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VTK

Week zonder vlees

Ik ben een man van principes en van het goede leven. Heel mijn leven staat in 
teken van eten. Ontbijt is de enige echte drijfveer die me uit bed haalt. Mijn 
liefde voor voedsel is al zeer lang duidelijk. Ik at alles, maar was toch zeer kritisch 
over hetgeen ik voorgeschoteld kreeg. Die kritische geest over voedsel is een 
beetje verdwenen tijdens het studentzijn, want daar moet je al blij zijn dat je tijd 
vindt om te eten.

Ik ben een echte vleeseter. Ik ben zeer 
gevoelig aan welke soort vlees er wordt 
voorgeschoteld en welke cuisson deze 
heeft. In mijn hoofd heeft elk stukje 
vlees een bepaalde manier waarop het 
klaar gemaakt moet worden en heeft 
elke vleessoort een unieke, te respecteren 
naam en karakter. Zeg nooit biefstuk 
tegen een Côte à los van het rund 
Hereford. Schotel mij nooit een stuk 
vlees voor dat zodanig gebakken is dat 
de authentieke smaak verloren is gegaan 
(bleu of  saignant zijn de einge opties 
dus). Ik word instant gelukkig als ik het 
rauwe vlees kan ontdekken en voelen.  
Het is die liefde die ervoor heeft gezorgd 
dat ik ongeveer 2 jaar heb kunnen werken 
als Commis in restaurant De Bombardon, 
gekend voor zijn vlees. Gepassioneerd 
zijn en praten over vlees, dat kan mijn 
dagen vullen. 

Toen sloeg het noodlot toe. Op onze 
RvB werd er geopperd dat we met VTK 
kunnen meedoen aan de 40 dagen 
zonder vlees. Als blijk van commitment 
werd er voorgesteld dat de Praeses het 
goede voorbeeld kon geven door een 
week vegetarisch te leven. Ik zag mijn 
leven voorbij flitsen, mijn normen en 
waarden  verpletterd worden, mijn visie 
versplinteren, kortom de zin van mijn 
leven was zoek, maar toch ging ik dapper 
de strijd aan met mijn hart en maag. Alles 
voor het grotere goed. 

Hoe heb ik dit ervaren? 
Ik heb deze tantaluskwelling doorstaan en 
heb enkele weken voor de blok, 5 dagen 
vegetarisch geleefd. Deze week viel het me 
pas op hoeveel vlees ik gewoon was te eten. 
Na onze RvB kwam ik zondag in onze fak 
en lagen er stukjes salami, pure blijdschap 
gierde door mijn lijf  en in een mum van 
tijd had ik er enkele in mijn mond. Het 
was echter na 24u ‘s nachts, dus ik heb ze 
door mijn controleurs mogen uitspugen. 
Snif, zonde van het vlees en het begin van 
een speciale week. 

Zoals je kan zien in mijn weekmenu, 
merk je dat er enkele zaken zijn die steeds 
terugkomen. Mijn basis-ontbijt bestaat uit 
chocomelk aangevuld met chocolade of  
speculoos (duuuh, de Sint was geweest). 
Ik eet meestal veel kleine dingen, of  
gewoon veel, het is zoals je het bekijkt. 
Tweemaal avondeten is voor mij ook wel 
echt een must, aangezien de nachten in 
het Leuvense ‘kunnen uitlopen’.

Ik heb falafel ontdekt! De durum falafel 
die ik soldaat heb gemaakt voor de 
kerstcantus kon me zeker wel bekoren, al 
bleek het een iets minder goede fond te 
zijn dan een normale kebab. De avond 
was echter zo goed, dat ik de dag erna niet 
moest ontbijten.

Ik heb ook een uitstapje gedaan naar de 
kerstmarkt, waar heel veel sappig vlees 
aanwezig was, daar heb ik helaas ‘neen’ 
tegen moeten zeggen. Vrijdag eindigt mijn 
week geregeld met een AV van LOKO en 
Stura, daarvoor heb ik me gevuld met een 
4 kazen pizza van de Pizzahut. Hier heb 
ik gebroken met mijn bestel-traditie. Pizza 
4 kazen is trouwens af  te raden, pizza 
Grimbergen, BBQ of  Super Supreme 
FTW!

Je zou denken dat in dergelijke moeilijke 
tijden, je kan rekenen op veel begrip van 
je metgezellen. Vergeet dat maar! Als 
ik dinsdag mijn pasta 4 kazen aan het 
maken was, heeft Jurgen (onze vice) een 
goede vriend uitgenodigd om samen een 
gigantische rosbief  te verorberen. 

Al bij al heb ik de week overleefd, maar 
was ik toch heel blij dat ik vrijdag om 24u 
eens langs ‘de muur’ kon passeren. Het is 
de moeite waard en het viel af  en toe nog 
wel mee, maar het genot na mijn eerste 
stuk vlees daarna was onbeschrijfelijk... 
lLukas De Backer

“Gepassioneerd zijn en praten over vlees, 
dat kan mijn dagen vullen.” 
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Menu
Maandag
Ontbijt: speculoos met halve liter 
chocomelk

Middag: broodje fi tness van alma 1 
met extra mayonaise

Namiddag: 3 chocolade mannekes

Avond: pad thai met tofu

Avond 2: bruin broodje eiersalade

Dessert: 2 chocolade mannekes

Dinsdag
Ontbijt: speculoos met halve liter 
chocomelk

Middag: cornfl akes met halve liter 
chocomelk

Namiddag: zak chips salt and pepper 
van aldi

Avond: pasta met 4 kazen saus met 3 
kazen en extra kaas

Avond 2: broodje mozzarella-pesto 
met bickysaus

Dessert: 2 chocolade mannekes

Woensdag
Ontbijt: speculoos en cornfl akes met 
halve liter chocomelk

Middag: broodje mozzarella-pesto op 
VTK bureau

Namiddag: /

Avond: kebab met falafel

Avond 2:nootjes en chips in de fak

Donderdag
Middag: brood met chocolade 
mannetjes en koffi  ekoek

Avond: vegetarische kerstmarkt: 
pannenkoek, wafel, champignon, soep, 
broodje kaas raclette

Avond 2: truff els 

Vrijdag
Ontbijt: speculoos met halve liter 
chocomelk en brood met chocolade 
mannekes

Middag: 5 schellen kaas met mayo en 
3 pannenkoeken met suiker tijdens 
grocomeet

Avond: pizza 4 kazen, pizzahut

Avond 2: na 12u VLEEEEEES van de 
muur 
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Onderwijs

De Rector
Oude markt 13, 3000 Leuven. Hier 
is het bureau gelegen van het gezicht 
van de universiteit en de universitaire 
gemeenschap. De Rector. De persoon 
aan het roer van onze universiteit. 

Samen met het Gemeenschappelijk 
Bureau is hij verantwoordelijk voor het 
dagelijks bestuur van de universiteit. 
De rector neemt initiatief  over de 
samenstelling  van en de leiding over 
deze uitvoerende macht. Naast voorzitter 
van het Gemeenschappelijk Bureau, 
is de rector ook voorzitter van andere 
beleidsorganen: de Academische Raad, 
de Bijzondere Academische Raad en de 
Universiteitsraad. 

De rector zetelt ook in een orgaan 
dat de strategische koers van de 
universiteit uitstippelt, de Raad van 
Bestuur. Hij draagt de bijzondere 
verantwoordelijkheid deze koers continu 
te evalueren en te stimuleren.

In de Inrichtende Overheid, de 
constituerende of  wetgevende macht van 
deze universiteit, worden onder andere de 
vicerectoren en de algemeen bestuurder 
aangesteld (of  ontslaan) in samenspraak 
met de rector, die in deze vergadering een 
raadgevende stem heeft. Daarnaast is dit 
ook het orgaan dat de rector benoemt en 
ontslaat. Maar aan deze benoeming gaat 
een verkiezing vooraf.

Wie kan rector worden?
Elke gewoon of  buitengewoon hoogleraar 
(academische titel red.) die voltijds aan 
de KU Leuven werkt, kan dingen naar 
deze positie. Om deze positie te bereiken 
moet je wel een meerderheid halen 
met als stemgerechtigden professoren, 
assisterend personeel, technisch personeel 
en studenten, waarbij de laatsten 1/7de 
van de stemmen krijgen. De verkiezing 
bestaat uit twee rondes, waarbij in 
de tweede ronde de knoop voor de 
twee overblijvende kandidaten wordt 
doorgehakt. 

rectorverkiezingen 2017
Wat doet een rector? Hoe wordt die verkozen? Wat hebben de studenten in   
zijn/haar verkiezing te zeggen? Deze vragen doen ons erbij stilstaan dat we 
eigenlijk weinig besef hebben van welke impact deze persoon heeft op onze 
universiteit, de KU Leuven. Noch van de impact die de student heeft op zijn/haar 
verkiezing.

