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Praeses

Praeseswoordje

Voor het eerst overvalt mij een niet te 
onderdrukken gevoel van weemoed. 
“Daphne, wil jij een tekstje schrijven in de 
Ir.Reëel om terug te blikken op afgelopen 
academiejaar?” Afgelopen… Een woord 
dat ik sinds de coronacrisis niet meer 
onder ogen durf  te komen.

Ongeveer een jaar geleden zat ik op 
dezelfde plaats aan mijn laptop, toen 
om mijn allereerste tekstje te schrijven 
als kandidaat praeses in het Bakske. Het 
lijkt allemaal alsof  het vorige week was. 
Met een geweldig gemotiveerde ploeg 
begonnen we aan het grootse avontuur 
van ons leven, met als eerste doel het 
neerzetten van een kiesweek waar ze nog 
jaren over zouden spreken. Als Cirque du 
Certyn gingen we de wereld veroveren, 
beginnend bij Leuven. Na deze hectische 
periode kwam de zomervakantie, 
waarin we in alle rust ons jaar konden 
voorbereiden. De standpunten waarmee 
we de studenten konden overtuigen tijdens 
onze kiesweek werden in een gebruiksklare 
vorm gegoten en de vele enthousiaste 
ideeën kregen een bestemming in onze 
werking. Het belangrijkste voor mij was 
niet om grote veranderingen door te 
voeren of  de werking van VTK op zijn 
kop te zetten, maar wel om terug te gaan 
naar waar VTK echt voor staat: een 
grote en warme kring die er is voor al zijn 
studenten, op serieus en minder serieus 
vlak. Een kring die studenten met hart en 
ziel vertegenwoordigt op onderwijsvlak, 
die zo goedkoop mogelijke cursussen 
aanbiedt aan al zijn studenten, lid of  
geen lid, die laatstejaarsstudenten kennis 
laat maken met de volledige waaier aan 
toekomstperspectieven … Daarnaast 
moet VTK ook zorgen voor een breed 
aanbod aan ontspanningsmogelijkheden 
voor elke student: de sportieve, culturele, 
feestende ... Mijn jaar als praeses zou pas 
geslaagd zijn als dat van jullie onvergetelijk 
is.

Eenmaal augustus op zijn einde liep, 
startte voor mij een ononderbroken stroom 
aan vergaderingen, evenementen, tekstjes 
schrijven, enzovoort. Zelf  de examens 
vlogen voorbij en stonden vaak nog in 
het teken van VTK. Na een welverdiende 
lesvrije week waren de batterijen 
volledig opgeladen om een vervolg te 

breiden aan een geweldig 
jaar. Met enorm veel 
goesting keek ik uit naar 
de cantusweek, Jobfair, 
Revue, Existenzweek, ons 
fantastische galabal … 

Maar dan, op 11 maart, 
kwam er plots aan einde 
aan de droom waar ik al 
bijna een jaar in leefde. 
Mijn ballon gevuld met 
enorm veel enthousiasme 
om te genieten van mijn 
laatste maanden als praeses 
van VTK werd plots 
doorprikt. Niemand weet 
hoe het verder zal gaan, 
wanneer wij terug van de 
trappen zullen afdalen 
naar onze geliefde kelder, 
wanneer wij opnieuw 
samen het Io Vivat zullen 
inzetten. We hadden met 
heel ons praesidium en alle werkgroepen 
een geweldig tweede semester voor jullie 
klaarstaan. Ik hoop oprecht dat we de 
kans krijgen om onze creaties nog met 
jullie te mogen delen en te laten beleven 
dit academiejaar of  misschien wel deze 
zomer. 

Hoop doet leven, en dat is exact wat ik 
elke morgen denk bij het opstaan. Als ik 
terugkijk op de afgelopen maanden,  kan 
ik met veel plezier en 100% gemeend 
zeggen dat het de mooiste en leerrijkste 
van heel mijn leven waren. Ik word in mijn 
tristesse en nostalgie voor al wat voorbij 
is enorm getroost door het berenwerk 
van mijn praesidium. Hoe verschrikkelijk 
het ook is dat een aantal van onze 
grootste evenementen niet zijn mogen 
doorgaan na alle geleverde inspanningen, 
tegelijkertijd kan ik met enorm veel trots 
en tevredenheid terugkijken op hoe 
we VTK dit jaar nog meer op de kaart 
hebben gezet en op wat een fantastische 
vriendengroep ik erbij heb gekregen. 

Vooraleer ik dit laatste woordje aan jullie 
afsluit, geef  ik jullie graag de belangrijkste 
les mee die ik geleerd heb tijdens mijn tijd 
als praeses. Het heeft mij enorm positief  
verbaasd tot wat wij, burgies en archies, 
in staat zijn. Wij zijn zoveel meer dan 

de sociaal incapabele studenten, zoveel 
meer dan vakidioten. Wij, ingenieurs, 
hebben engagement in ons bloed. Door 
samen te werken kunnen wij grootse 
dingen realiseren. Denk daarom out 
of  box, verleg je grenzen. Achter je 
boeken zitten is slechts één aspect van 
het studentenleven. Daarbuiten is er 
nog zoveel om te ontdekken. Gebruik je 
studententijd om op zoek te gaan naar die 
grootse dingen, om dichter bij je dromen 
te komen.  

Mijn beste VTK’ers, ik ben jullie 
onbeschrijfelijk dankbaar om mijn 
droom te hebben laten uitkomen. Ik sta 
ondertussen al bekend om mijn melige 
tekstjes en speeches, maar ach, daar kan 
ik alleen maar fier op zijn. Het afgelopen 
jaar was het allermooiste uit mijn leven en 
dat kon enkel maar door het vertrouwen 
dat jullie mij gaven, door de inzet van een 
fantastisch praesidium, werkgroepen en 
jaarwerkingen, en door het enthousiasme 
dat jullie allen gedurende het hele jaar 
hebben getoond. Geniet de komende 
jaren van elk moment in Leuven, en 
hopelijk tot snel, om dit unieke jaar samen 
te kunnen afsluiten.

Daphne Certyn

Praeses VTK ’19-‘20

Mijn beste burgerlijk ingenieur(-architecten) in spe, 
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Technologie

de oPmars van vouwbare smartPhones

Vouwbare smartphones beginnen hier en daar te verschijnen in onze winkelrekken.
Na een valse start vorig jaar met onder andere de Samsung Z Flip, beginnen nu 
meer en meer verbeterde modellen - zoals de in januari uitgebrachte Motorola 
RAZR - een weg naar onze winkels te vinden. Het prijskaartje is hoog, maar de 
technologie erachter is veelbelovend en kan misschien de volgende doorbraak 
zijn in de smartphone industrie. Wat maakt deze technologie precies mogelijk? 

