
en onklopbare leger vormen zoals vroeger. 

SAMEN brengen we de vlam naar de 
plaats waar die thuishoort! Het koninkrijk 
van VTK! 

Wij tonen trots onze vlag en samen strijden 
we als leeuwen voor die overwinning! 

Komaan VTK’ers! Samen kunnen we 
grootse dingen bereiken! Laat de vlam 
in je branden! Dit jaar zijn wij nog meer 
vastberaden en sterker dan ooit tevoren! 
De eer van VTK staat op het spel!

Keep the fire burning!
VTK stichtte in 1970 de 12urenloop, 
een jaar later werd het een 18 urenloop 
en in 1972 is de 24 urenloop voor het 
eerst doorgegaan in zijn huidige vorm! 
Wie goed kan tellen heeft door dat dit 
jaar normaal gezien de 50ste editie zou 
doorgaan, als de editie van vorig jaar niet 
was afgelast door corona. 

Zeg nu zelf, wat zou er mooier zijn dan in 
het feestjaar van VTK100 de 50ste editie 
van de 24 urenloop te kunnen winnen?! 

We hebben dus maar 1 boodschap voor 
jullie: Pak die loopschoenen en begin te 
trainen als een leeuw! 

Volg onze trainingsschema’s die speciaal 
opgesteld zijn voor de 24 urenloop door 
Energylab! Kom meetrainen tijdens onze 
24 urenlooptrainingen en wordt helemaal 
meegezogen in de fantastische sfeer! 

Zet deze datums alvast in je agenda: 

Woe 29/9: Tweedejaarsloopje @piste 

Do 30/9: Eerstejaarsloopje @piste

Vanaf  ma 4/10 : 24 urenlooptrainingen 
@piste

Ma 18/10: Supporterscantus  

Do: 21/10: Supporterstraining 

Do 21/10: Looptraining deluxe

Di/woe 26-27/10: 24 URENLOOP

Meer info over trainingsschema’s 
en trainingen vinden jullie in onze 
Facebookgroep: VTK Sport. Scan de 
QR-code om te joinen!

Komaan Lionsss! 

VTK Sport

VTK sport

100 jaar geleden ontstond het koninkrijk van VTK waar mens en leeuw in vrede 
samenleefde. Het was een tijd van glorie en geluk. De lopers van VTK waren ijzersterk 
en onklopbaar, maar vooral het enorme aantal en hun samenwerking maakte VTK 
de grootste. Het leger aan lopers was zo immens, dat het zo ver rijkte als de grenzen 
van het koninkrijk zichtbaar waren. Onder leiding van de leeuw van VTK, kon dit 
leger van VTK-lopers alles en iedereen overwinnen. Deze leeuw, die de kracht en 
macht van VTK vertegenwoordigt, werd in leven gehouden door het brandend 
vuur, die daarom ook wel de adem van VTK genoemd wordt. 
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Wist je dat...
•  in de editie van 1976 het -20°C vroor? Het was zo koud dat de tapinstallaties 
bevroren!

• LOKO sinds 1986 hoofdorganisator is? Dit zorgde voor meer bekendheid en 
financiële mogelijkheden

• LBK ooit een prei als doorgeefstok gebruikte? Zo gebruikte theologiestudenten 
ooit een kruisbeeld en de studenten communicatiewetenschappen opgerolde 
kranten.

• VTK in het totaal 9 keer de 24 urenloop won?

• tijdens de laatste editie er in het totaal 15915 rondjes werden gelopen? Dit is gelijk 
aan 8435 km, wat net iets meer is dan één vierde van de omtrek van de aarde!

• VTK in 2019 gemiddeld 23,76 km/u liep?

• het snelste rondje ooit gelopen werd door olympisch athleet Michaël Bultheel? Hij 
liep de 530m in 1 minuut en 6 seconden! 

• er in de jaren ‘90 thema-uurtjes bestonden? De rondjes werden dan gelopen in 
verschillende thema’s. Zo was er een lingerie-uurtje, een bureaustoel-uurtje en een 
studie-uurtje. Er was ook een ‘meest gekleede uurtje’ en het record werd gevestigd 
door Geert Boggaerts die maar liefst 120 kledingstukken aan had!

• in 1993 de best ingekleedde eetstand van VTK won doordat ze heel de eetstand 
hadden volgestouwd met fietsonderdelen? Er was een nadrukkelijk verbod op 
fietsen op het terrein.

• Tom Merlevede in 2018 het record aantal toertjes als individu haalde? Hij liep 
170 rondjes, wat omgerekend gelijk is aan 93,5 km! Hij liep voor deze prestatie zelfs 
nog nooit een marathon, maar slaagde er dus in om er 2 te lopen op 24u tijd!
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Space

Musk droomt van een bewoonbare 
kolonie op Mars. Menig scepticus zal je 
weten te vertellen dat wij dit niet meer 
zullen meemaken tijdens ons leven. Ik kan 
je beloven dat dit vandaag de dag mogelijk 
is, met de juiste investeringen natuurlijk. 
De vragen ‘Wanneer?’ en ‘Wie?’ laat ik 
over aan de geschiedenisboeken, vandaag 
gaan we dieper in op de ‘Hoe?’