De stoet der togati



7

De macht van de student
Vroeger

We blijven nog even in het 
verleden, want hoe pakten de 
studentenvertegenwoordigers het de 
voorbije jaren aan? In 2005 beslisten 
de studenten om in blok te stemmen, 
omdat Marc Vervenne de belofte had 
gedaan de studenten een plaatsje in het 
Gemeenschappelijk Bureau te geven.  In 
2009 bestond de strijd tussen Mark Waer 

en Koen Geens (huidig minister van 
Justitie nota bene). De studenten hebben 
destijds niet in blok gestemd, maar de 
studentenstemmen zijn verdeeld over de 
kandidaten. Uiteindelijk won Mark Waer 
de verkiezing om het rectoraat. 

In 2013 bestond de strijd tussen Karen 
Maex en Rik Torfs. In de eerste ronde 
stemden de studenten in blok voor Karen 
Maex. De andere kandidaat kreeg dit 
echter in de gaten en probeerde dit blok 
te breken, met succes, want het blok 

werd gebroken en de studentenstem 
werd in de tweede ronde verdeeld 
over Karen Maex en Rik Torfs. Bij 
het uiteenvallen van het blok vonden 
sommige studentenvertegenwoordigers 
dat een blok eigenlijk een aanslag is aan 
de democratie en slechts van nut is als er 
een kandidaat dreigt te winnen die geen 
aandacht aan studenten schenkt. In deze 
fi losofi e begeven we ons naar 2017 waar 
de volgende verkiezingen ons staan te 
wachten. 

Pieter de Somer 
Geneeskunde

Roger Dillemans 
Rechten

André Oosterlinck 
Ingenieurswetenschappen

Marc Vervenne 
Theologie

Rik Torfs 
Kerkelijk recht

Mark Waer 
Geneeskunde

1968

1985

1995

2005

2009

2013

2017
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In de studentenraad hebben de 
studentenvertegenwoordigers ervoor 
gekozen te werken met een getrapt 
systeem. Dit is een systeem met 
kiesmannen per facultair overlegorgaan 
(bv. VTK Onderwijs). Dit enerzijds 
omdat de universiteit het gebruik van 
kiesmannen oplegt, en anderzijds 
omdat de stemmen hierdoor worden 
uitgebracht per (eensgezinde) faculteit. 
We kunnen dus spreken van een facultaire 
blokvorming, en geen universitaire 
blokvorming. Deze kiesmannen worden 
in vertrouwen aangewezen door het 
facultair overlegorgaan om tijdens de 
eerste en tweede verkiezingsronde hun 
stem uit te brengen. Maar waarop baseren 
zij hun stem? 

Hun stem is de weerspiegeling van de 

stem van de studenten aan hun faculteit. 
Die stem kunnen jullie laten horen op het 
facultair congres dat georganiseerd wordt 
dit semester. 

Op dit congres worden de kandidaten 
algemeen besproken en worden ze 
tegenover de speerpunten gehouden die in 
de studentenraad zijn goedgekeurd. Dan 
volgt een stemming, die later openbaar 
wordt gemaakt. De kiesmannen zullen 
tijdens de twee verkiezingsrondes dezelfde 
stem uitbrengen, die hen opgedragen is 
door het facultair congres. Voorafgaand 
aan deze facultaire congressen zullen 
er debatten gehouden worden tussen de 
rectorkandidaten, die iedereen live kan 
volgen. Dit kan jullie helpen in het vormen 
van een mening over welke kandidaat het 
meest geschikt is om het roer in 2017 over 
te nemen. lHW - VTK Onderwijs

Campagne

Debat

Facultair debat en 
stemming

Verkiezingsronde 1

Verkiezingsronde 2

(Verkiezingsronde 3)
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Duurzaamheid

Say what?
De meesten onder ons hebben er 
ongetwijfeld al van gehoord. De (in 
sommige kringen) beruchte 40 vleesloze 
dagen. Misschien heb je er zelf  al aan 
meegedaan, misschien ken je mensen die 
er zich in het verleden aan waagden of  
misschien ben jij één van die vele sceptici 
die er niet over te spreken is. Eén ding 
is zeker: het initiatief  wint steeds meer 
aan belangstelling. Maar wat is DZV nu 
concreet?

Zoals op de site te lezen valt, is Dagen 
Zonder Vlees een campagne gericht op 
bewustwording over onze eetgewoontes, 
met specifi ek de impact hiervan op het 
milieu. Deze 40 dagen vallen steeds 
samen met de vasten, dit jaar dus van 
1 maart tot 15 april. Het doel? Minder 
vlees- en visconsumptie ter vermindering 
van de ecologische voetafdruk. Hoe 
kan je deelnemen? Heel simpel: “Je kan 
meedoen zoals jij wil. Van 1 tot 7 dagen 
per week.” Met maar 1 dag vegetarisch 
eten per week kan je dus al karmapunten 
verdienen. DZV is geen pleidooi om 
volledig vegetarisch te worden. Wel 
streeft het naar bewustwording en 
gedragsverandering. Na je aan te melden 
op de site kan je op een kalender de dagen 
aanduiden dat je vegetarisch eet. Je krijgt 
ook een mooi overzicht van hoeveel water 
en broeikasgassen je bespaart, en hoeveel 
je ecologische voetafdruk verkleint.

SOS: proteïnetekort
Er zijn enkele dingen waar mensen zich 
spontaan zorgen over maken als ze denken 
aan een vegetarisch eetpatroon. Zo is er 
bijvoorbeeld de kwestie van proteïne. In 

tegenstelling tot wat veel mensen denken 
kan je dit niet enkel vinden in vlees en 
vis. Enkele plantaardige bronnen van 
proteïne zijn bonen, broccoli, spinazie, 
linzen, havermout, quinoa, champignons, 
tofu en noten. Ook vind je het terug in 
eieren, melkproducten en kant-en-klare 
vleesvervangers. 

Een andere kwestie waar mensen van 
wakker liggen is ijzer. Net zoals bij 
proteïne bestaan er naast vlees en vis 
gelukkig ook andere ijzerbronnen. 
Meer nog, veel plantaardige bronnen 

van proteïne bevatten ook ijzer. Dit zijn 
onder andere bonen, broccoli, spinazie, 
champignons, eieren en noten. Een 
andere goede bron is voedsel verrijkt met 
ijzer zoals klaargemaakte vleesvervangers 
en cornfl akes. Een portie ontbijtgranen 
bevat tot 20% van de dagelijkse referentie 
inname ijzer. Dus als jij zo’n student 
bent die weleens een kom cornfl akes 
als avondeten verorbert in gebrek aan 
culinaire motivatie, heb je daarmee bijna 

crash course: 40 dagen zonder vlees?!

Hoewel bepaalde politici vandaag de dag niet meer geloven in 
milieuproblematiek blijft het toch een belangrijk thema. Hoe kan jij helpen? 
Deze 40 dagen bieden een antwoord. Met één vegetarische dag spaar 
je namelijk het equivalent van 10 baden en 15 km autorijden. Ook de 
wereldvoedselproblematiek en de stijgende wereldbevolking is er mee geholpen. 
Met andere woorden: het belang van onze eetgewoontes is een waarheid als 
een koe.

 “DZV is geen pleidooi voor het volledige vegetarisme, maar een 
gezamenlijke uitdaging voor duurzamere voedingsgewoontes.”



11

de helft van je dagelijkse ijzerhoeveelheid 
binnen. Een nadeel van plantaardig ijzer 
is dat het moeilijker opgenomen wordt. 
Er zijn enkele manieren om deze opname 
te verbeteren, bijvoorbeeld vitamine 
B12. Cornflakes en vleesvervangers zijn 
hier vaak mee verrijkt. Naast B12 kan 
de opname ook verhoogd worden door 
vitamine C. Het is dus een goed idee om 
bijvoorbeeld een glas fruitsap te drinken 
bij je kommetje Kellogg’s.

“Maar ik lust geen tofu”
Vegetarisch koken hoeft niet moeilijk te 
zijn. Er zijn genoeg vleesvervangers naast 
tofu, zoals tempeh en seitan. Deze namen 
klinken waarschijnlijk ook nogal onbekend 
en beangstigend in de oren, maar niet 
getreurd: daarnaast bestaat er een groot 
aanbod aan kant-en-klare vleesvervangers. 
Is de wereld van veggieburgers volledig 
nieuw voor jou? Dan is het een goed idee 
om een vleesvervanger met kaas te kiezen. 
Deze smaak ken je al en let’s be honest, 
alles is beter met kaas (mijn persoonlijke 
favoriet is de gruyere kaas schnitzel van 
Quorn). Het is dus helemaal niet nodig 
om volledig nieuwe recepten aan te 
leren. Vlees is makkelijk te vervangen of  
zelfs te elimineren in een maaltijd (tenzij 
je maaltijden bijna volledig uit vlees 
bestaan, maar in dat geval ben je dit 
artikel waarschijnlijk niet aan het lezen). 
Probeer bijvoorbeeld eens om het gehakt 

uit je tomatensaus te laten en te vervangen 
met meer groenten. 