Waar 5 jaar geleden iedere 
smartphoneproducent de slimme voice 
assistent - zoals Siri - als “the next big 
thing” zag, lijkt die focus nu te liggen 
op plooibare smartphones. Iedereen 
herinnert zich nog wel de klap-gsm die 
we hadden toen we jong waren: de kleine 
telefoons met aan een kant een scherm 
en de andere kant een toetsenbord. Rond 
mid 2000 was dit een echte rage en had 
bijna iedereen zo een model. Deze trend 
lijkt zich dus ook verder te zetten naar 
de smartphonewereld, het verschil is dat 
hier zelfs het scherm mee dichtvouwt, en 
er dus geen scheiding meer is tussen de 
2 delen zoals vroeger. Dit is het resultaat 
van veel R&D binnen de sector. Zo brengt 
Motorola een nieuwe versie uit van de 
RAZR, een immens populaire klap-gsm 
uit 2004. De nieuwe RAZR heeft een 
slank 6.2 inch touchscreen OLED-scherm 
dat zich 180 graden dichtgeplooid kan 
worden. Bij zo een gadget hoort natuurlijk 
ook een groot prijskaartje, voor de nieuwe 
RAZR moet je al snel €1499 neertellen…

Nieuwe technologien
De technologie achter een vouwbaar 
scherm is eigenlijk helemaal niet zo 
nieuw, zo bestaan er al langer dan 6 
jaar “vouwbare” schermen. Alleen 
weten meeste mensen niet dat sommige 
smartphones hier al lang gebruik van 
maakten, zoals de Samsung smartphone 
met edge-displays. Hier vouwt het scherm 

mee met de rand van de smartphone en 
wordt het uiteindelijk bedekt met een 
harde glazen beschermlaag. Eigenlijk zat 
hierachter dus een fl exibel scherm zonder 
dat je het wist. Het verschil nu is dat deze 
telefoons niet alleen edge-displays hebben 
maar ook eff ectief  dichtgevouwen kunnen 
worden. Dit komt door deze fl exibele of  
vouwbare displays, die eigenlijk niet meer 
zijn dan gewoon OLED-schermen. Meeste 
smartphones nu maken nog gebruik van 
een LCD-scherm, hierbij moet licht door 
een laag vloeibare kristallen schijnen die - 
wanneer er een stroom door loopt - voor 
verschillende kleuren kan zorgen. Bij een 
OLED-scherm is dit niet nodig en kan 
heel het scherm dus in een fl exibele laag 
gestoken worden. Deze technologie wordt  
gebruikt door bedrijven achter de nieuwe 
plooibare smartphones. 

Nadelen
Geen enkele nieuwe technologie is 
perfect, zo hebben ook deze smartphones 
hun problemen. Doordat het scherm 
niet perfect 180 graden op zichzelf  kan 
gevouwen worden moet het dus geplooid 
worden in een klein boogje. Hierdoor 
komt vaak het interne plooimechanisme 

tevoorschijn omdat het scherm loskomt 
van het frame om te vouwen. Als hier dan 
grind of  vuiligheid vanuit je binnenzak 
tussenkomt en tussen de tandwielen 
geraakt, ga je altijd een knarsend geluid 
blijven horen als je je smartphone open 
of  dicht vouwt. Verder is het ook niet 
mogelijk om het scherm te bedekken 
met een glazen beschermingslaag, want 
deze zou na de eerste vouw natuurlijk  
breken. Daardoor gebruiken bijna alle 
producenten een plastiek laagje om het 
scherm te beschermen. Helaas is plastiek 
niet zo duurzaam als verhard glas en 
zal je snel krassen zien verschijnen op je 
peperdure smartphone. 

Wat brengt de toekomst?
Het is duidelijk dat deze technologie nog 
niet helemaal op punt staat, maar er 
zijn wel hoopvolle vooruitzichten. Zo is 
Samsung volop aan het experimenteren 
met ultradun vouwbaar glas en wordt er 
ook gewerkt aan modellen die het interne 
mechanisme niet meer blootstellen. Een 
toekomst voor vouwbare smartphones is 
er dus zeker wel en wie weet lopen we over 
3 a 4 jaar allemaal rond met een fl exibele 
gsm in onze broekzak. •WM

Flexible OLED technologie

Motorola RAZR

Revolutionize 
solutions.
Exceed 
expectations.
At Cargill, we are investing in your future and ours. By expanding our 
footprint, we are creating new opportunities for you to grow, develop and 
make an impact on the future of our business. We pride ourselves on 
doing business the right way, even if it’s not always easy. Explore how 
a role at Cargill can propel your career and help you achieve your higher 
purpose so you can thrive. Learn more at cargill.com/careers.
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Technologie

Cool teCh voor minder dan €50

Nu we allemaal fijn thuis zitten zonder echt doel (de examens zijn toch wat verwijderd 
van ons) kan een mens zich al eens snel beginnen te vervelen, zeker nadat hij of zij 
al alles wat er op Netflix te zien valt, heeft gezien. Hier schiet dit artikel jou te hulp, 
met een hoop leuke gadgets onder de 50 euro!

Google Home mini

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

Prijs: € 45,95 gevonden op bol.com

Black Eye Wide G4

Wil jij je vakantiefotos -als we zelfs op vakantie mogen gaan deze zomer- naar een 
nieuw niveau tillen? Dan is deze gadget jou op het lijf  geschreven. De Black Eye Wide 
G4 is een clip-on groothoeklens waarmee je  je camera een veel bredere kijkhoek geeft, 
tot 160 graden, wat zorgt voor makkelijke groepsfoto’s of  landschapsfoto’s. Het is een 
universeel accessoire en kan ook gebruikt worden door talloze smartphonemodellen. 
De lens wordt op je gsm gekneld met behulp van een klem, hierdoor kan je hem snel 
en gemakkelijk bevestigen en weer weghalen.

Prijs: € 44,90 gevonden op Coolblue

Touchscreen handschoenen

In de koudere maanden is dit een must have. Met deze handschoenen hou je je handen 
warm en kan je tegelijkertijd nog steeds terugsturen naar al die Tindermatches. 
Nooit meer koude handen of  bevroren vingertopjes op de kerstmarkt of  andere 
winter-buiten-activiteiten. 

Prijs: ~ € 10 te verkrijgen bij meeste electronica winkels.

Tile Pro +

De Tile Pro + is de meest krachtige bluetooth tracker die er bestaat. Je hangt je 
tile aan een sleutelbos of  iets anders dat je niet wilt kwijtgeraken, en met behulp 
van de smartphone kan je de tile geluid laten maken om je snel je spullen te helpen 
terugvinden. De Tile Pro + is waterdicht en heeft zelfs een bereik tot 120m! De Tile 
is ook compatibel met de Google Home mini die we hierboven hebben besproken. 
De ingebouwde batterij gaat ook een jaar mee voordat hij vervangen moet worden.

Prijs: € 32,95 gevonden op Bol.com
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Technologie

Living Nine Wake-up Light

De dagen van moe opstaan zijn gedaan dankzij deze wake-up light. 30 minuten voor 
je alarm afgaat begint deze wekker je kamer te vullen met een warm, natuurlijk licht, 
zodat je op een natuurlijke wijze wakker wordt en dus veel minder moe zal zijn. In 
feite ceëert dit dus een zonsopgang in je eigen slaapkamer, hierdoor zal je fitter aan de 
dag kunnen beginnen. De lamp heeft meerdere tinten van kleur en ook verschillende 
“simulatie-schema’s”, zo kan je deze wekker afstellen op jouw maat.