Voor we toe zijn aan een basis op Mars 
zijn er nog enkele horden te overwinnen. 
Laten we beginnen bij de fundamenten:

Koloniseren voor dummies
De ontdekking of  kolonisatie van nieuwe  
gebieden kan je opdelen in drie grote 
fases.

In een eerste fase worden verkennings-
missies aangevat. Landschappen worden 
ontdekt en in kaart gebracht, maar 
de eerste ontdekkingsreizigers - zoals 
Columbus en Armstrong - blijven niet 
langer dan nodig. In deze fase wordt het 
pad geëffend voor de de volgende twee 
fases.

In een tweede fase ontstaan de eerste 
permanente nederzettingen. Gelukzoekers  
en avonturiers immigreren naar de 
nieuwe kolonie en bouwen de eerste 
gemeenschappen. Deze gemeenschappen 
zijn nog zeer afhankelijk van aanvoer 
vanuit het thuisland.

In een laatste en derde fase ontgroeit 
de kolonie het thuisland en wordt het 
zelfvoorzienend. De kolonie vergaart 
rijkdommen en begint handel te drijven. 
In deze laatste fase worden ook de eerste 
kinderen geboren op ‘vreemde’ bodem.

In tegenstelling tot een half  milennium 
geleden kan het koloniseren van Mars 
zonder bloedvergieten en zonder het 
uitmoorden van volkeren. In plaats 
daarvan zal de rode planeet zijn uiterste 
best doen om eender welke bewoner 
het leven zuur te maken. ‘Moeilijk gaat 
ook!’, denkt de mens. Er zijn twee soorten 
moeilijkheden te overwinnen: Mars 
op een vlotte en toegankelijke manier 
bereiken en een nederzetting op Mars 
onderhouden.

De nachtelijke wachter
De verbinding Aarde - Mars maakt een 
tussenstop op onze eigenste maan. Omdat 
de gravitatie daar velen malen kleiner is en 
er geen atmosfeer aanwezig is, ligt de ratio 
last/brandstof  velen malen hoger. Dit is 
nodig om op een efficiënte manier een 
Mars basis te voorzien van grondstoffen 
en andere benodigdheden. 

Vandaag de dag is de eerste fase voor de 
maan afgerond. Tien jaar voor de Apollo 
11 missie begon de mens met het in kaart 
brengen van de maan. In 1969 toonde de 
mensheid aan dat we veilig mensen op de 
maan konden landen én terug brengen. 
De jaren nadien hebben meerdere 
satellieten en rovers van verschillende 
landen het verkenningswerk voort gezet.

De tweede fase kan van start gaan. 
Waarom is dat dusver nog niet gebeurd 
zal je je misschien afvragen? Geld! Dat 
geld de beperkende factor is zal je niet 
verbazen. Echter zijn enkele jaren geleden 
de bouwstenen gelegd voor de opvolger 
van het Apollo programma: het Artemis 
programma.

Een internationale samenwerking - met 
onder meer de NASA en ESA (n.v.d.r. 
Europese tegenhanger van NASA) - 
hebben met het nieuwe programma 

columbus Van de 21e eeuw

Een dikke halve eeuw geleden zette een zekere Christoffel Columbus voet aan wal in 
Midden-Amerika. Decennia later is het continent welvarend en hoogtechnologisch. 
Zover zelfs dat nog geen vijfhonderd jaar erna ze Neil Armstrong en gezellen naar 
de maan sturen om op 21 juli 1969 als eerst voet ‘aan wal’ te zetten. En nu? Elon 
Musk heeft zijn plannen voor een Mars kolonie geopenbaard, maar hoe simpel is 
het gezegd en hoe simpel is het gedaan?

De drie kolonisatie fases. © KurzgesagtDe drie kolonisatie fases. © Kurzgesagt

  Een weergave van het Artemis Basis Kamp. © NASAEen weergave van het Artemis Basis Kamp. © NASA



 29

enkele doelen gesteld, waaronder een 
eerste permanente maanbasis.

Maan aan Aarde, over
Hoe groter de last, hoe duurder om die 
last van de aarde te lanceren. De eerste 
nederzettingen op de maan zullen dan ook 
opblaasbare woonunits zijn die strategisch 
geplaatst worden op het oppervlak met 
natuurlijke bescherming tegen inslaand 
ruimte afval en straling.

De eerste ruimtevaarders zullen 
experimenten doen om langere verblijven 
mogelijk te maken zoals het ijs, te vinden 
op de polen van de maan, reinigen en 
omzetten naar bruikbaar water. 

Nu waarom een permanente basis op de 
maan? Het water gewonnen uit de bodem 
kan ook via elektrochemische reacties 
omgezet worden in waterstof  en zuurstof. 
Beide worden gebruikt als raketbrandstof. 
De maan zou dus fungeren als tankstation 
voor ruimtemissies met verder gelegen 
bestemmingen zoals Mars.

Er zijn natuurlijk verdere 
evolutiemogelijkheden voor de maanbasis, 
maar die zouden ons afleiden van het 
hoofddoel van dit artikel: een Marsbasis.

De rode planeet
Ook hier is de eerste fase al van start 
gegaan en is het verder uitbouwen van 
de verkenningsmissies niet moeilijker 
dan wat we vandaag de dag al kunnen. 
Op éénzelfde manier als bij de maan 
wordt een ideale locatie gezocht met 
natuurlijke bescherming voor de eerste 
nederzettingen.