Ook als je niet zo’n gastronomisch talent 
bent en eerder een liefhebber van de 
Leuvense afhaalcuisine, is vegetarisch eten 
niet moeilijk. Er zijn enkele leuke adresjes 
in Leuven waar je uitsluitend vegetarische 
gerechten vindt, zoals Greenway en The 
Loving Hut, maar ook in je standaard-
pasta-afhaalzaak zijn er vegetarische 
opties. Ga tijdens de 40 dagen zonder 
vlees voor een penne arrabiata, een veggie 
burrito met extra guacamole of  een pizza 
fungi. 

Je bent niet alleen
Soms lijkt het misschien alsof  mensen 
die geen vlees eten behoren tot een select 
groepje alternatieve seuten die gras eten en 
huilen terwijl ze naar Bambi kijken. Niets 
is echter minder waar. Er zijn misschien 
zelfs idolen van jou vegetariër. Zo eten 
Paul McCartney, Natalie Portman, James 
Cameron, Leonardo DiCarpio en Ellen 
DeGeneres allemaal geen vlees. Enkele 
bekende vegetariërs iets minder ver van 
ons ingenieursbed zijn Albert Einstein, 
Steve Jobs, Nikola Tesla en Thomas 
Edison. Of  voor de Game of  Thrones 
fans: ook Peter Dinklage is vegetariër. Zo 
zie je maar dat het niet allemaal geiten-
wollen-sokkentypes zijn.

•LVH
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2016

sloopWerken de Beucker in 2016

Een nieuw academiejaar, een nieuw praesidium. Laten we eens kijken want we 
in de helft van onze ambtstermijn reeds bereikt hebben. En laten we goede 
voornemens maken over al wat nog beter kan.

OpeningsTD

Onthaalweekend

BR launch 1

BR launch 2

Onderwijslaunch

Looptrainingen

Schaaktoernooi
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Wil je op de hoogte blijven van wat 
VTK allemaal organiseert, volg dan 
zeker onze snapchat en instagram!

@vtkleuven volg de belevenissen 
van de leeuw!

24 urenloop

Citytrip Dublin  

Theokot kerstdiner

De Slimste Ir. ter Wereld

Massacantus

Stagefair

Livecantus

Kerstcantus 4 life
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BEST

Best suMMer courses
Elk jaar stuurt BEST zo’n twintigtal studenten naar het buitenland op course. 
Hieronder vind je twee ervaringen van de voorbije zomer. Ook zin om op pad 
te gaan met BEST? Schrijf je in voor de Summer Courses tussen 19 februari en 19 
maart! op www.best.eu.org/courses

De periode van 25 tot 31 juli 2016 
zal in mijn persoonlijke leven de 
geschiedenis ingaan als een nooit 

te vergeten ervaring. Samen met een 
twintigtal andere studenten van over heel 
Europa ben ik een week gaan vertoeven in 
het warme Rome. 

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

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

Elke avond was er ook tijd voor 
ontspanning. Natuurlijk! De pubcrawl 
in het hartje van het bruisende Rome 
zal ik me nog lang herinneren! Het is de 
perfecte manier om iedereen een beetje 
beter te leren kennen. Op stap gaan met 

zoveel verschillende nationaliteiten was 
een geweldige ervaring. Het is verbazend 
hoe goed iedereen het met elkaar kon 
vinden, ook al kenden we elkaar nog maar 
net.

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

PS: Hier kunnen jullie me de Belgische 
trots zien verdedigen op de International 
Evening samen met mijn mede-Belg 
van UGent. Het Belgische bier en de 
chocolade vielen in de smaak!

Hanne Scheers 

(BEST Leuven member sinds begin 
academiejaar 2016-2017) over haar 
Summer Course in Rome in de 
zomer van 2016

BEST BRATISLAVA: “Learn to be greater” Soft skill training
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Deze zomer ben ik op BEST Summer 
Course (BSC)  geweest naar Bratislava 
om mijn soft skills op een leuke manier 
bij te schaven. Tijdens de lessen kreeg 
ik een  basis van carrière-gerelateerde 
skills op vlak van communicatie, actief  
luisteren, timemanagement, lichaamstaal 
en presenteren. Naast het feit dat deze 
lessen op een originele manier werden 
gegeven, heb ik er ook eff ectief  iets over 
opgestoken! Win-win situatie dus ;)

Uiteraard draait een BSC niet enkel rond 
nieuwe zaken leren. Het is zoveel meer 
dan dat! Er zijn ook andere activiteiten 
zoals een internationale avond waar 
iedereen eten en drinken van hun eigen 
land meeneemt. Jullie kunnen al raden 
wat de Polen en de Russen mee hadden 
denk ik ;). Een cityrally en pubcrawl laten 
je meteen Bratislava ontdekken en zo’n 
lokale gids is ook mooi meegenomen! 
Maar voor mij was het hoogtepunt zeker 
mijn sprong van de brug boven de Donau, 
een moment dat ik nooit zal vergeten! 

(Jup, dat ben ik op de foto!!)

Daarnaast is een BSC ook de ideale 
gelegenheid om vrienden te maken uit 
andere Europese landen en kennis te 
maken met hun cultuur! Voor mij waren 
deze tien dagen niet alleen een soort van 
cursus, maar eerder een vakantie waar 
ik zoveel nieuwe dingen heb geleerd en 
nieuwe mensen heb leren kennen. Een 
echte aanrader dus voor elke ingenieur 
met zin voor avontuur!

P.S. De prijs voor mijn BSC was €35. 
Spotgoedkoop voor 10 dagen Bratislava 
met alles erop en eraan als je het mij 
vraagt! Begin die motivatiebrief  dus al 
maar te schrijven ;)

Laura Vandenhove

(BEST Leuven member sinds begin 
academiejaar 2016-2017) over haar 
Summer Course in Bratislava in de 
zomer van 2016

BEST BRATISLAVA: “Learn to be greater” Soft skill training
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Studenten

Nachtbrakers?
Je hoort wel eens horrorverhalen over 
de examens. Studenten die door het jaar 
niets doen, slecht studeren tijdens de blok 
en alles proberen te redden de nacht 
voor het examen met een blikje Nalu in 
de hand. Dit type student blijkt echter 
een uitzondering. Maar liefst de helft 
van de studenten verwerkt al een deel 
van de leerstof  tijdens het jaar, en spaart 
dus niet alles voor die laatste dagen. Een 
benijdenswaardige 10% verwerkt zelfs 
alles al tijdens het jaar en moet enkel 
nog herhalen tijdens de blok. Van de 
studenten die door het jaar minder goed 
studeren, studeert de helft hard tijdens 
de blok zelf. Uiteindelijk blijkt slechts 
een magere 5%  alles te laten liggen tot 
de dagen en nachten voor het examen. 
Afgezien van deze 31 mensen en één 
student die bekende enkel in augustus te 

studeren, staan de ingenieursstudenten er 
dus nog niet zo slecht voor.

Rilatine en dat soort 
dingen
Tijdens de blokperiodes verschijnen er 
wel eens artikels en nieuwsberichten 
over het gebruik van Rilatine. Studenten 
zouden dit al eens durven gebruiken ter 
bevordering van de concentratie. Maar 
is dit aantal echt zo dramatisch als soms 
beweerd wordt? 44% van de burgies 
en archies gebruikt soms oppepende 
middelen tijdens het blokken. Het meest 
populaire middel bij uitstek is koffie. 
Meer dan 200 studenten die de bevraging 
invulden vertrouwen hierop om hun 
concentratievermogen te verbeteren.
Andere veel genuttigde drankjes zijn cola 
en energiedrank. Maar hoe zit het nu met 
die Rilatine? Uit de resulaten bleek dat 15 

studenten van de bijna 700 hier gebruik 
van maken. 29 mensen gebruiken andere 
medicatie (op voorschrift of  zonder).  
Maar liefst 6 mensen claimen al eens 

illegale drugs te hebben genomen zoals 
speed of  cannabis om het studeren te 
bevorderen. Een paar andere middelen 
die mensen als antwoord gaven waren:  
zwarte chocolade, pure cacao, thee, 
chlorella, alcohol voor in de moeilijke 
momenten, amphetamines, elektroshocks, 
efedrine en magnesiumsupplemeten. Of  
iedereen de enquête eerlijk heeft ingevuld 
is natuurlijk een andere kwestie.

Planning, pauzes en 
pauzes plannen
Iets wat volgens velen cruciaal is 
voor de examenperiode is een goede 
planning. Meer dan 70% van de 
studenten maakt  een ruwe planning. 
1 op 5 ingenieursstudenten maakt een 
uitgebreide planning. Van de studenten 
die plannen houdt zo’n 80% zich ten 
minste ongeveer aan hun planning. Slecht 

enquête: studeren en studieontWijkend gedrag

Studieontwijkend gedrag, het is een heus fenomeen tijdens de blok. Maar 
hoe slecht studeren de studenten burgelijk ingenieur en burgelijk ingenieur 
architect nu echt? Wij besloten om het aan de studenten zelf te vragen. De 
enquête duurde 5 minuutjes om in te vullen en bleek zelf ook studieontwijkend. 
Iets minder dan 700 studenten vulden de enquëte in. Dat is bijna 60 uur aan 
studieontwijkend gedrag. Eén persoon vond het studeren zelfs zo erg dat hij de 
bevraging 2 keer invulde.