Prijs: € 49,00 gevonden op bol.com

JBL Clip 3

De JBL Clip 3 is een van de betere draagbare Bluetooth speakers op de markt. Met 
een accuduur van 10 uur en waterdichte/stootbestendige behuizing is deze perfect 
voor een dagje festival of  strand. Hang hem direct aan je rugzak dankzij de handige 
clip, die bovendien voorzien is van een antisliplaag zodat hij zeker niet loskomt 
en je hem dus niet kunt kwijtgeraken (Shoutout naar V.C. wiens box ik ooit heb 
kwijtgespeeld). Kortom dus echt een topspeaker voor een topprijs.

Prijs: € 49,99 gevonden op JBL.com

Samsung Galaxy Fit e

Dit Samsunghorloge is eigenlijk ook een activity tracker. Zo houdt het jouw sport-
ieve activiteiten bij en kan het onderscheid maken tussen wandelen, joggen en hard-
lopen. Deze info speelt het allemaal door naar jouw smartphone zodat je je sportieve 
prestaties kunt bijhouden. Verder is het eigenlijk ook een smartwatch en kan je er 
notificaties op ontvangen vanuit je smartphone. Het horloge is waterdicht en een 
volle accu gaat maar liefst 7 dagen mee, een echte aanrader dus. 

Prijs: € 37,99 gevonden op Mediamarkt.be

Google Chromecast 

Nog een accessoire van Google in de lijst, de Google Chromecast is een mediastreaming 
apparaat ter groote van een Tipp-Exroller. Sluit het aan op de HDMI-poort van je tv 
en geniet van je favoriete entertainment, zoals Netflix, Facebook, Spotify, Youtube... 
op groot scherm. Je maakt dus eigenlijk van je tv een Smart-TV. Het is compatibel 
met zowel Android als iOS, zelfs met je laptop kan je je Chromecast bedienen. Voor 
deze prijs dus zeker een topaccesoire. 

Prijs: € 39,99 gevonden bij Vandenborre

Xlayer Powerbank PLUS Solar 15000mAh

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

Prijs: € 49,99 gevonden op Allekabels.be

•WM
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Studenten

Cocktail van whisky, blauwe bessen en basilicum
Ingrediënten (2 glazen)

100 ml whisky - 12 zwarte bessen - 6 blauwe bessen - 1 limoen - 2 klontjes suikersiroop - 
enkele blaadjes basilicum - ijsblokjes

Bereiding

1. Plet enkele blaadjes basilicum en de helft van de zwarte bessen in een shaker zodat de 
oliën vrijkomen.

2. Pers de limoen en giet het sap erbij.

3. Voeg de suikersiroop en de whisky toe.

4. Vul een whiskyglas met ijsblokjes en giet de cocktail erover.

5. Werk af  met de rest van de zwarte besjes, de blauwe besjes en enkele blaadjes basilicum.

Mojito
Ingrediënten (1 glas)

8 verse muntblaadjes - 2 el rietsuiker - 1 limoen - bruiswater - crushed ice - 40 ml witte rum

Bereiding

1. Doe de muntblaadjes, de rietsuiker en het sap van de limoen in een longdrink glas. 
Bewaar de partjes van de limoen!

2. Plet de munt met een stamper en roer tot de suiker in het limoensap is opgelost.

3. Doe nu de partjes van de limoen in het glad en giet een klein beetje bruiswater erbij.

4. Vul het glas met crushed ice.

5. Voeg de rum toe en vul daarna het glas verder aan met bruiswater.

6. To top it off: een muntblaadje erbovenop en een rietje in het glas, enjoy!

Cocktail met cava, passievrucht en munt
Ingrediënten (2 glazen)

2 glazen cava - 1 passievrucht - 2 takjes verse munt - 1kl suikersiroop

Bereiding

1. Lepel de pulp van de passievrucht in een glaasje.

2. Giet er de suikersiroop over.

3. Vul aan met cava.

4. Werk af  met een takje verse munt

Mimosa
Ingrediënten

fruitsap - cava - ijsblokjes

Bereiding

1. Easy as it is: 50/50 fruitsap/cava.

2. Enkele ijsblokjes and ready!

CoCktailbar @home
De zomer staat voor de deur en of het nu op een terrasje in de zon is, of onder de 
parasol thuis in de achtertuin, iedereen geniet al eens graag van een verfrissende 
cocktail. Ontdek hier enkele receptjes om je lief of je mama mee te verrassen (en 
drink er zelf eentje mee natuurlijk)!



 11

Studenten

Cocktail met wodka en watermeloen
Ingrediënten (4 glazen)

4 el griessuiker - 4 el limoensap - 15 cl wodka - 800 g koude watermeloen - ijsblokjes

Bereiding

1. Snij het vruchtvlees van de watermeloen in blokjes en verwijder eventuele pitten.

2. Doe de blokjes in de mixer, voeg de suiker en het limoensap toe.

3. Mix!

4. Voeg de wodka toe.

5. Verdeel over de glazen en voeg ijsblokjes toe.

6. Werk af  met een klein stukje watermeloen.

Frozen Strawberry Daiquiri
Ingrediënten (1 glas)

35 ml witte rum - 20 ml limoensap - 1 el suiker - 5 aardbeien - crushed ice

Bereiding

1. Doe de rum, het limoensap, de suiker en 4 fl inke aardbeien in de blender samen met 
een handvol crushed ice.

2. Mix!

3. Schenk uit in een mooi glas en top off  met de laatste aardbei.

Cuba Libre
Ingrediënten (2 glazen)

100 ml rum - 240 ml cola - 1 limoen - ijsblokjes

Bereiding

1. Roer cola en de rum goed door elkaar.

2. Knijp de limoen uit in het glas en roer opnieuw

3. Time to sip!

Ipanema - mocktail met passievrucht en limoensap
Ingrediënten (2 glazen)

1 limoen - 2 passievruchten - 4 kl rietsuiker - 200 ml gemberbier - crushed 
ice

Bereiding

1. Snij de limoenen in partjes en verdeel ze over 2 tumblerglazen.

2. Halveer de passievruchten, schraap het vruchtvlees met de pitten eruit 
en verdeel over de 2 glazen.

3. Voeg aan elk glas 2 kl rietsuiker toe.

4. Vul aan met crushed ice.

5. Giet er 100 ml gemberbier bij en serveer.

•LD••LD
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Studenten

the ComPlete Festival CheCklist

De zomer staat voor de deur en dat wil ook zeggen dat het festivalseizoen daar 
is (of dat hopen we toch op het moment dat deze Ir.Reëel in de maak is). Ben jij 
een groentje in het festival- en vooral campingleven of net een doorgewinterde 
festivalganger, maar een enorm vergeethoofd? Hou dan zeker deze zeer uitgebreide 
checklist bij de hand wanneer je je tas maakt. Opgelet: check wel altijd wat 
toegelaten is op het festival waar jij voor hebt gekozen!