Wat houdt ons na het opzetten van een 
maanbasis en het afronden van de eerste 
fase dan nog tegen? Wat is er speciaal aan 
Mars? Welke problemen moeten de eerste 
astronauten oplossen?

Een eerste probleem is het 
energieprobleem. Mars ligt ongeveer een 

halve keer verder verwijderd van de zon als 
de Aarde. Tel daarbij de vele stofstormen 
en je maakt al snel de conclusie dat 
zonne-energie niet de oplossing is. Een 
dunne atmosfeer en koudere kern dan op 
Aarde schrappen wind- en geothermische 
energie eveneens. Wat kan dan wel 
mogelijks de oplossing zijn? Kernenergie, 
mits aanvoer van zowel de reactor als de 
radioactieve brandstof  vanop Aarde.

Een tweede probleem is reeds vermeld 
geweest: de atmosfeer. De atmosfeer 
van Mars is minder dan 1% van het 
atmosferische volume van de Aarde en 
bestaat grotendeels uit CO2 in de plaats 
van N2 en O2. De nederzettingen moeten 
dus onder druk gehouden worden ter 
compensatie van de dunne atmosfeer 
en bijhorende lage luchtdruk, en gevuld 
worden met artificieel gemaakte lucht om 
te ademenen.

De atmosfeer en een kleiner magnetische 
veld van Mars zorgen voor een 
stralingsprobleem. Om overbestraling te 
voorkomen kunnen de nederzettingen 
ingegraven worden met bevroren CO2 
en Mars-aarde. Optimaal gebruik 
van rovers en drones zorgt ervoor 
dat ook de kwestbare periodes zoals 
ruimtewandelingen beperkt kunnen 
worden.

Ook het stof  op Mars bezorgt de nodige 
kopzorgen. Aangezien de stofdeeltjes 
kleiner zijn dan op Aarde is het uitkijken 
met motoren, transmissie-elementen en 
electronica. De droogte zorgt ook voor 
een elektrostatische factor die ervoor 
zorgt dat je je ruimtepak maar beter 
buiten kan laten hangen als je niet de hele 
woonkamer onder het stof  wilt hebben. 
Bovenop dat alles bevat het stof  ook nog 
eens giftige stoffen.

Water kan op gelijkaardige manier aan 
de maan ontgind worden in de buurt 
van de polen, maar hoe komen we aan 
eten? De grond van Mars is niet geschikt 
om gewassen te telen noch zou het 
bewerkbaar maken van de grond aan het 
einde van de rit te tijds- en energierovend 
zijn. Het gecombineerd kweken van 
dieren en planten in water - zogenaamd 
aquaponics - zou een oplossing kunnen 
zijn.

Na deze lange waslijst zijn we aangekomen 
bij het laatste probleem: de zwaartekracht 
op Mars is slechts 38% die van de Aarde. 
Een lichaam onderhevig aan een lagere 
zwaartekracht ondervindt een negatieve 
invloed: verlies aan spier- en botmassa. 
Een oplossing voor dit probleem 
wordt hedendaags ook al toegepast in 
bijvoorbeeld het ISS. Astronauten worden 
daar verplicht om twee uur per dag fysiek 
te trainen op de loopband, fiets ...

Moderne pioniers
Nu alle problemen van de kaart zijn rest 
ons slechts één opdracht: Wie gaat er 
naar Mars? SpaceX en NASA hebben 
beide plannen aangekondigd om naar 
Mars te gaan en bij beiden zijn de rijen 
kandidaten lang. De recente oproep van 
ESA heeft zelfs tot 22.589 applicaties 
geleid. Keuze genoeg dus.

Stel dat we erin slagen een permanente 
basis op Mars te creëren, wat dan? 
Dan ligt de horizon open om Mars te 
terraformen en andere planeten van ons 
zonnestelsel te koloniseren. •AB

Het zonnenstelsel en zijn bewoonbare zone. © Cornell UniversityHet zonnenstelsel en zijn bewoonbare zone. © Cornell University

Mars voor en na een mogelijke transformatie. © SpaceXMars voor en na een mogelijke transformatie. © SpaceX
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Best

Simply the BEST!
BEST (Board of  European Students of  
Technology) is een voortdurend groeiende 
internationale organisatie bestaande 
uit technische, wetenschappelijke en 
ingenieursstudenten. Onze vereniging 
is verspreid over 92 universiteiten in 33 
verschillende Europese landen, waarmee 
we regelmatig in contact komen. Zo 
vormen wij een georganiseerd, jong 
en innovatief  netwerk van Europese 
studenten. Onder het motto ‘Developing 
Students through Empowered Diversity’, 
organiseren wij de meest geweldige events.

BEST Leuven is een lokale afdeling 
van deze organisatie. Wij voorzien 
verscheidene evenementen en 
trainingen voor studenten van alle 

vier de faculteiten van de Groep 
Wetenschap en Technologie in Leuven: 
Faculteit Wetenschappen, Faculteit 
Ingenieurswetenschappen, Faculteit 
Industriële Ingenieurswetenschappen en 
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen.

Development op onze 
events
BEST Leuven houdt zich al meer dan 
20 jaar bezig met het opzetten en het 
uitbouwen van onze grootste events. Op 
deze events proberen we altijd maximale 
‘Fun’ en maximale ‘Development’ te 
verzekeren.