“Ik studeer in augustus”
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een kleine 20% moet vaak nog dingen 
aanpassen of  wijkt er volledig van af. Ook 
pauzes worden door sommige studenten 
in het dagschema opgenomen. 2 op 5 
studenten plant pauzes in, of  neemt steeds 
op dezelfde momenten pauze. Dit is wel 
met een korreltje zout te nemen, want van 
deze studenten geeft bijna 80% toe dat ze 
wel eens een ongeplande pauze nemen, 
sommigen zelfs heel vaak. 

Dan is er ook nog de kwestie van wat 
voor pauzes studenten verkiezen. Weinig, 
maar lange pauzes komen hier duidelijk 
als winnaar uit. Er zijn enkele studenten 
(iets meer dan 100) die liever kiezen voor 
veel lange pauzes. Dat lijkt op het eerste 
zicht niet zo’n goede studiemethode, 
maar van deze 100 studenten zijn er toch 
5 die claimen hard te studeren tijdens de 
blok. Zo’n 20 gelukkigen hebben tijdens 
het jaar de leerstof  al deels of  helemaal 
verwerkt en kunnen zich deze vele pauzes 
waarschijnlijk beter permitteren.

Eindeloos scrollen
Als het op studieontwijkend gedrag aan 
komt zijn we redelijk inventief. Van sporten 
tot mediteren, van opruimen tot mails 
beantwoorden. Studenten zijn kennelijk 
bereid alles te doen, zolang het maar niet 

met studeren te maken heeft. De absolute 
nummer één van alle studieontwijkende 
acties is eindeloos op Facebook scrollen. 
Niet minder dan 65% van de studenten 
pleit schuldig aan dit tijdsverdrijf. Dit 
wordt met een kleine achterstand gevolgd 
door random YouTube filmpjes kijken (en 
blijven doorklikken) en eten op de tweede 
en derde plaats. Zo’n 38% en 37% van 
de studenten betrapt zichzelf  wel eens op 
voor zich uit staren en sms’en of  chattten 
om hun boeken te vermijden. 27% doet  
dan weer een dutje om niet te moeten 
studeren. Ook TV kijken, gamen en porno 
kijken zijn populaire opties, met iets meer 
dan 20% van de studenten die hiermee 
hun studie ontwijken. Naast al deze opties 

kwamen een paar studenten met nog 
originelere bezigheidstherapieën Enkele 
voorbeelden: enquêtes invullen, eindeloos 
op Reddit scrollen, frisbeeën, series kijken, 
piano spelen, internet schurften (geen idee 
wat dit betekent), kranten lezen, vakantie 
plannen, paardrijden, dagdromen, 
muilen, tinderen en muziek luisteren. Een 
gebrek aan afleiding is er dus niet.

Wel blijkt dat een deel van de studenten 
maatregelen treft tegen studieontwijkend 
gedrag. De helft om precies te zijn. Dit 
doen ze bijvoorbeeld door afleidende 
apparaten zoals hun smartphone uit hun 
studeerruimte te verwijderen, afleidende 
sites tijdelijk te blokkeren, apps te 
verwijderen of  de wifi uit te schakelen.

Ook in groep studeren om zo sociale 
druk te creëren is een oplossing. 14% 
van de burgies en archies blokt in de bib. 
Een andere tip die studenten ook gaven 
was het stellen van doelen voor zichzelf  
en pauze te nemen nadat ze een deel 
hebben afgewerkt. Een enkele student gaf  
als optie “wenen en zelfhaat”. Hoe dat 
precies helpt om studieontwijkend gedrag 
te vermijden snappen wij van de redactie 
niet helemaal, maar één ding is zeker: de 
examens maken heel wat emoties los bij 
de studenten. 

•LVH
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Publireportage

BasF-collega’s aan het Woord

Ivan Hoogsteyns  
WTK - 25j:
In oktober 2015 ben ik gestart als junior 
maintenance manager. “Klinkt leuk, maar 
wat doet gij nu eigenlijk?” kreeg ik vaak 
als vraag. In het kort: een chemische plant 
staat vol met mechanische equipments: 
pompen, opslagtanks, ventielen,… met elk 
een onderhoudsplan om hun levensduur 
te maximaliseren. Waar ik me o.a. op 
gefocust heb, is de voorbereiding en 
uitvoering van een 20-jaarlijks onderhoud 
op een 8000m² tank. De werken werden 
uitgevoerd op een veilige en kwalitatieve 
manier, samen met 10 interne diensten 
en 3 externe bedrijven. Dit alles moest 
binnen termijn en geraamd budget 
afgewerkt worden. Een hele uitdaging 
dus!

Grete Thoelen 
CHT - 26j:
In een job vind ik het o.a. belangrijk om 
voldoende variatie te hebben en veel 
samen te werken. Laat dit nu net zijn 
wat ik bij BASF al 4 jaar dagelijks ervaar. 
Ik startte als aankoper van technisch 
equipment. Hierbij kwam ik in contact 
met zowat alle afdelingen binnen BASF 
van contractanalyses voor wisselstukken 
over automatisatie van bestelprocessen 
tot strategische onderhandelingen voor 
investeringsprojecten. Sinds december 
2015 werk ik als process & asset manager 
voor Site Logistic Operations, waarbij 
ik in sta voor procesoptimalisatie & 
het beheer van assets van de logistieke 
activiteiten zoals vloeistofbelading in 
ketelwagens, automatische afvulmachines 
en losrobots. Logistiek (& zo ook mij) tref  
je op de ganse site!

Hoe is het werken bij BASF? 4 ervaringsdeskundigen geven inzicht in de dagelijkse 
gang van zaken in de wandelgangen van chemiereus BASF.

BASF

Wat?
Grootste inernationale  
chemieconcern ter wereld

In België?
Acht locaties, 3500 werknemers
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Katrien Demeyer 
CHT - 34j:
Ik zocht destijds een job met technische 
inhoud, maar ook vol teamwork. Zo 
begon ik als groentje in een van de vele 
plants op BASF als productiemanager. 
Nadien werkte ik als interne consultant in 
een Europees project, waarbij ik een groot 
netwerk kon uitbouwen. Hierna verkende 
ik de wereld van HR. Het was de ideale 
plaats om mijn onderhandelingsskills, 
empathie en diplomatie te kunnen 
oefenen. Recent ben ik opnieuw een 
uitdaging aangegaan in productie. Door 
zo’n groot bedrijf  krijg ik de mogelijkheid 
om van alles te ontdekken binnen één 
fi rma… benieuwd naar wat de toekomst 
nog zal brengen!

Tim De Vits 
WTK - sinds 2011 bij BASF:
Na mijn eerste werkervaring in een 
studiebureau startte ik in 2011 bij BASF 
als Lead Engineer Piping & Layout. 
De combinatie van techniek en project 
management sprak mij sterk aan. Je 
bent immers verantwoordelijk voor 
alle planningsactiviteiten m.b.t. het 
ontwerp & layout van nieuwe installaties 
op de site. Het gaat over 3D-ontwerp, 
fl exibiliteits- en sterkteberekeningen 
van de buisleidingen tot aansturen van 
contractoren, opvolgen van kosten, 
termijnen, materiaalbestellingen… Een 
zeer uitgebreid takenpakket dus! Na 3 
jaar kreeg ik de kans om Team Lead 
Mechanical Engineering te worden. Deze 
job biedt opnieuw andere uitdagingen 
waarin ik mezelf  kan ontwikkelen. 

Kom zeker naar de VTK JobFair voor meer informatie!



Relaties

Om het gemakkelijk te houden 
zullen we het in de rest van het 
artikel hebben over een jongen 

die een meisje probeert te versieren. 
Is jouw situatie echter jongen-jongen, 
meisje-meisje of  meisje-jongen, verander 
gewoon het geslacht (in dit artikel 
weliswaar), de meeste tips gelden in alle 
richtingen. En als meisje heb je zoveel 
extra troeven dus haal ze gewoon allemaal 
uit de kast. Wees bijvoorbeeld niet bang 
om op een jongen af  te stappen, wie weet 
wat je anders zou missen?

Zoek je prooi
Ben je op zoek naar een vriendin maar 
heb je totaal geen idee waar je het meisje 
van je dromen kan vinden? Het antwoord 
is echt simpel: overal. Je moet gewoon 
eens beginnen met je ogen te openen 
en dan zul je herkennen dat er overal 
mogelijkheden zijn. Zeker als student 
heb je hier een enorm voordeel. Je bent 
bijna constant omringd door mensen van 
je eigen leeftijd en in een gelijkaardige 
situatie. Wat heb je nog meer nodig? 