campingshizzle
 tent
 matje of matras en pomp
 slaapzak
 kussen
 stoeltje of zitzak
 antimuggenspray
 lampje
 ducttape
 afvalzak
 toiletpapier
 speelkaarten
 te vervoeren in een bolderkar

all round
kleding

 trui
 ondergoed
 sokken
 tshirts
 short
 reserveschoenen
 pyjama
 zakdoek

 tandenborstel
 handdoeken
 deodorant
 zonnecreme
 aftersun
 snoetenpoetsers
 regenponcho
ehbo

 dafalgan
 pleisters
 pilletjes bv allergie

for her
 vrouwelijke hygiene
 ontschminker
 watjes
 spiegel

when really hot
 pet of hoedje drinkbus
 waterspray waaier

multimedia lader en powerbank
 gopro muziekbox

food and drinks

 meenemen in 
een koelbox

 vork en lepel

 bekers

 kauwgom

 water
 chips
 cornflakes

 noodles

 alcohol

when really hot
when really hot
when really hot
when really hot  noodles

 alcohol

op de wei

 geld en 
bankkaart

 oordoppe
n

 labello

 minizonn
ecreme

 meenemen
 in een

 klein tasje

very important
 identiteitskaart
 ticket
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goede doelen bij vtk

Bij het maken van de alweer laatste Ir.Reëel van het academiejaar, is het toch tijd 
om eens terug te blikken op het afgelopen jaar. Bij de vele fantastische activiteiten 
die er dit jaar geweest zijn, waren er enkele activiteiten toch nog een klein beetje 
specialer dan de rest. Bij deze activiteiten gingen de inkomsten naar één van de 
gekozen vier goede doelen van het jaar. Maar welke goede doelen waren dit nu?

Ook dit jaar zijn rond het einde van 
het tweede semester weer een aantal 
activiteiten georganiseerd waarbij 
de inkomsten naar ‘het goede doel’ 
gingen. Deze activiteiten gingen van 
een koekjesverkoop van Theokot tot een 
Kerstcantus in de Waaiberg en natuurlijk 
niet te vergeten een cadeautjesverkoop 
op de enige echte VTKerstmarkt op 
het grasveld voor Alma 3. Het geld dat 
is binnengehaald op deze activiteiten 
ging rechtstreeks naar één van de vier 
gekozen goede doelen. Hieronder even 
een oplijsting.

Mindmates
Eén op vijf  studenten kampt met 
psychische problemen: eenzaamheid 
en depressie bijvoorbeeld. Voor ruim 
10.000 jongeren is de studententijd dus 
niet de ‘schoonste tijd van hun leven’. 
MindMates wil daar graag iets aan 
doen. Met hun buddyproject halen ze 
het beste uit studenten naar boven om 
elkaars gesprekspartner en steunpilaar te 
zijn. Met het geld dat wordt gedoneerd 
aan MindMates proberen ze meer 
laagdrempelige activiteiten te organiseren 
om de verbondenheid onder studenten 
te stimuleren, ommunicatiemiddelen 
te ontwikkelen om meer studenten te 
bereiken die het moeilijk hebben en om 
nieuwe buddy’s te vinden. Op die manier 
proberen ze elke student te ondersteunen 
om zijn of  haar studententijd toch een 
beetje zorgelozer te maken.

Poco a poco
Poco a poco is een integratieorkest van 
een 80-tal muzikanten. De ene helft heeft 
een handicap, de andere niet. Samen 
maken ze muziek en vooral plezier. Er 
zijn muzikanten die noten kunnen lezen 
en er zijn muzikanten die dit niet kunnen. 
Voor deze muzikanten wordt er met 
een kleurensysteem gewerkt, waarbij de 
dirigente aangeeft welke kleur ze moeten 
spelen. Aan de hand van een pretpakket, 
kan het publiek meedoen met het concert 

en hier zo nog extra van genieten. Meer 
info over ‘Poco a poco’ is te vinden op 
hun website: www.pocoapoco.be.

Villa RozenRood
Villa RozenRood is een vakantieverblijf  
speciaal voor zwaar zieke, gehandicapte 
en zorgbehoevende kinderen van 0 tot 
18 jaar en hun gezinnen. Voor veel van 
die gezinnen is op vakantie gaan zoals 
wij het kennen niet mogelijk door de 
vele zorgen en medisch materiaal dat zij 
nodig hebben. Villa RozenRood voorziet 
alles wat het gezin nodig heeft om toch 
een leuke vakantie te kunnen hebben. 
Het is tot nu toe ook het enige verblijf  dat 
op deze manier werkt waar het hele gezin 
betrokken wordt, wat hun concept net zo 
sterk maakt, want ook voor ouders, broers 
en zussen is het niet altijd makkelijk. Meer 
info over villa RozenRood is te vinden op: 
https://www.villarozerood.com

Lentekind Vakantiewerking
Lentekind Vakantiewerking is een 
speelpleinwerking die doorheen de 
zomervakantie kinderen opvangt tussen 

2,5 en 12 jaar. De speelpleinwerking 
is aangesloten aan een CKG, dit wil 
zeggen dat hun doelgroep net dat ietsje 
meer aandacht nodig heeft dan kinderen 
op een ander speelplein.Vrijwilligers 
tussen de 15 en de 25 jaar bezorgen de 
kinderen, gedurende één of  meer weken 
van de zomervakantie, de tijd van hun 
leven. In totaal kunnen de kinderen 
acht wekenlang terecht op het speelplein 
tussen maandag en vrijdag. Deze weken 
zijn boordevol gevuld met de leukste 
activiteiten en tofste uitstappen om de 
zomer een fantastische periode te laten 
zijn voor iedereen!

Na de verdubbeling van het geld 
door VTK hebben alle activiteiten 
samen (waaronder kerstcantus, 
cadeautjesverkoop op de VTKerstmarkt, 
koekjesverkoop en brunch in Theokot en 
de inkomsten van Theokot tijdens die 
week) €4781,48 opgeleverd. Dit geld is 
verdeeld over de vier goede doelen. We 
hopen dat we daarmee het leven van al 
deze mensen een klein beetje aangenamer 
hebben kunnen maken. •ES

Kerstcantus
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Cultuur in Coronatijden

Net zoals alles staat ook het culturele leven op een laag pitje, cultuurhuizen sluiten, 
concertzalen deden (sommigen al wat sneller dan de anderen) één voor één hun 
deuren toe en kunstenaars en artiesten blijven in hun kot. Als trouwe volger heb je 
uiteraard de films en series opgemerkt in het bakske, maar met dit artikel gaan we 
wel iets dieper, zo blijven we toch cultuur iets dichter bij jou brengen!