Onze voornaamste jaarlijkse evenementen 
bestaan uit een BEST Course, 
Hackathon, BEST Soft Skills Track en 
EBEC, de grootste engineering-wedstrijd 
van Europa. Al onze activiteiten zijn 
een wederzijds voordelige samenwerking 
tussen studenten, faculteiten en bedrijven.

Jaar op jaar bieden wij met BEST Courses 
betaalbare, kwaliteitsvolle cursussen aan 
in samenwerking met universiteiten. Deze 
meerdaagse opleidingen spitsen zich toe 
op relevante onderwerpen, waardoor de 
deelnemende studenten plezier kunnen 
maken en culturen leren kennen terwijl 
ze studiepunten verdienen. Een hele week 
lang worden ook verschillende feestjes en 
andere activiteiten georganiseerd om jou 
de week van je leven te doen beleven.

BEST!
Ik wil meer halen uit mijn studententijd dan enkel studeren en feesten! Ik wil mezelf 
verrijken met soft en hard skills die ze mij niet leren in de aula samen met tal van 
nieuwe vrienden! Ik wil Europa gaan ontdekken, zonder bakken geld te spenderen 
of een heel jaar te verliezen! Ik wil deel uitmaken van een geweldige groep 
ambitieuze en inspirerende studenten! Ik wil professionele evenementen leren 
organiseren en coördineren! Ik wil deel worden van een levendig internationaal 
netwerk! Herken je jezelf? Dan is BEST iets voor jou!
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Onze Hackathon is helemaal beginner-
friendly waarbij verschillende teams naar 
efficiënte en creatieve computeralgoritmes 
zoeken. De software opdrachten worden 
samen met een van onze partnerbedrijven 
opgesteld en zullen ook de deelnemers 
bijstaan. Onze Hackathon is vrij nieuw, 
maar zeker eentje om een plaatsje bij te 
proberen bemachtigen.

Ook onze Soft Skills Track is nog 
maar een paar jaar oud, maar het 
concept kent een groeiend succes 
binnen onze organisatie. Tijdens de 
track krijgen deelnemers een intensief  
trainingsprogramma van 5 sessies, over 
onderwerpen zoals project management, 
netwerken, presentatievaardigheden, 
negotiatie en vele andere vitale 
competenties in de bedrijfswereld. Elke 
sessie is een interactieve oefening gegeven 
door professionele vertegenwoordigers 
van verscheidene interessante bedrijven. 
Na de sessie is er altijd een receptie voor 
netwerking met de bedrijven. Al de nodige 
skills in de bedrijfswereld en daarbuiten 
worden je niet in de aula aangeleerd, 
maar hier bij BEST onder begeleiding 
van enkele topexperten!

Tot slot hebben we dan nog EBEC 
(European BEST Engineering 
Competition). Elke ronde van deze 
wedstrijd bestaat uit twee onderdelen: een 
Case Study en een Team Design. Beide 
onderdelen nemen een volledige dag in 
beslag, waarin teams het opnemen tegen 
elkaar om de beste oplossing te bieden 
voor ingenieursvraagstukken. Case Study 
betreft het meer technisch en management 
aspect van het ingenieursleven. Een bedrijf  
schotelt de teams een actueel probleem 
voor, waarna zij zo gedetailleerd mogelijk 
hun oplossing komen presenteren. 
Tijdens de Team Design daarentegen, 
moeten de deelnemers een toestel 
bouwen met gelimiteerde materialen en 
tijd, dat zo goed mogelijk de specifieke 
opdracht volbrengt. De winnaars van de 
lokale ronde in Leuven, mogen nadien 
deelnemen aan de regionale Benelux 
ronde, waar ze opnieuw in contact 
komen met nieuwe bedrijven en nieuwe 
vraagstukken. 

Uiteindelijk concurreren de winnaars 
van alle regionale rondes nog eens in 
de Europese EBEC finale, waarna het 
winnend team uitbundig bekroond en 
beloond wordt.

Het leven van een BESTie
Hoewel het op het eerste zicht misschien 
lijkt dat leden van BEST zich voornamelijk 
bezighouden met evenementen te 
organiseren voor buitenstaanders, is 
dit absoluut niet het geval. Lid worden 
van BEST betekent lid worden van een 
Europese familie. Leden mogen zo veel 
verantwoordelijkheden opnemen als ze 
zich zelf  comfortabel mee voelen, maar 
ze krijgen wel toegang tot onze interne 
activiteiten. Interne activiteiten variëren 
van weekendtrips, barbecues en cantussen, 
tot onderlinge uitwisselingen tussen BEST 
groepen, tot internationale bijeenkomsten 
en vergaderingen met meer dan 200 
vertegenwoordigers. Daarnaast bieden 
wij ook trainingen aan. Elk jaar stellen 
wij binnen onze vereniging een evaluatie 
op en ondervragen we onze leden naar 
vaardigheden die ze graag zouden 
verbeteren. BEST leidt al 33 edities lang 
gecertificeerde trainers op, die van over 
heel Europa bereid zijn af  te zakken naar 
Leuven om onze leden te ontwikkelen. 