De eerste plaats om nieuwe mensen 
te leren kennen is dan ook een aula of  
een klaslokaal. Normaal zit je altijd bij 
je vaste groepje vrienden, stap eens uit 
je comfortzone en ga naast dat schattige 
meisje zitten. Wil je de les niet verstoren, 
dan heb je genoeg andere kansen om voor 
of  na de les met haar te babbelen. Of  je 
kunt zelfs briefjes doorschuiven tijdens 
de les. Wil je echt een move maken, 
dan moet je natuurlijk weg uit die aula. 
Vraag haar dan ook eens om samen iets 
te doen. Zo kun je zelfs een studiegroepje 
oprichten, twee vliegen in één klap. 

Als student zijn er natuurlijk nog zoveel 
andere plaatsen waar je echt sociaal kan 
zijn. Doe mee met de activiteiten van 
een club of  kring, doe een quiz, doe mee 
met de sport van de maand, ga naar 
TD’s of  zoek je wederhelft in een fakbar. 
Dinsdagavond in fakbar ‘t ElixIr heb je 
altijd prijs. 

Je hoeft je echter niet te beperken 
tot plaasten waar enkel studenten 
rondhangen. Je kan ook gewoon eens 
iemand aanspreken in de supermarkt of  
terwijl je op de trein zit. Leg die gsm eens 
aan de kant, spreek mensen aan en wie 
weet wat voor interessante personen je 
tegenkomt. 

Echter geen zin om buiten te komen? 
Zelfs dat is geen probleem. Online kun je 
ook ongeloofl ijk veel interessante mensen 
ontmoeten, maar ooit zal je toch in 
realiteit moeten afspreken.

3C’s
Dus je hebt de persoon gevonden met 
wie je de rest van je leven wil spenderen? 
Of  gewoon een interessant persoon die 
je graag beter zou willen kennen? Je weet 
gewoon niet wat je moet doen, want ja, 
eerste indrukken zijn belangrijk eh. Ik zal 
het niet ontkennen, eerste indrukken zijn 
ook belangrijk, maar ze zijn niet alles. 
Ontspan een beetje en wees gewoon 
jezelf. Als je terugschrikt en niets druft te 
zeggen ga je nooit iets bereiken. 

Er moet natuurlijk ook wel iets uit je 
mond komen, buiten het beetje speeksel 
dat uit je mondhoek omlaag druipt 
omdat je met je mond vol tanden staat 
en je hersenen plots niet meer kunnen 
functioneren. Zeer simpel, denk gewoon 
aan de 3C’s - eigenlijk CQC maar dat 
klinkt natuurlijk niet - Compliment, 
Question, Comment. 

Iedereen krijgt wel graag eens een 
complimentje. Begin hier dan ook 
mee. Zorg er echter voor dat je 
geen standaard complimentjes 
geeft. De bedoeling is dat 
de andere persoon zich 
speciaal voelt dus probeer 
een compliment te geven 
dat ze nog nooit gehoord 
heeft. Wees creatief  en zeg 
ook waarom je vindt wat je zegt. Ze 
moet namelijk geloven dat het geen lege 
woorden zijn.  

Flirten voor Beginners

Heb je nog geen date voor valentijn, wil je graag eens praten met dat mooie 
meisje (of die mooie jongen natuurlijk) uit de les, heb je altijd al een oogje gehad 
op die goeie vriend(in) van jou en wil je dit op een subtiele manier laten weten 
of wil je gewoon op een spannende, speelse manier met ander mensen omgaan? 
Doe het gewoon, ga ervoor! Of lees eerst de volgende tips, wie weet komen ze 
nog van pas.

de les. Wil je echt een move maken, 
dan moet je natuurlijk weg uit die aula. 
Vraag haar dan ook eens om samen iets 
te doen. Zo kun je zelfs een studiegroepje 
oprichten, twee vliegen in één klap. 

Als student zijn er natuurlijk nog zoveel 
andere plaatsen waar je echt sociaal kan 
zijn. Doe mee met de activiteiten van 
een club of  kring, doe een quiz, doe mee 
met de sport van de maand, ga naar 
TD’s of  zoek je wederhelft in een fakbar. 
Dinsdagavond in fakbar ‘t ElixIr heb je 
altijd prijs. 

Question, Comment. 

Iedereen krijgt wel graag eens een 
complimentje. Begin hier dan ook 
mee. Zorg er echter voor dat je 
geen standaard complimentjes 
geeft. De bedoeling is dat 
de andere persoon zich 
speciaal voelt dus probeer 
een compliment te geven 
dat ze nog nooit gehoord 
heeft. Wees creatief  en zeg 
ook waarom je vindt wat je zegt. Ze 
moet namelijk geloven dat het geen lege 
woorden zijn.  

10 Tips
Confi dence
Confi dence is key! Een man die 
weet wat hij wil en het heft in eigen 
handen neemt, dat is een man die 
vrouwen niet kunnen weerstaan.

Eyes
Ogen zijn de vensters naar de 
ziel. Enkele seconden oogcontact 
kunnen dus ook echt zeer intens 
zijn. Zorg gewoon dat je niet staart 
anders zal ze waarschijnlijk gillend 
weglopen.

Smile
Een glimlach toont onmiddellijk dat 
je een open persoon bent en dat die 
andere persoon een glimlach op je 
gezicht tovert. Dus haal die pearly 
whites maar boven!

Gentleman
Gallant zijn kan nooit kwaad, hou 
de deur open, draag die tassen 
voor haar en je tovert sowieso een 
glimlach op haar gezicht.
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 kunt klinisch onderzoek  
een nieuw gezicht geven.

www.brusselscru.com  of  0800 131 38

Ook u …

EEN GEREGLEMENTEERDE

OMGEVING
Your time matters

Meer informatie over

Uw medewerking wordt vergoed

Word  
vrijwilliger

Hoe kun je beter een conversatie 
starten dan met een vraag? Op deze 
manier betrek je de andere persoon er 
onmiddellijk bij en verplicht je ze bijna te 
antwoorden. Eenmaal je echter aan het 
praten bent moet je oppassen dat je niet 
in interview-modus vervalt. Het is niet 
echt een positieve indruk als je haar blijft 
bestoken met vragen, zorg dat je zelf  ook 
wat persoonlijke informatie deelt en echt 
deel uitmaakt van de conversatie.

Dan blijft er nog “comment” over. Deze 
verzekert echter het minst reactie. Wat je 
eigenlijk doet is een random opmerking 
maken op het moment dat je ergens staat 
te wachten. Je staat bijvoorbeeld aan te 
schuiven in een rij, te wachten op drank, 
te wachten op de lift. En je zegt gewoon 
wat in je opkomt. “Die rij duurt hier 
toch altijd zo lang eh”, “Ik vraag mij af  
wanneer de ober ons eindelijk zal zien” 
of  uitspraken als “Het is toch mooi weer 
eh vandaag”. De laatste opmerking is 
super cliché, maar als je het op de juiste 
manier zegt kun je misschien wel een 
glimlach op de ander zijn gezicht tonen 
en dat is een zeer goede start.

Flirtende vrouwen
Iedereen fl irt op een andere manier, maar 
er zijn toch enkele zaken die kunnen 
aantonen dat de vrouw geïnteresseerd is. 
Spelen met het haar is een zeer bekende,  
de nek blootgeven en het hoofd kantelen 
kan ook een teken zijn. Als ze lacht 
met de stomste moppen die je maakt 
dan vindt ze je zeker en vast leuk. Het 
onbewust overnemen van kleine gebaren 
is een teken dat ze zich op haar gemak 
voelt en een zekere aff ectie voor je voelt. 
Ze negeert haar gsm de hele tijd dat ze 
aan het babbelen is met jou, ze raakt je 
zachtjes aan als ze iets aan het zeggen 

is, ze komt dichter om iets in je oor te 
fl uisteren, persoonlijke ruimte lijkt voor 
haar niet te bestaan, ze plaagt je een 
beetje en maakt veel oogcontact. De lijst 
blijft maar verder gaan.  

Deze tekens hoeven echter geen 
romantische implicaties te hebben, 
sommige vrouwen fl irten zonder dat ze 
het zelf  beseff en of  omdat het een leuke 
manier is om met elkaar om te gaan.

Flirtende mannen
In onze hedendaagse maatschappij is het 
de norm dat de man een vrouw benadert. 
Als een man dan ook eff ectief  de moeite 
doet om uit zijn schulp te kruipen en 
de eerste stap te zetten dan kan je met 
redelijk grote zekerheid zeggen dat hij 
geïnteresseerd is. Andere tekens kunnen 
zijn: oogcontact, plagerige mopjes, 
open lichaamshouding, joviale indruk, 
persoonlijke aanrakingen en zo veel meer. 
Hoe dan ook als een man met jou aan het 
fl irten is dan zul je het wel merken. 