Actueel
De Ir.Reëel wordt een kleine maand op 
voorhand geschreven, daarom kan het 
misschien riskant zijn om te schrijven 
over een actueel onderwerp zoals dit. 
Misschien is het tegen dat dit gelezen 
wordt wel een stuk draaglijker, misschien 
is het zelfs een stuk erger en leunen we 
tegen (voor nu) Italiaanse toestanden aan, 
en is het op dit moment terug rustig in 
Italië. We kunnen niet anders dan hopen 
dat het openbare leven terug opgestart 
kan worden als dit onder de drukpersen 
vandaan komt en dat dit meer een ver-
slag is, van hoe het was in die weken van 
quarantaine. Maar als dat niet zo is: dan 
gaat VTK Cultuur je hiermee wegwijs 
maken in waar je nog cultuur kunt belev-
en!

Geraak je niet meer in de 
zaal, dan komt de zaal 
tot bij jou
Theatergezelschappen zagen hun 
voorstellingen geannuleerd worden, 
voorbereidingen van performances waar 
ze maandenlang aan werkten gingen in 
het niets op. Organisaties, vaak vzw’s die 
enkel en alleen bestaan door de liefde 

en toewijding die de artiesten en onder-
steuning erin steken, moeten noodged-
wongen alles staken. Het leidde tot de 
oprichting van Podium Aan Huis, een 
website waar opnames van allerlei uit-
voeringen op te vinden zijn. Van opera 
tot (muziek)theater, ballet en dans. Alles 
is gratis te bekijken, op het moment van 
schrijven staat er dagenlang aan content 

op, en iedere dag komt er iets nieuws bij. 
‘Geraak je niet meer in de zaal, dan komt 
de zaal tot bij jou’ staat er te lezen op de 
website, die een initiatief  is van Cultuur-
connect, een organisatie die voor inno-
vatie ijvert in kunst en cultuur, gesteund 
door de Vlaamse Overheid. Een opname 
kan misschien niet tippen aan de magie 
die je in de cultuurhuizen zelf  beleeft, 
maar op deze manier komt die toch aar-
dig dichtbij.

Meer info vind je op podiumaanhuis.be

Geen Eurovision, maar 
OperaVision
Deze kwam ik persoonlijk op het spoor 
toen ik hoorde dat De Munt een aantal 
van haar voorstellingen integraal op haar 
YouTube-kanaal plaatste. Ik ontdekte dat 
het deel uitmaakte van een groter proj-
ect, één waarbij er een ware streaming-
dienst opgezet wordt, waar captaties 
uit meer dan 25 Europese operahuizen 
(waaronder De Munt, het Teatro Real in 
Madrid, het Národni Divadlo in Praag en 
het Stanislavsky in Moskou) op geplaatst 

Foto uit ‘Gesprek met de regen van Het nieuwstedelijk, 
gecapteerd in OPEK (die zaal van Revue)

Een handjevol voorstellingen uit de enorme collectie
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worden. Van Mozart’s Don Giovanni tot 
Carmen van Bizet, allemaal gratis en voor 
niets. Dus waan je op OperaVision dank-
zij de Europese Unie een paar uur in Ber-
lijn, Venetië of  Amsterdam en bekijk gra-
tis een hele bibliotheek aan voorstelling. 
Nog niet veel ervaring met opera? Je vindt 
er ook extra uitleg en een intro voor ieder-
een die nog weinig of  geen ervaring heeft 
met deze kunstvorm!

Alles kan je vinden op operavision.eu

ZED vanuit je zetel
Uiteraard moeten ook bioscopen hun 
deuren sluiten, en dat is slechts het topje 
van de ijsberg. Zo wordt ook het Festival 
international du fi lm (Cannes) uitgesteld 
en overwegen studio’s om de bioscoopre-
lease van sommige fi lms simpelweg over 
te slaan, en fi lms direct uit te brengen 
op VOD (Video-On-Demand) of  ande-
re streamingdiensten. Naar die gedachte 
kwam Cinema ZED eveneens met een 
alternatief. Op Dalton (ook een product 
van Fonk VZW, de vereniging achter Cin-
ema ZED, Docville en het Internationale 
Kortfi lmfestival) kan je de fi lms vinden die 
normaal in Cinema ZED zouden draaien 
en meer. Want naast ZED vanuit je ze-
tel vind je er ook documentaires en cin-
ematografi sch verfi jndere fi lms, waar de 
samenstelling van het beeld, de structuur 

van het verhaal, of  de auditieve ervaring 
belangrijker is dan de fl itsende actie of  
fanservice (hoewel dat niet betekent dat 
dat slechtere fi lms zijn, persoonlijk geni-
et ik even hard van Endgame als van het 
Braziliaanse Cidade de Deus). De dienst 
zelf  kost €5 per maand (en wordt goed-
koper als je ineens een jaarabonnement 
koopt) en ZED vanuit je zetel kosten elk 

€8. Dat is evenveel als een ticketje zou 
kosten, maar daarvoor krijg je dus 48 
uur toegang tot de fi lm, en kan je hem 
(in huiselijke kring, voor we BAF op ons 
dak krijgen) met zoveel mensen als je wilt 
bekijken!

Dalton en ZED vanuit je zetel vind je op 
dalton.be •VTKCultuur

Een zaal in ZED Vesalius, zoals hij de afgelopen weken spijtig 
genoeg eruit zag

VTK Cultuur: wa is da?    

Aan allen die nieuw lid zijn van VTK of  zij die voorbije jaren hun bureau niet 
mochten verlaten van de mama: wij, VTK Cultuur, zijn een enthousiast groepje 
studenten als onderdeel van studentenkring VTK. Wij zijn er voor de studenten 
die snakken naar nostalgische avondjes op de kerstmarkt, de vakantievibes van 

een zomerfestival of  toch aan de bomma willen bewijzen dat veel tv kijken goed is 
voor je quiz-kennis (houd zeker onze evenementen in het oog via de VTK website, 

de Facebookgroep van VTK Cultuur of  onze Facebookpagina!).