Daarnaast nodigt elke andere lokale 
BEST groep elkaar uit op activiteiten. 
Zo kan je altijd wel ergens in heel Europa 
deelnemen aan hun uitgebreid sociaal 
programma, genieten van de lokale 
cultuur en keuken, en blijven slapen bij je 
pasgemaakte vrienden zonder ook maar 
iets uit te geven.

Geweldig! Hoe sluit ik aan?
Ben je geïnteresseerd in onze groep of  
heb je gewoon eens zin om plezier te 
maken met onze leden, kom dan zeker 
naar onze Open Meeting op 8 oktober 
om 19u! We houden elk jaar ook een 
Motivational Weekend voor al onze leden 
en geïnteresseerden. Hou daarom zeker 
onze sociale media in de gaten en volg 
ons op Instagram en Facebook. Join the 
Family!

BEST Leuven

bestleuven

www.bestleuven.eu
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State of the union

bram deVriese: state oF the union

Beste professoren
Beste alumni
Beste studenten

Een onstuimige zomer komt aan zijn einde en zet ons allen aan tot bezinning. De kreet voor een snellere transitie naar een 
klimaatneutrale wereld klinkt alsmaar luider. Menig ingenieur bijt zich vast in de uitdagingen van morgen en doet waar hij of  zij 
jaren voor gestudeerd heeft: de wereld iedere dag een beetje beter maken met behulp van een knap staaltje technologie en innovatie. 
Diezelfde passie voor technologie en innovatie trekt ook dit jaar een garde dolenthousiaste, nieuwsgierige en intelligente studenten 
naar het mooie Heverlee om er de studie ingenieurswetenschappen aan te vatten. Met een gezonde portie zenuwen verlaten ze het 
vertrouwde nest om op maandag 27 september plaats te nemen in de grote aula naast hun toekomstige kameraden.

Ook VTK kijkt uit naar het startschot van wat weer een bijzonder jaar zal worden. Een jaar waar mondmaskers plaatsmaken voor 
de glimlach van weleer, een jaar waar studenten elkaar de hand reiken, een jaar waar we de lessen die we hebben geleerd, zullen 
gebruiken om de evenementen en de dagelijkse werking van VTK naar een hoger niveau te tillen. Afgelopen maanden heeft VTK 
zich verzameld rond de tekentafel om zich te buigen over de organisatie van komend academiejaar a.d.h.v. de standpunten van ploeg 
Vonken&Vries. De grote lijnen doorheen het beleid van komend jaar zijn vriendschap, vernieuwing en creativiteit.

Vertegenwoordiging blijft de belangrijkste taak van VTK. Ook dit jaar willen we trachten dit te verbeteren. Allereerst gaat de ploeg 
focussen op een vaste waarde creëren van PAL Thermodynamica, meer duidelijkheid scheppen rond de POC-werking (extern 
gaan we de term RiVer, RichtingsVertegenwoordiger, gebruiken) en de VTK Community op Toledo meer gebruiken om relevante 
vertegenwoordigingsaangelegenheden terug te koppelen naar de studenten. Ten tweede willen we zij, die al een jaartje ouder worden 
en over de grens zoeken naar professionele opportuniteiten, ondersteunen door in te zetten op een betere communicatie rond stages 
en de grootste jobfair voor ingenieurs van de Benelux terug te laten neerstrijken in de Brabanthal. Daarnaast is de post Development 
twee jaar geleden afgesplitst van Bedrijvenrelaties en is ze op twee jaar tijd zeer sterk gegroeid. Komend academiejaar willen we deze 
twee professionele posten complementair laten samenwerken om zo de meerwaarde voor de studenten te verhogen.

Naast al het serieuze staat VTK ook garant voor allerlei leuke activiteiten waar studenten met hun vrienden naartoe kunnen gaan of  
waar studenten andere studenten leren kennen. Zo willen we dit jaar niet enkel inzetten op onze eerstejaarswerking, wat ondertussen 
een vaste waarde is geworden, maar willen we jaarwerkingen - georganiseerd door VTK - voor alle jaren uit de grond stampen. We 
denken niet enkel aan onze huidige studenten, ook onze alumni vergeten we niet. Voor hen gaan we een nieuwe werkgroep oprichten 
voor en door alumni en ondersteund door VTK: Pasttime! Daarnaast is VTK een kring die progressief  denkt. De voorbije maanden 
zijn we de doop gaan herevalueren en aan het denken gegaan hoe we dit kunnen 
organiseren in de huidige tijdsgeest zodat alle eerstejaars kunnen genieten van 
een respectvolle en leuke doop.

Tot slot staan we stil bij een doodnormale dag in de maand november 1920 - 
waar de bomen bijna al hun bladeren zijn verloren en een gure wind door de 
straten trekt - die voor altijd een speciale plek krijgt in ieder VTK minnend hart. 
Op die herfstdag zag de Vlaamse Technische Kring het licht en gaf  J. Raskin 
leiding over wat zou uitgroeien tot een van de grootste studentenkringen van 
Vlaanderen. Meer dan een eeuw later vieren we de verjaardag van onze geliefde 
kring: VTK100! Met activiteiten voor de studenten, alumni en faculteit willen 
we er samen een jaar van maken om niet snel te vergeten.

Beste lezer, VTK is klaar! Klaar om de student met een glimlach te verwelkomen, 
klaar om kersverse en wat oudere alumni terug met elkaar in contact te brengen, 
klaar om er samen met de faculteit te staan in het postcoronatijdperk. Ik hoop u 
op een van onze talloze
evenementen tegen het lijf  te lopen, en er samen met u een feestjaar van te 
maken. Tot dan!