Trial and Error
Uiteindelijk is het met fl irten zoals met 
alle andere dingen in het leven: ‘oefening 
baart kunst’. Zo heb je de fameuze  
10.000 Hour Rule, die zegt dat je 10.000 
uur moet oefenen om een skill onder de 
knie te krijgen. Dus ga de wijde wereld 
in en experimenteer. Je zult falen en 
waarschijnlijk meer dan 1 keer, laat dit je 
echter niet teneerslaan. Wees trots en leer 
uit je vergissingen, je hebt het ten minste 
geprobeerd. Hopelijk kunnen deze tips 
je een jumpstart geven, maar nu is het 
dus echt tijd om deze Ir.Reëel aan de 
kant te leggen en het in de realiteit uit te 
proberen. Of  you go!

•BF

Laugh
Een vrouw kunnen laten lachen 
is zeer belangrijk. Een vrouw wil 
een man die op ieder moment 
een glimlach op haar gezicht kan 
toveren.

Tease
Plagen is liefde vragen, klinkt banaal, 
maar het houdt de conversatie licht 
en het is gewoon leuk. 

Touch
Durf  haar eens casual aan te raken 
terwijl je aan het praten bent en let 
zeer goed op haar reactie, dan weet 
je onmiddellijk waar je staat. 

Clothes
De kleren maken de man, misschien 
niet helemaal, maar ze bepalen toch 
de eerste indruk die andere mensen 
van jou hebben. Zorg dus zeker dat 
je er verzorgd uitziet. 

Wingman 
Het is niet altijd even leuk mensen 
alleen aan te spreken. Soms heb je 
iemand nodig die je een duwtje in 
de juiste richting geeft, dus team up!

Be you
Niets is belangrijker dan jezelf  zijn. 
Het is niet de bedoeling dat je een 
illusie creëert. Bevalt de echte jou 
haar niet, dan vind je wel iemand 
anders die je wil zoals je bent.
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Richting in de kijker

ID van WIT
Het ras van de WIT’er bestaat nog maar 
een kleine 10 jaar. Eén van de jongere 
masters aan onze faculteit dus. Op 
dit moment maken nog slechts weinig 
studenten deel uit van deze zonderlinge 
groep. Zo’n 15 studenten beginnen hier 
dit jaar aan hun eerste master. Maar 
gelukkig zijn ze niet met uitsterven 
bedreigd. Dit jaar kwamen er zowaar 25 
studenten, met het groen nog achter hun 
oren, aankloppen bij deze opleiding.

De wiskundige ingenieur is niet te 
herkennen aan zijn uiterlijk of  aan zijn 
dagdagelijkse gedrag. Je plukt hem er pas 
uit wanneer je ze aan de slag ziet met wat 
hen het meest interesseert: de wiskundige 
werking achter alles en alles. Of  dit 
nu numerieke simulaties zijn of  zaken 
i.v.m. cryptografie, regeltechniek of  data 
mining. 

Maar vergis je niet, het  zijn wel degelijk 
ingenieurs en geen wiskundigen zoals 
je misschien al aan het denken bent. Zo 
bevestigt ook het CTI (Commision des 
Titres d’Ingenieur) die deze masterrichting 
erkende als een ingenieursstudie i.t.t. 
tot zijn equivalent in Louvain-la-Neuve 
waar het blijkbaar allemaal nog iets te 
theoretisch is. 

De panische angst 
voor wiskunde
Een mogelijke reden waarom dit ras 
een kleine voortplantingscrisis mee-
maakte net na zijn ontstaan, komt 
volgens hen voornamelijk door de 
angst voor de wiskunde, die jonge 
ingenieurs oplopen tijdens hun bachelor.  
“Studenten die in het middelbaar 
uitblinken in wiskunde zijn geneigd om 
studies in de ingenieurswetenschappen 

aan te vangen. Maar wanneer ze dan 
in hun bachelor reeds veel wiskunde te 
verwerken krijgen, worden velen reeds 
snel ‘wiskundemoe’.” De link tussen 
wiskunde en interessante toepassingen in 
WIT  is voor vele bachelorstudenten niet 
zo duidelijk en daarom worden ze vaak 
weggelokt naar andere masters waar ze 
die links wel duidelijker zien. 

“Toch merken we dat studenten die hun 
WIT-master aanvangen, al snel terug 
die honger naar wiskunde vinden. We 
gaan hier immers nog een stap verder, 
geavanceerder, en veel praktischer ook. 
Hier leer je wat je nu eigenlijk met al die 
wiskunde kan doen.”

Om maar enkele voorbeelden hiervan te 
geven:

 - Hoe werkt een automatische  
 piloot?

- Hoe spoor je misbruik  
van kredietkaarten op?

 -Hoe simuleer je de evolutie van  
 broeikasgassen in de atmosfeer?

-Hoe bepaal je de  
waarde van financiële  
producten zoals opties?

 -Hoe comprimeer je beelden  
 van vingerafdrukken?

-Hoe bereken je  
vliegtuiglawaai?

 -Hoe optimaliseer je de werking  
 van een chemische reactor?

“Laat je zeker niet afschrikken door de 
theoretische kant van de wiskunde”: zegt 
Simon, een beginnend doctoraatsstudent. 
“Ten eerste maak je het met je keuzevakken 
zo theoretisch als je zelf  wil. Ten tweede 
is de examenvorm vaak anders dan in 
de bachelor, eerder praktijkgericht in 
plaats van theoretisch. Zo zijn er enkele 

richting in de kijker: Wit

Dit maal wordt de master in de wiskundige ingenieurstechnieken of WIT zoals ze 
het zelf liever horen, onder handen genomen.  
Zijn het wiskundigen, of zijn het echte ingenieurs? Krijg je hopen saaie wiskunde 
te verwerken of wordt wiskunde plots een veel ruimer begrip? Zijn ze anonieme 
dienstverleners of de grote mastermind achter het product? 
 
Nog aan het twijfelen over welke masterrichting best bij jou past? Ontdek dan 
snel de wondere, wiskundige wereld van de WIT’ers.

“Ze zijn nieuw en ze 
zijn nodig, zoveel is 

duidelijk.“
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vakken, zoals numerieke lineaire algebra, 
waarbij je een paper moet presenteren als 
belangrijkste onderdeel van het examen. 
Deze paper kies je zelf  en kies je dus zo 
theoretisch of  toepassingsgericht als je 
zelf  wil.”

De wereld na de 
universiteit.
Het zijn in bedrijven de mensen die 
achter schermen werken, het zijn dienst-
verleners. Je zal ze niet herkennen in het 
eindproduct. Maar dat zegt natuurlijk 
niets. Vaak vervullen zij de rol van master-
mind achter de werking van het product.

Ze zijn na hun moeizame overlevingsstrijd  
eindelijk naam aan het maken en 
enthousiasme voor hun vak aan het 
kweken in de bedrijfswereld. Bedrijven 
beginnen hun grote meerwaarde te 
ontdekken en bijgevolg ook te exploiteren. 
En gelijk hebben ze. Om een uitspraak 
van ir. Dirk Abbeloos te citeren op de info-
avond van dit jaar:

“Als je echt revolutionaire dingen wil 
doen in een chemisch bedrijf  moet je dat 
niet als chemicus doen want die mensen 
daar kennen veel meer van chemie dan 
jij, maar als wiskundige ingenieur kan je 
wel het verschil maken want die mensen 
kennen veel minder van wiskunde.”

En om hier dan ook een concreet voorbeeld 
bij te geven: op een dag kwam er een 
WIT’er terecht bij BASF, een chemisch 
bedrijf. Hij was daar dan ook de vreemde 
eend in de bijt. Hij voldeed niet aan het 
standaard chemisch-ingenieursprofiel dat 
daar komt te werken. Maar hij trok zijn 
plan. Hij hield zich bezig met dat waar hij 
het best in was en waar hij zich het meest 
in thuis voelde en geloof  het of  niet, een 
tijdje later had hij de parameters van het 
productieproces geoptimaliseerd, had 
hij een simulatieprogramma geschreven 
en had hij ook nog eens het netwerk 
extra beveiligd. Drie dingen waar een 
chemisch ingenieur zich niet meteen mee 
bezighoudt, maar wel drie zaken waar 
elk bedrijf  veel mee geholpen wordt. 
En zo wordt een vreemde eend een  
wit(te) raaf.

Nu we dit voorbeeld en deze uitspraak 
aangehaald hebben, kunnen we wel 
stellen dat wiskundige ingenieurs overal 
wel hun plaatsje kunnen vinden na hun 
studies. Ze zijn nieuw en ze zijn nodig, 
zoveel is duidelijk.

Dit wordt ook weerspiegeld door hun 
industriële adviesraad waar kleppers van 
bedrijven als BASF, Siemens, Janssen 
Pharmaceutica, NXP (de vroegere chips-
afdeling van Philips) maar ook kleinere 

bedrijven als LMS in zetelen. 