Scan to join

VTK Cultuur on 
Facebook 
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Zoals de naam al enigszins doet uitschijnen, 
zijn de 20-20-20-doelstellingen gebaseerd 
op drie pijlers, elk opgebouwd rond 
het cijfer 20. De eerste pijler van deze 
doelstellingen focust zich op de uitstoot 
van broeikasgassen en streeft een 20% 
reductie van broeikasgassen over heel de 
Europese Unie na ten opzichte van de 
situatie van 1990 (of  14% ten opzichte van 
2005). Om dit te bereiken, gebruikt de EU 
twee verschillende initiatieven. In de eerste 
plaats begrenst het emissiehandelssysteem 
de CO2-uitstoot van grote bedrijven en 
energieproducenten over heel Europa 
(samen goed voor 45% van de Europese 
broeikasgasuitstoot) tot een vastgelegd 
maximum (de cap), dat elk jaar tussen 2008 
en 2020 daalde met 1.74%. Hierdoor zou 
de uitstoot van deze sectoren in totaal met 
minstens 21% moeten dalen ten opzichte 
van 2005. Door de automatische dalende 
cap gaat dit deel van de doelstelling zeker 
gehaald worden.Daar tegenover ligt het 
tweede systeem voor de andere 55% van de 
Europese broeikasgasuitstoot. Deze uitstoot 
is namelijk afkomstig van verschillende 
bronnen die te klein zijn om te controleren en 
te reguleren, zoals gasboilers, auto’s,… . Om 
deze uitstoot alsnog te verminderen heeft de 
EU de Eff ort Sharing Decision in het leven 
geroepen. Dit is een wet die elke nationale 
overheid een emissiereductiedoelstelling 
oplegt, zodat gemiddeld gezien deze uitstoot 
met 10% zou dalen ten opzichte van de 
situatie in 2005. De reductiedoelstelling is 
echter wel verschillend per land zodat de 
elk land een eerlijk deel van de last draagt. 
Zo moet België zijn niet-industriële uitstoot 
met 15% doen dalen, terwijl de uitstoot van 
de armste 11 landen van Europa zelfs nog 
mag toenemen ten opzichte van 2005. In 
tegenstelling tot het emissiehandelssysteem 
heeft dit systeem dus wel als nadeel dat 
een land mogelijks zijn doelstelling niet 

zou halen. De sterkte van dit systeem is 
wel dat elk land zelf  kan bepalen op welke 
manier ze deze reducties hopen te behalen. 
Hierdoor kan elk land rekening houden met 
zijn zwaktes en zijn sterktes benutten.

Met de tweede pijler van de 
20-20-20-doelstellingen streefde de 
Europese Unie ernaar dat tegen 2020 20% 
van alle energie in Europa van hernieuwbare 
bronnen afkomstig zou zijn. Ook voor deze 
doelstelling waren er specifi eke targets per 
land uitgeschreven, vertrekkend vanaf  de 
toenmalige geïnstalleerde hernieuwbare 
capaciteit van elk land en het BBP per 
capita van dat land, waarbij er kleine 
correcties werden ingevoerd voor landen die 
reeds grote fi nanciële inspanningen hadden 
geleverd vlak voor de maatregelen ingingen. 
Zo kwam België aan een target van 13% 
hernieuwbare energie tegen 2020. 

De derde en laatste pijler omhelsde het 
aspect energie-effi  ciëntie: tegen 2020 wou 
Europa 20% effi  ciënter met zijn energie 
omspringen. Hiermee wordt bedoeld dat 
we nu in 2020 met 20% minder energie 
hetzelfde zouden kunnen doen als we gedaan 
zouden hebben in projecties van 2020 voor 
de maatregelen werden genomen. Hiermee 
hoopten ze niet alleen het klimaat vooruit 

te helpen, maar ook ervoor te zorgen dat de 
energiefacturen in Europa zouden dalen. 
Omdat deze pijler nog moeilijker is om te 
controleren dan de vorige twee, is er gekozen 
om niet te werken met verplichte nationale 
targets, maar om elk land zelf  initiatieven te 
laten voorstellen waarmee ze hun energie-
effi  ciëntie wouden verhogen.

Zijn deze doelstellingen 
gehaald?
De vraag die nu natuurlijk op een ieders 
lippen brandt, is of  wij, als Europeanen, 
onze doelstellingen hebben gehaald of  
niet? Zijn we er als eerste wereldmacht ooit 
in geslaagd om economische groei los te 
koppelen van stijgende broeikasgasemissies? 
In tegenstelling tot wat menig sceptici 
in 2008 voorspeld hadden, zijn we er als 
Europa zijnde erin geslaagd om de eerste 
doelstelling te halen. Zo was de uitstoot van 
broeikasgassen in 2018 al gemiddeld gezien 
met 23% gedaald ten opzichte van 1990, 
terwijl de Europese economie wel met 61% 
was toegenomen.

Of  we de 20% hernieuwbare energie 
doelstelling gehaald hebben, is echter nog 
maar de vraag. De meest recente data, 

Het lijkt in deze tijden, waarin een virus plots elke nieuwsuitzending volledig beheerst en iedereen zijn 
vormen van communicatie afsluit met  #staysafe’s en #blijfi nukot’s, misschien een eeuwigheid geleden, maar 
12 maanden geleden stonden de zogenoemde klimaatspijbelaars nog centraal in elke nieuwsuitzending. 
Het is ongeveer een jaar geleden dat tienduizenden jongeren voor het eerst al spijbelend de straat op 
trokken om zo te pleiten voor maatregelen tegen de klimaatopwarming in België en Europa. Mede onder 
de druk van deze klimaatspijbelaars kwam Europa een paar maanden geleden met de ambitieuze Green 
deal: een akkoord waarmee ze hopen in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit was echter niet de eerste keer 
dat Europa een voortrekkersrol opnam in de strijd tegen de klimaatopwarming en zichzelf ambitieuze 
doelstellingen oplegde. Zo werd in 2008 een pakket doelstellingen goedgekeurd die tegen 2020 vervuld 
moesten zijn (de Europese 20-20-20-doelstellingen). Nu we 12 jaar later in 2020 zijn aanbeland is 
het dus het ideale moment om te evalueren in welke mate Europa zijn eigen opgelegde doelstellingen 
behaald heeft en dus of de klimaatspijbelaars terecht de overheden verweten onvoldoende maatregelen 
te treff en tegen de klimaatopwarming.

20-20-20-doelstellingen?

krijgt euroPa een 20 oP 20 eind 2020 voor hun 20-
20-20 doelstellingen?
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daterend uit 2018, geven weer dat slechts 
18% van alle energie van hernieuwbare 
oorsprong was. Volgens de meest recente 
projecties zou Europa zijn doelstelling net 
niet halen door te stranden tussen de 19% en 
20% hernieuwbare energie op het einde van 
dit jaar. Desalniettemin hadden in 2018 wel 
al 11 van de 28 lidstaten hun doelstellingen 
op vlak van hernieuwbare energie behaald.

Voor de derde pijler van de 
20-20-20-doelstellingen ziet het er zelfs nog 
slechter uit. Recent nog werden de cijfers 
van 2018 bekend gemaakt en daaruit bleek 
dat we nog 5% effi  ciënter moesten worden 
om de doelstellingen te halen, iets wat zeer 
onwaarschijnlijk te realiseren is op twee jaar 
tijd.

Er kan dus gezegd worden dat het rapport 
van Europa geen onverdeeld succes is: de 
belangrijkste doelstelling werd gehaald (de 
reductie van broeikasgassen), maar niet 
op de verhoopte manier, aangezien de 
doelstellingen voor hernieuwbare energie en 
energie-effi  ciëntiewinsten niet behaald zijn. 
Enkele niet duurzame redenen waarom 
we wel de doelstelling behaald hebben zijn 
bijvoorbeeld carbon leakage (het wegtrekken 
van energie intensieve bedrijven uit Europa) 
en de fi nanciële crisis uit 2008.