Bram Devriese
Praeses VTK 2021-2022
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statix

Na een jaar om snel te vergeten vliegt Statix er weer 
volop in. Aangezien ons 5-jarig bestaan vorig jaar 
weinig tot niet is gevierd, doen we dit, naar voorbeeld 
van onze collega’s van VTK, extra uitbundig komend 
academiejaar. Bouwkunde-studenten, zet jullie dus 
maar schrap voor een topjaar!

Even een korte introductie. Wij, Statix, zijn een 
studentenvereniging voor en door bouwkundestudenten. 
Wij vormen de brug tussen het studentenleven en de 
professionele bouwkundesector. Zo organiseren we 
workshops, lezingen en werfbezoeken, evenals ons 
praatcafé, waar je als student in een minder formele 
setting kan ontdekken hoe het is om bij een bouwkundig 
bedrijf  te werken.

Statix, voor en door studenten

Naast informatieve activiteiten organiseren we echter ook 
meer dan genoeg recreatieve activiteiten. Uiteraard gaat dit 
over fakfeestjes, cantussen en na een afwezigheid van 2 jaar de 
befaamde bouwkundefeesten. Deze zullen groter en beter zijn 
dan ooit tevoren!

(Bouwkunde)feesten!

Interessant? Volg ons!

Klinkt dit alles interessant en wil je dus op de hoogte blijven 
van onze activiteiten? Volg ons dan op Facebook (Statix) 
en Instagram (statixleuven of  de QR-code hiernaast). 
Hou ook zeker onze site in het oog: statix.vtk.be .

Olivier

Vice-voorzitter

Vincent

Beheerder
        Wout                          Stijn

Public Relations

 Ann-Sophie               Bavo                 Camille                Faber        Jeroen                    Liv

Oscar

Voorzitter

Statix



Het beste voor het klimaat, laat dat 
duidelijk zijn, is natuurlijk verre reizen 
simpelweg vermijden. Op reis gaan in 
Wallonië, de nabije buurlanden, een 
thuisvakantie, een fietsvakantie met een 
tentje op de rug ... Er zijn zoveel opties 
waarbij men de uitstoot van CO2 tot een 
minimum beperkt. In dit artikel gaan 
we er echter vanuit dat je keuze wel is 
gevallen op een wat verdere bestemming. 
Want ook dan zijn er nog verschillende 
opties om die bestemming te bereiken. 

In dit artikel vergelijken we een reis 
met de trein, het vliegtuig, de bus en de 
auto op drie vlakken: prijs, reisduur en 
CO2-emissie. Als voorbeeldbestemming 
nemen we het immer populaire walhalla 
van Gaudi: - en tot voor kort ook Messi 
- Barcelona in Espana! Hierbij kijken we 
voor ieder vervoersmiddel naar de totale 
reis van Leuven station tot aan de Sagrada 
Familia eind oktober.

We zullen al verklappen dat sommige 
resultaten voor de hand liggen en andere 
je eventueel zullen verbazen. Voor we tot 
de conclusie komen vertellen we je wat 

meer over het hoe. Hoe zijn we tot deze 
resultaten gekomen?

Superwetenschappelijk 
onderzoek
Geïnspireerd door de vele National 
Geographic documentaires en ‘Our 
Planet’, - te zien op Netflix - begonnen 
er enkele vingers te kriebelen. Die van 
ons om op een laagdrempelige manier de 

student bewust te maken van zijn invloed 
op ons klimaat.

Het wereldwijde web heeft een handje 
geholpen en al snel kwamen we op 
een rapport van de EEA - European 
Environement Agency - waarin 
verschillende transportmogelijkheden 
met elkaar vergeleken werden op vlak van 
CO2 emissie. Het rapport dateert van 24 
april 2021 en is dus zeer actueel. (n.v.d.r. 
Het rapport gebruikt een gemiddelde van 
1,6 personen in een auto. Wij hebben dit 
omgerekend naar 2.)

Voor de prijzen en reisduren hebben we 
onze betere Google (Maps) skills boven 
gehaald en elke route tot in de details 
uitgewerkt. 

Een uitgebreid bronnendocument kan 
ter beschikking gesteld worden indien u 
geïnteresseerd bent.

Tweemaal denken voor we 
vertrekken
Onze bagage is gepakt en we zijn klaar 
om te vertrekken. Nu komt de hamvraag: 
Waarom maken die sjarels hun bagage 
een maand op voorhand? Of  beter 
passend bij dit artikel: Hoe gaan we nu 
naar Barcelona? Met de trein natuurlijk! 
Waarom ontdek je op volgende pagina.

code rood Voor de mensheid

Na meer dan lang genoeg “in ons kot” te blijven, kunnen we dan eindelijk terug de 
wijde wereld verkennen zonder ons al te veel zorgen te maken. Met het CovidSafe 
ticket in onze broekzak doorkruisen we zo weer de hele EU en weldra de hele 
planeet. Het jaar werd echter niet enkel gekenmerkt door code rood op vlak van 
corona maar ook door extreme regenval, het klimaat dat wat vreemd doet en een 
best duidelijk en verontrustend klimaatrapport van de VN. In welke mate zijn deze 
twee te verzoenen? Kunnen we klimaatverantwoord op reis gaan?