Het is bijna onnodig om nog te vermelden 
dat je als masterstudent bijna geen moeite 
moet doen om een stageplaats te vinden.

Puur praktisch
Denk je erover deze studie aan te vatten 
en moet je je major en minor nog 
kiezen, dan wordt er aangeraden om 
een combinatie van elektrotechniek en 
computerwetenschappen te kiezen. Dit 
wordt aangeraden maar is zeker geen 
verplichting. Heb je een andere minor 
of  major gekozen, kan je samen met de 
programmadirecteur gaan samenzitten 
om te zien welke vakken je best ook 
opneemt om een eventuele achterstand in 
te halen. 

_ Met dank aan Pieterjan Robbe, Karl 
Meerbergen, Vincent Rijmen en Simon Telen.

•JVDP

“Toch merken we 
dat studenten die 

hun WIT-master 
aanvangen, al snel 
terug die honger 
naar wiskunde 

vinden. We gaan 
hier immers nog 
een stap verder, 

geavanceerder en  
veel praktischer ook.“



Existenz

Het jaar is nog maar halfweg, maar het Existenzjaar was al rijkelijk gevuld. Lezingen, 
feestjes, cafés… Noem maar op! De creatieve energie raakt niet uitgeput. Hieronder 
een kort overzicht op de georganiseerde evenementen, maar vergeet zeker ook niet een 
bezoekje te brengen op www.existenz.be om op de hoogte te blijven van de komende 
activiteiten. 

Existenz 1617 beet dit jaar de spits af met Café Illuminé. Zoals de naam aangeeft, werd 
het licht aangedaan op verschillende manieren. Ons thuisfront – het Arenbergkasteel 
– kwam door een aantal spots in de kijker te staan. Verlichte bollen, drijvend op het 
water, wezen de ingang van het café en de met PVC-buizen beklede toog, waar je een 
verse limonade of het eigen Existenzbier kon proeven, straalde. Live muziek bracht het 
geheel in een warme sfeer. 

Het kook- en sportteam heeft tijdens de 24urenloop hun handen uit de mouwen 
gestoken, met een prijs voor het beste eetstandje als resultaat. De zelfgemaakte chili con 
carne kon iedereen smaken.  Op de twee Bauhouse-feestjes – Bauhouse maximum en 
Bauhouse minimum - werd de nacht weg gedanst, het tweede op een kleinere, intiemere 
locatie. Smooth dancing, refreshing cocktails and good people, what’s needed more?!
Bent u niet in het bezit van een goed paar dansbenen? Geen nood: de auditoriumlezingen, 
georganiseerd door Stad en Architectuur en gecommuniceerd naar de studenten toe, 
dragen bij tot de uitbreiding van het intellect. In het kader van het stadsfestival ‘500 
jaar Utopia’ waarbij de lezingen de confrontatie opzoeken tussen de stad als utopische 
fictie en de gebouwde realiteit om het utopisch denken over de stad en architectuur 
een blik in eigen boezem te geven. We hebben al mogen genieten van internationale 
lezingen van o.a. Assemble -  Stavros Stavrides en Iwan Baan - Kunlé Adeyemi.
 
Dit jaar trok Existenz naar Amsterdam samen met andere jaren studenten burgerlijk 
ingenieur-architect om lokale architectuur en stedenbouw te bewonderen. Onze 
noorderburen hebben ons goed ontvangen in hun hoofdstad. We doorkruisten 
verschillende recente ontwikkelingsgebieden in de marge van Amsterdam, vergezeld 
door gebouwen van wereldberoemde architecten: EYE Film Museum, Muziekgebouw 
aan’t IJ, Silodam… Hier en daar vonden we enkele klassieker terug uit de moderne 
geschiedenis: Aldo Van Eycks Burgerweeshuis, de Beurs van H.P. Berlage en de Gerrit 
Rietveldacademie. Op de terugweg maakten we nog een laatste tussenstop in Utrecht, 
thuis van architect en meubelmaker Gerrit Rietveld, maar ook van Truus Schröder. 
Samen creëerden ze een van de meest iconische projecten van de 20ste eeuw: het 
Rietveld-Schröderhuis. Een project dat je moet beleefd hebben om het volledig te 
kunnen begrijpen. Het was een onvergetelijk weekend!

We konden het semester geslaagd afsluiten met Café Mouvé. We dansten onze weg naar 
andere oorden in Leuven, nu de historische Stationshallen. De heen- en weergaande 
arm van een cello speler, een rondtollende breakdancer, zwevende artikels van ons 
eigen architectuurtijdschrift Unité, rolschaatsen… Café Mouvé omringde de bezoekers 
met beweging in al zijn vormen. Met een Carrot Cake en een warme appelcider in de 
hand, kon iedereen nog eens even bijkletsen. 
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Technologie

Misschien dat we best kunnen 
beginnen met uit te klaren 
wat virtual reality nu eigenlijk 

precies is. Virtual reality (of  schijnbare 
werkelijkheid) is een illusionaire wereld 
die gecreëerd wordt en die in het ideale 
geval de gebruiker doet geloven dat het 
een echte werkelijkheid is. Op dit moment 
zitten we in een fase waar vooral de 
zintuigen zien en horen belangrijk zijn. 
Wie weet dat echter ooit alle zintuigen 
vertegenwoordigd zullen zijn. 

Het verleden 
Het idee achter virtual reality bestaat 
eigenlijk al van in de 19de eeuw, toen 
schilders panoramische schilderijen 
maakten. Dit waren eigenlijk 360 graden 
muurschilderijen, waarbij de waarnemer 
zich aanwezig waande in een historisch 
tafereel.

In 1838 creëerde de Britt Charles 
Wheatstone de illusie van een 3D beeld, 
door 2 afbeeldingen naast elkaar door een 
lens van een steroscoop te bekijken. Dit is 
het principe waar de Google Cardboard 
op gebaseerd is. 

De eerste echte pogingen tot virtual 
reality kunnen we beter zoeken in de 
jaren 50 en 60. Toen werd de Sensorama 
ontworpen, wat we het eerste echte 
VR systeem zouden kunnen noemen. 
Dit was een kleine arcade-achtige kast 
met een 3D-display, vibrerende zetel 
en geurverspreider. Men had grote 
verwachtingen voor virtual reality, 
sommige mensen geloofden zelfs meer 
in de toekomst van virtual reality dan de 
toekomst van computers. Spijtig genoeg 
kon de technologie echter niet mee. 

In de jaren 80 en 90, toen de markt voor 
computers echt aan het exploderen was 
en er ook interesse was naar andere 
technologische snufjes, probeerden 
enkele uitvinders virtual reality dan 
ook terug te brengen. Het was op dit 
moment dat de eerste hype rond virtual 
reality ontstond en deze keer kwamen 
er ook eff ectief  producten op de markt, 
maar de technologie stond nog steeds 
niet ver genoeg om echt aan te slaan. 
Op de achtergrond bleef  er nog wel 
wat onderzoek naar manieren om 
de ervaring te verbeteren, maar deze 
werden uiteindelijk overschaduwd door 
de uitvinding van het internet.

Uiteindelijk ontwierp een jonge 
ondernemer, Palmer Luckey een 
prototype genaamd de Oculus Rift dat 
hij in 2012 probeerde te fi nancieren via 
Kickstarter. Op deze manier kon hij het 
ongeloofl ijke bedrag van 2,5 miljoen 
dollar ophalen. Dit was het begin van de 
laatste hypegolf. 

Gebruik
Virtual Reality en gaming zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zo 
werd de Oculus Rift ook gepromoot als: 
“The fi rst truly immersive virtual reality 
headset for video games”. Als men de 
evolutie van gaming bekijkt is dit ook 
de volgende stap. De oorspronkelijke 
pixelated 2D games zijn steeds opnieuw 
complexer en reëler geworden. Voeg er 

virtual realitY, terug van WeggeWeest?

Als we spreken over Virtual Reality zullen de meeste onder ons wel denken aan 
de Oculus Rift, het paradepaardje van het bedrijf Oculus, dat Facebook in 
2014 heeft overgekocht. Wat velen echter niet weten is de ruime geschiedenis 
die achter Virtual Reality schuilt. Het concept bestaat namelijk al veel langer. Het 
is echter pas in de laatste jaren dat het zo’n sprong vooruit heeft gemaakt. De 
vraag blijft nog steeds wat de toekomst voor ons in petto heeft. 

Trivia

De Oculus Rift verzamelde op 
Kickstarter maar liefst 2,5 miljoen 

dollar.

Het idee virtual reality ontstond al 
in de 19de eeuw.

Facebook kocht Oculus in 2014 voor 
een bedrag van welgeteld 2 miljard 

dollar.

In 2016 werden anderhalf  miljoen 
examplaren van de Oculus Rift, 
HTC Vive en PS VR verkocht.