Wat met België?
Daar waar er nog discussie mogelijk is over 
het de prestatie van Europa als geheel, is 
de situatie voor België vrij duidelijk. Met 
een reductie van broeikasgassen van slechts 
12%, in plaats van de de gevraagde 15%, 
is België niet alleen één van de slechtste 
leerlingen van de klas, maar ook duidelijk 
gebuisd.

Ook op vlak van hernieuwbare energie 
gaat ons land de doelstellingen voor 2020 
hoogstwaarschijnlijk niet halen. Eén van de 
grootste redenen hiervoor is onze federale 
staatsstructuur. Het was namelijk lang 
niet duidelijk welke inspanningen precies 
geleverd gingen worden door elke deelstaat. 
Pas in 2015 (!) bereikte de verschillende 
regeringen hierover een akkoord waarin 
bepaald werd dat Vlaanderen 51% 
van de hernieuwbare energie moest 

voorzien, Wallonië 30%, Brussel 2% en de 
overblijvende 17% zou het federale niveau 
voorzien met behulp van windmolens op 
de Noordzee. Dit was veel te laat, waardoor 
deze doelstellingen (vooral in Vlaanderen) 
niet gehaald zullen worden. 

En onze buurlanden?
België heeft zijn doelstellingen dan wel niet 
gehaald, maar hoe hebben onze buurlanden 
het gedaan? Kijken we naar onze geliefde 
noorderburen, dan zien we dat Nederland 
het zowaar nog slechter heeft gedaan dan 
België. Hoewel Nederland vaak als het 
land van de windmolens wordt gezien, 
haalden ze in 2017 nog maar 6.6% van hun 
energie uit hernieuwbare bronnen. Ook 
de CO2-emissiereductiedoelstelling gaan 
ze waarschijnlijk niet halen (hooguit 21% 
wat minder is dan de gevraagde 25%). Ook 
Luxemburg gaat als klein land nooit zijn 
hernieuwbare energie-doelstelling halen, 
maar zij zijn aan het onderhandelen met 
andere landen, zoals Litouwen, om virtueel 
hernieuwbare energie over te kopen opdat 
ze toch hun doelstelling zouden halen. Ook 
voor Frankrijk wordt het moeilijk om hun 
hernieuwbare energietarget te halen. Het 
is echter wel contradictorisch dat Frankrijk 
gestraft zou worden als ze deze doelstelling 
niet halen omdat het juist hun kerncentrales, 
die reeds een lage CO2-uitstoot hebben, 
ervoor zorgen dat het voor hen zo moeilijk 
is om veel hernieuwbare energiebronnen te 
benutten. Duitsland was tot slot op koers om 
hun doelstellingen in verband met CO2-
uitstoot net niet te halen, maar ze hebben 
recent hulp gekregen uit onverwachte hoek: 
door het uitbreken van de Coronacrisis en 
het stilvallen van vele industrietakken, ziet 
het ernaar uit dat ze hun doelstellingen net 
wel gaan halen tegen het einde van dit jaar.

2020 wordt 2030
Al snel na het goedkeuren van de 2020 
maatregelen werd echter duidelijk dat 
deze op lange termijn niet zouden volstaan 
om de klimaatopwarming tegen te gaan. 
De leiders van de EU gingen daarom 
terug naar de tekentafel en kwamen niet 
veel later terug met een nog ambitieuzer 

plan dan de 20-20-20-doelstellingen: de 
2030-doelstellingen. Tegen 2030 hoopt de 
EU om de emissies met 40% te doen dalen 
ten opzichte van 1990, 32% van de energie 
uit hernieuwbare bronnen te voorzien en 
een verbetering in energie-effi  ciëntie van 
32.5% te realiseren. Een groot verschil met 
de doelstellingen voor 2020 is dat er bij 
het opstellen van de 2020-doelstellingen 
voornamelijk werd gekeken naar 
maatregelen die (gemakkelijk) haalbaar 
zouden moeten zijn voor de lidstaten, daar 
waar er bij de 2030-doelstellingen al wat 
meer wordt gekeken naar wat noodzakelijk 
is voor het klimaat. Dit komt nog sterker 
tot uiting bij de recent voorgestelde 
doelstellingen voor 2050, de zogenaamde 
“Green Deal”. Hierbij is bijna alleen gekeken 
naar wat nodig is om de klimaatopwarming 
te beperken tot een controleerbaar niveau 
(max. +2°C). 

Ambitie vs. realisme
Daar waar velen de moedige beslissing van 
Europa toejuichen om hun voortrekkersrol 
in de klimaatkwestie te behouden en om 
hun historische verantwoordelijkheid op 
te nemen, zijn er ook vele anderen die 
zeggen dat de Green Deal te ambitieus is. 
Deze laatste groep argumenteert dat de 
maatregelen vastgelegd in de Green Deal 
ofwel nooit gehaald zou kunnen worden, 
of  dat Europa zijn economische positie te 
sterk verzwakt door ze wel te halen. Zeker 
wanneer de rest van de wereld niet mee op 
de kar springt richting koolstofneutraliteit, 
kan de economische positie in het gedrang 
komen. De sceptici staven hun argumenten 
met het feit dat als vele landen nu al 
problemen hadden met hun “haalbare 
doelstellingen”, ze zeker de meer ambitieuze 
doelstellingen niet gaan halen. Lijnrecht 
tegenover deze sceptici staan dan weer de 
klimaatjongeren. Met hun acties proberen 
ze voldoende druk te houden bij de 
politici om deze doelstellingen ondanks de 
moeilijkheden toch te halen. De intensiteit 
van hun protest zal dus mee bepalen of  de 
Green Deal ook werkelijkheid zal worden.

Of  we ooit deze doelstellingen in 2030 of  
2050 kunnen halen, kan ik in dit artikel dus 
onmogelijk al meegeven (daarvoor moet 
je de Ir.Reëel over respectievelijk 10 of  30 
jaar lezen), maar wat ik wel kan meegeven 
is dat het voorlopig vooral belangrijk is dat 
iedereen #staysafe en #blijfi nukot, want ook 
zo dragen we ons steentje bij aan een België 
dat in 2030 zijn doelstelling wél haalt.

•TW
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Dag allerbeste studenten,

Samen met 7 andere studenten zit ik in het bestuur van YERA vzw. YERA is 8 jaar geleden opgericht
door 3 studenten van de master energie. Het doel was, en is nog steeds, om het energiethema een
beetje dichter bĳ de studenten te brengen. Om dit te doen, hebben we dit jaar evenementen
georganiseerd zoals “The day after nuclear” en ‘Climate change, een klare kĳk”. Ook schrĳven we
wekelĳks energie-gerelateerde artikels in het bakske, de irreëel en andere studentenblaadjes.
Momenteel heeft YERA bĳna 20 schrĳvers voornamelĳk uit de tweede master energie, maar zeker
ook uit andere masters.

Ook dit jaar studeren er een heel aantal YERA bestuursleden af en zĳn we op zoek naar opvolging.
Normaal doen we dit door het aanspreken van mensen op onze evenementen en een aula presentatie
bĳ de verschillende eerste master- en derde bachelorstudenten, jullie dus. Ik moet vast niet meer
uitleggen dat dit momenteel iets moeilĳker is.