De CODe CO22-emissie per passagierskilometer. © EEA-emissie per passagierskilometer. © EEA

Hoe veel heb jij over voor een bezoek aan de Sagrada Familia?Hoe veel heb jij over voor een bezoek aan de Sagrada Familia?

Transport



Het vliegtuig
Het zal velen niet verwonderen, als 
je goedkoop ergens wil raken is het 
vliegtuig en meerbepaald Ryanair en 
consorten nog steeds de beste optie. Voor 
€35,90 sta je aan de Sagrada Familia, 
inclusief  treinrit naar Brussels Airport 
en metro in Barcelona. De stukken met 
de benenwagen hebben uiteraard geen 
kosten - buiten het eten dat de energie 
voorziet om je spieren te bewegen. Je moet 
wel opletten dat je voor deze prijs nog 
geen bagage meehebt en ook het laagste 
comfort, zeker voor de langere mensen 
onder ons. Beide behoeften kunnen de 
hierboven vernoemde prijs de hoogte in 
jagen.

Ook qua tijd onderweg zal je niet 
verwonderd zijn dat het vliegtuig goed 
scoort. Op slechts zes uurtjes ben je vanaf  
het station tot aan de Sagrada Familia 
gereisd. Hou hierbij wel rekening dat je 
vertrek- en aankomstuur danig bepaald 
wordt door de beschikbare vluchten. 

Wat ook niet zal verwonderen is het feit 
dat het vliegtuig op vlak van uitstoot het 
slechtste scoort. Een enkele reis naar 
Barcelona pompt per persoon de volle 
171,2 kg CO2 in de lucht, waarbij we 
de uitstoot van de treinrit en de metro 
hebben verwaarloosd. Aangezien het hier 
om een relatief  korte vlucht gaat en we 
de gemiddelde uitstoot van een vliegtuig 
hebben gebruikt zal het exacte aantal zelfs 
nog net iets hoger liggen.

De bus
Als je bereid bent €20 dieper in de buidel 
te graven, kan je ook met de bus (n.v.d.r. 
Flixbus) een kijkje bij de Sagrada Familia 
gaan nemen. Op vlak van bagage kan je 
al heel wat meer meenemen en goedkoop 
een extra koffer bijboeken. Op vlak van 
beenruimte en comfort ben je meestal 
helaas even slecht af  als bij een vliegtuig.

Je uitstoot wordt ook een heleboel naar 

beneden gehaald - tot zelfs 110kg - maar 
daartegenover staat wel dat je de volle 23 
uur (!) onderweg bent. Gelukkig krijg je 
vaak wel gratis WiFi en een stopcontact 
om je favoriete Netflix serie in één ruk uit 
te kijken - daar heb je wel genoeg tijd voor 
ja! 

De trein
Durf  je al eens met geld gooien of  ben 
je vooral milieubewust, dan kan je voor 
het dubbele van een busreis ook de trein 
nemen. Qua bagage zit je even ruim als 
op de bus, genoeg plek voor een tweede 
valies aan spullen die je toch niet op 
vakantie gebruikt. Qua lichaamscomfort 
ga je er op vooruit en ook hier heb je vaak 
WiFi en een stopcontact. Daarbovenop 
beweegt een trein ook iets soepeler voor 
de medemens die nog op papier schrijft.

Half  zo lang als met de bus, dubbel zo 
lang als met het vliegtuig. Hierbij moeten 
we wel de kanttekening maken dat de 
gemiddelde productiviteit tijdens een 
treinreis hoger ligt dan met het vliegtuig 
aangezien je niet moet inchecken, 
boarden, bagage ophalen ...

De trein is ook de grote winnaar als het 
neerkomt op de CO2 uitstoot. Ruim 
gerekend, produceer je een vierde van de 

uitstoot van een vliegreis. De uitstoot per 
trein wordt namelijk grotendeels bepaald 
door de manier van energieopwekking 
wat in Frankrijk voornamelijk met 
kerncentrales gebeurd. Hierdoor ligt de 
uitstoot per trein zelfs lager indien men 
door Frankrijk reist. Zie ook onze eerdere 
opmerking over korte afstandsvluchten.

De auto
Wat velen zal verbazen - of  op zijn minst 
ons - is het feit dat de auto zo slecht uit de 
vergelijking komt op alle vlakken.

De hoge kostprijs ligt niet enkel aan de 
prijs van benzine maar ook de tol die je 
betaalt op de Franse snelwegen. Je kan die 
kost natuurlijk drukken door met meer op 
vakantie te gaan. Met vier wordt de prijs 
per persoon al gereduceerd tot €59,74.

Qua reistijd - incl. pauzes om de twee 
uur - zit je ook zeker aan de lange kant, 
waarbij je zeker als chauffeur weinig 
anders kunt doen. Wel mooi meegenomen 
is je eigen comfort en de kans om mee te 
brullen met je playlist zolang je co-piloot 
het accepteert.

Finally but not least, ligt de uitstoot 
toch ook vrij hoog. Hier geldt eenzelfde 
opmerking als met de kostprijs. Meer volk 
betekent ook een lagere waarde.•SM & AB

Naar waar gaat jouw volgende reis en op welke manier?Naar waar gaat jouw volgende reis en op welke manier?