In 2016 werden er daarentegen 88,4 
miljoen Google Cardboard Units 

verkocht.
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een VR-headset aan toe en de gamer 
kan zich echt onderdompelen in de 
gamewereld. Gamers zijn ook bekend om 
veel geld aan hun installatie uit te geven, 
dus was dit zeker een logisch doelpubliek. 

Daar stopt het echter zeker niet, dat 
was enkel het begin. Facebook had dan 
ook een heel andere toekomst in het 
vooruitzicht voor virtual reality toen het 
Oculus overkocht. Beeld je bijvoorbeeld 
in dat je in de zetel ploft, je VR-headset 
opzet en 5 seconden later bevind je jou in 
het stadium van de volgende Olympische 
Spelen, sta je op de top van de Mount 
Everest of  zit je in een kamer met vrienden 
van over de hele wereld.

Virtual Reality zou ook een mogelijkheid 
zijn om het onderwijs te hervormen. Het 
huidige onderwijssysteem voldoet niet 
meer. Zou dit de oplossing kunnen zijn? In 
ieder geval biedt het tal van mogelijkheden. 
Ben je in de les geschiedenis aan het leren 
over de Romeinse oudheid, zet je bril op en 
je kunt het zelf  meemaken. In plaats van 
een excursie waarvoor je 5 uur op de bus 
zou moeten zitten wordt het nu mogelijk 
je bril op te zetten en je onmiddellijk naar 
die locatie te begeven.

Een ander handig aspect is het nabootsen 
van gevaarlijke omstandigheden. Zo 
is virtual reality een heel handige 
tool om soldaten voor te bereiden op 
levensgevaarlijke omstandigheden in 
oorlogstijd. Idem voor politieagenten 
tijdens een schietpartij of  een astronaut 
tijdens een ruimtevaartmissie.

De filmwereld kan er ook hevig onder 
veranderen. 3D films waren de laatste 
revolutie. Nu opent virtual reality de 
deur om te ontdekken wat er gebeurt 
buiten het standaard camerastandpunt, 

aangezien je in virtual reality zelf  kunt 
rondlopen. Zo kunnen de filmmakers 
ons nog persoonlijker betrekken bij het 
verhaal. Zeker in de journalistiek kan dit 
zorgen voor een wereld van verschil.

Marketingbureaus sprongen natuurlijk 
ook op de bus door het ruime vooruitzicht 
aan opportuniteiten. Zo kan je met de 
headset testritten uitvoeren met een 
nieuwe auto, tickets kopen voor een 
virtuele beleving van een modeshow of  
een rondleiding nemen in je hotelkamer 
van de reis die je aan het boeken bent.

Rule 34 is natuurlijk ook niet ver te zoeken: 
als er iets bestaat, bestaat er ook porno 
van. Zo is er dus ook een ruim aanbod 
aan virtual reality porn. Dit blijven echter 
nog steeds maar enkele van de talloze 
mogelijkheden.

Soorten 
Momenteel zijn er al een aantal VR- 
headsets op de markt. Deze zijn onder te 
verdelen in 2 grote groepen: enerzijds heb 
je de headsets die je moet aansluiten op 
een computer of  playstation of  dergelijke, 
anderzijds heb je de headsets waar je een 
smartphone in plaatst.

Binnen de eerste groep horen grote 
namen als Oculus Rift, de HTC Vive en 
de Playstation VR. Dit zijn toestellen die 
specifiek gemaakt zijn om virtual reality 
te ondersteunen. Hierdoor hebben ze 
speciale ingebouwde sensoren en een 
aangepast scherm wat hun prijs wel 
redelijk de lucht in doet schieten. Hier 
heb je dan ook nog eens een krachtige 
computer voor nodig. Een voordeel 
is natuurlijk de mogelijkheid tot zeer 
complexe virtual reality ervaringen.

De tweede groep  zijn een stuk goedkoper, 
maar smartphones zijn natuurlijk niet 
specifiek gemaakt om virtual reality te 
ondersteunen en ze zijn ook minder 
krachtig dan een computer. De trendsetter 
hier is de Google Cardboard. Het principe 
werkt eigenlijk zeer simpel: of  je bekijkt de 
instructies op de site en je bouwt je eigen 
VR set of  je koopt een eenvoudige model 
van een derde partij, waar je enkel nog je 
smartphone hoeft in te plaatsen. Met deze 
simpele VR set kun je voor het eerst tegen 
een spotprijs virtual reality ontdekken.

Onzekere toekomst
Momenteel zijn er nog redelijk wat 
problemen die aangekaart moeten 
worden voordat virtual reality echt kan 
doorbreken. Het grootste probleem is en 
blijft de prijs. Het instapbudget voor de 
geavanceerde modellen is een minimum 
van €400. Vergeet echter niet alle 
hardware die je ook nog eens nodig hebt. 
Een tweede probleem is de misselijkheid 
en desoriëntering die vele gebruikers 
ervaren tijdens het dragen van de bril, 
of  bij het afzetten. Misschien nog veel 
belangrijker is echter de vraag of  we het 
wel willen? Zou het ons niet nog minder 
sociaal maken dan we nu al zijn met alle 
technologie om ons heen en zou het onze 
ervaringen niet afzwakken als we alles 
kunnen ervaren met een simpele headset?

Het wordt afwachten of  virtual reality een 
technologie is die een deel van ons leven 
zal worden, zoals de huidige smartphones. 
Wie weet wordt het echter een hype als 
Pokémon Go die na een tijdje verdwijnt 
naar de achtergrond van ons geheugen 
alsof  ze er nooit geweest is.

•BF
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Afgelopen semester

...lanceerden we de 
VTK-Instagram!
Volg ons via @vtkleuven en 
blijf  op de hoogte!
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App-test

pluMe

Plume Air report toont in een 
handomdraai de luchtkwaliteit 
van je stad. Aan de hand van vrij 

beschikbare data wordt een index aan 
de lucht toegekend die rekening houdt 
met de concentraties fi jn stof, ozon, 
stikstofdioxide en de temperatuur. Op die 
manier wordt een overzichtelijk overzicht 
gegeven van de huidige vervuiling in 
de lucht. Ook wordt er een label aan 
toegevoegd, van verse tot apocalyptische 
lucht, en een historiek van de voorbije 
uren, dagen of  maanden. De categorieën 
zijn bepaald volgens aanbevelingen van 
het WHO.

Onderaan geven vier icoontjes advies over 
lopen, fi etsen, kinderen buiten laten of  
buiten eten. Zo kleuren deze afhankelijk 
van de concentraties groen, oranje of  
rood.

Het is ook mogelijk om andere steden van 
de wereld te verkennen. Zo is het verloop 
van fi jn stof  concentraties in Peking best 
interessant. Met regelmaat van de klok 
wordt daar een apocalyptische lucht 
gemeten, het is dus echt geen mist die 
daar soms hangt.

In een tweede tablad wordt uitleg gegeven 
bij de verschillende concentraties en 
worden bronnen vermeld. Het derde en 
laatste tablad is een camerafunctie waarbij 

een overlay op de foto gelegd wordt. 

Gebruik
De app is vrij duidelijk en intuïtief: 
in een oogopslag is zichtbaar wat de 
huidige luchtkwaliteit is. Jammer is dat 
de knoppen bovenaan wat te klein zijn 
om makkelijk te bedienen, zeker als ze de 
belangrijkste functionaliteit van de app 
voorzien. Ze staan in voor het navigeren 
tussen steden, de tijdsschaal, exporteren 
en de instellingen. 

Verdict
Plume is een mooi voorbeeld van apps 
die rond vrij beschikbare data gebouwd 
worden. De app voorziet een heldere 
conclusie bij een moeilijk vatbaar 
fenomeen. De vraag is alleen wat het 
nut van deze app is. Gaat de gebruiker 
zijn gedrag aanpassen door de gegeven 
informatie of  is het eerder een interesante 
weetjes-app?

Het is ook vrij opvallend dat de graad 
‘verse lucht’ bijna niet gehaald wordt. Is de 
norm die gehanteerd voor de categorieën 
te streng of  is dit werkelijk een stille killer? 
lAA

Smogalarm, “Opnieuw hoge concentraties fi jn stof 
in de lucht”, “Stook geen hout en vermijd zware 
inspanningen”, “Meer fi jn stof in Brussel dan in 
Peking”. De kans dat u afgelopen weken één van 
deze krantenkoppen tegenkwam, is groot. Wordt 
luchtvervuiling het volgende hot topic? We laten het 
antwoord in het midden, maar om op de hoogte te 
blijven van de luchtkwaliteit is er PLUME.

Kort

Wat
App die luchtkwaliteit meegeeft.

Hoe
Open data van meteologische 
instituten bundelen in een 
overzichtelijke app.

Ontwikkelaar
plume LABS
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Ontspanning

spelletjes

SudokuBinairo

BEST

Chemie

Flirten

Galabal

Groenten

JobFair

Pauze

Planning

Reality

Rector

Scrollen

Sloopwerken

Virtual

Vegetarier

Wiskunde

Woordzoeker
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Doolhof

Zoek Lukas



Categorie
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