Vliegtuig AutoTreinBus

35,90 euro 53,48 euro 101,30 euro 119,48 euro

6 uur

171,2 kg

23 uur 12 uur 16 uur

110,8 kg 48,34 kg 155,47 kg

*Alle eenheden worden per persoon uitgedrukt.



WERKGROEP REDACTIE REKRUTEERT!
Heb jij na het lezen van deze Ir.Reëel zin gekregen om ook een diepgaand 
artikel te schrijven? Zever je al eens graag een paginaatje vol in het Bakske? 
Ben jij de memelord van je vriendengroep en heb je enkele pareltjes die je 
graag met iedereen wilt delen? Of heb je talent in het maken van posters?            
Werkgroep Redactie verwelkomt je met open armen! Stuur een mailtje naar 
redactie@vtk.be!

WG Redactie



fACEBOOK
Via onze Facebookpagina ben je ook steeds op de hoogte van alle 
evenementen! Hier zal je naast de Bakskes, de foto’s van de afgelopen 
evenementen en andere nuttige informatie kunnen vinden. 

instAgrAm
Onze Instagram wordt voornamelijk gebruikt om de afgelopen 
evenementen in het licht te zetten en je af en toe een blik achter de 
schermen of tijdens een evenement te geven. Volg ons dus zeker op 
Insta als je op de hoogte wil blijven en je graag leuke sfeer fotootjes 
ziet passeren!

WEBsitE
De website verzamelt alle info die je nodig hebt. Hier vind je alle 
evenementen, jobadvertenties, foto’s, Bakskes, Ir.Reëels, ... . Ook kan je 
via de site je cursussen bestellen, broodjes in het Theokot reserveren 
en je als vrijwilliger opgeven om te komen shiften!

SOCIAL MEDIA
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Spelletjes

Deel v.h. 
hoofd Timide Vogel

Vooruit! Bedelen om

Ruimte-
vaart-toestel

Deel v.e. boek Beroep Lende Afwijzing

2

Verlies

Een en ander

Behoeftige

Geheim-
schrijft

Doen zakken

Onoverdekt 
zwembad

Afkerig

1

Studie-
richting

Verouderd

Miljoenvoud
Computer-

fanaat

4

Plaats in 
Utrecht

Nieuwe 
Testament

1 2 3 4 5 6 7

Nederduits

Indien Verordening

Krijgsgod

6

Invetten

Pijn

Kaarten Runder-
ziekte

Uitslag Mopperpot

Europese taal
Muziek-

instrument
Adellijke

Grote plaats

Riv. in 
Frankrijk

3

Knock-out

Lucht (voorv.) Ierland

Lidwoord Euro

Latwerk Kielwater

Beperking

7
Halsjuk v.e. 

trekdier

Rang-
schikking

Kleur

5

win win win - zweedse puzzel

Hopelijk zijn jullie net zo’n fan van de Zweedse puzzel als ik, want onderstaande puzzel maakt 
deel uit van de grote jaarwedstrijd. In elke Ir.Reëel zal je een getal kunnen vinden en als je al 
deze getallen samenvoegt, bekom je een geheime code waarmee je kans maakt op de jaar-
prijs.  Wat moet je hier doen om tot een getal te komen? Vind het zevenletterig woord in het 
midden, maak van elke letter een cijfer (A=1, B=2, C=3,...), tel deze cijfers bij elkaar op (bv. VTK = 
22+20+11 = 53) en bekom zo het gezochte tweecijferige getal. Let’s go! 
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Tectonic

0 1

0 0
0 0 0 0

1 1
0 0

0 0 1 1 1 1
0 0

0 0

Binairo

5 1 1 1
2 4 4 2 5

1 2 2
2 3 4 3

2 3 1
4 4 1 4 5

1 4 4 5
5 3 3 3 4

2 2 5
1 4 3 1 1 1

Hoe los je deze puzzel op? 
• Elke cel moet een 0 of een 1 

bevatten

• Er mogen niet meer dan twee 
dezelfde cijfers direct naast 
elkaar geplaats worden, zowel 
horizontaal als verticaal

• Elke rij en kolom bevat 5 nullen 
en 5 enen

Hoe los je deze puzzel op? 
• De Tectonic is opgebouwd 

uit verschillende blokken van 
enkele cellen

• Wanneer een blok bestaat uit 
één cel, komt er het cijfer 1 in te 
staan. Een blok van twee cellen 
krijgt de cijfers 1 en 2; in een 
blok van drie cellen moeten 
de cijfers 1, 2 en 3 komen, 
enzovoort.

• Cellen die elkaar raken, mogen 
niet hetzelfde cijfer bevatten, 
ook niet schuin
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LINE-UP

USED • DJ PAUL ELSTAK
SKYVE FT. MC FLO WINDEY
5NAPBACK • VINNY • TOLA OG • BRYAN V
VOLTACK • THESE GUYS • BALTHAZAR BASS & DJ SIMON T

FT. OMDAT HET KAN SOUNDSYSTEM
YOLOTANKER • KURKDROOG
DIMITRI WOUTERS • MICHAEL AMANI • THE AFTER TOUCH
ARTHUR LEWIS • SYDNEY AYVEN • DJ MATTIC • JONAS HILLS

AVERAGE ROB