Daarom spreek ik jullie even aan via deze weg. YERA is een schitterende organisatie waar je de
kans krĳgt om een verschil te maken. YERA geeft bestuursleden niet alleen de kans om
maatschappelĳk relevante thema’s aan te kaarten, maar stelt jullie ook in staat om innovatieve ideeën
bekend te maken bĳ studenten, zodat zĳn hier ook iets van kunnen leren. Het zou dan ook zeer
jammer zĳn om dit mooie project verloren te zien gaan.

What’s in it for you? In het bestuur kies je zelf welke evenementen er georganiseerd worden en
kom je in contact met vele bedrĳven en sprekers waardoor je een heel netwerk uitbouwt.
Ondertussen heeft YERA een uitstekende reputatie opgebouwd en zĳn we bekend bĳ verschillende
bedrĳven, groot en klein. Dit vormt dus een mooi pluspunt op je CV en op sollicitatiegesprekken
geeft dit een groot voordeel, onder andere door het initiatief en de interesse die je toont, daarnaast leer
je ook een heleboel soft skills. Afhankelĳk van je positie ben je bezig met evenementen, financiën,
research, PR of een beetje van alles.

Naast bestuursleden zĳn we ook op zoek naar nieuwe auteurs. Als auteur schrĳf je één maal per
semester een klein artikeltje over een energieonderwerp dat je zelf kiest en interessant vindt. Jouw
artikel wordt dan gepubliceerd in verschillende studentenblaadjes en komt tevens op onze website te
staan, ook dit staat natuurlĳk heel goed op je CV.

Ben je geïnteresseerd in het bestuur of in het schrĳven van een artikeltje, aarzel dan niet om me
vrĳblĳvend te contacteren voor meer informatie. Ik geef met heel veel plezier uitleg over wat je bĳ
YERA allemaal kan doen. Als je vragen hebt over een specifieke functie, breng ik je in contact met de
juiste persoon van het huidige bestuur zodat je hem ook meer vragen kan stellen! Je kan me bereiken
op twee manieren:

-Stuur me iets via Messenger

-Stuur een mailtje naar: info@yera.be

Martĳn Deckers, Vice-President YERA, 2019-2020

PS: YERA is niet enkel voor energiestudenten, ook studenten van andere richtingen met een
interesse in energie zĳn zeer welkom! Zowel in het huidige bestuur als in de auteursgroep
zitten een pak mensen die de master energie niet volgen.

Neem ook zeker eens een kĳkje op onze website en facebookpagina:

-http://www.yera.be/

-https://www.facebook.com/YeraBelgium/

YERA RECRUTEERT
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YERA RECRUTEERT
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Planning

DAILY PLANNER

uur planning

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

to-do

ontbijt lunch diner

glazen water:

datum: 

nota’s

sport en gezondheid

maandag 6 april

Download hier je eigen invulbare en afdrukbare template!

geskipt boke me choco

opstaan

lesje inhalen

tijd voor lunchpauze!

kijken of rector nog ne mail 
heeft gestuurd

heb zo’n 7 minute 
workout gedaan!

deadline morgen al! ! 
nimeer uitstellen

pinte met de booooys 
-> Houseparty

minecraft

minecraft

voedsel <3

oefenzitting bekijken

minecraft

hangt af van de 
mama

� wenen

� onproductief 
productief zijn

� online al mijn geld 
uitgeven
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Milieu

De problemen
De twee voornaamste uitdagingen voor 
de Vlaamse waterproblematiek zijn 
droogte en overstromingen. Zomers 
worden gemiddeld warmer en warmer. 
De afgelopen vijf  jaar hebben we maar 
liefst acht hittegolven meegemaakt, 
terwijl de vijf  jaar daarvoor dit er maar 
twee waren. Hoewel het aangenaam kan 
zijn om in de stralende zon een terrasje 
te doen of  aan een zwembad te liggen, 
brengt deze hitte grote gevolgen met 
zich mee. Hitte zorgt bijvoorbeeld voor 
uitdroging van de grond, wat slecht 
nieuws betekent voor de landbouw en 
natuur. Ook de watervoorziening voor 
industrie en zelfs huishoudens lijkt niet 
langer gegarandeerd. 

In contrast met deze droogtes staan 
de steeds extremere piekregens. Deze 
piekregens worden almaar intenser en 
onze steden en dorpen zijn jammer 
genoeg niet ontworpen om hier weerstand 
aan te bieden. Zo worden overstromingen 
steeds meer een jaarlijks gebeuren.

De oorzaken
Dat de klimaatverandering een oorzaak 
is van deze problemen zou u niet 
mogen verbazen. De aanhoudende 
temperatuurstijging, veroorzaakt 
door het broeikaseff ect, heeft vele 
gevolgen die allemaal hun steentje 
bijdragen aan de waterproblematiek. 
De temperatuurstijging zorgt 
namelijk voor een toename van de 
verzadigingsconcentratie van waterdamp 
in de atmosfeer. Dit betekent dat de 
atmosfeer meer waterdamp moet bevatten 
voordat het begint te regenen. Een gevolg 
hiervan is dat er langere droge periodes 
zijn waarin verdamping van water 
plaatsvindt. Maar eenmaal de atmosfeer 
verzadigd is, zijn er buien met een zeer 
hoge intensiteit. In de zomer, wanneer 
de temperatuur hoger is dan in de winter, 
zijn er dus vaak droge periodes. Wanneer 
het dan toch regent, zijn dit dan vaak 
zeer intense zomerbuien. In de winter 
regent het vaker, met gemiddeld grotere 
neerslaghoeveelheden.

Naast klimaatverandering is een andere 
grote boosdoener de urbanisatie. 
Urbanisatie, ook verstedelijking genoemd, 
staat in direct verband met toenemende 
verharding. In het jaar 1976 was 4-5% 
van Vlaanderen en Brussel verhard. In 
2018 was dit al 14,5%. Als in dezelfde 
trend wordt doorgegaan zal in 2050 
maar liefst 20% van de landoppervlakte 
verhard zijn. Gelukkig heeft Vlaanderen 
een beleidsplan, gekend als de betonstop 
of  bouwshift, tot leven geroepen om deze 
hallucinante cijfers terug te dringen. Het 
grote probleem dat deze toenemende 
verharding inhoudt is dat het de 
kwetsbaarheid voor klimaatverandering 
erg verhoogt. Regenwater kan door 
de verharde grond veel minder 
infi ltreren met als gevolg verminderde 
waterbeschikbaarheid in droge perioden. 
Tijdens extreme regenbuien zullen zich 
dan weer hogere piekafvoeren voordoen 
waardoor de straten kunnen overstromen. 
Ook zal hittestress zich meer voordoen. 
Dit laatste vooral in stedelijke omgevingen.

water: een sChaars goed oF juist in overvloed?

Dat Vlaanderen te kampen heeft met waterproblemen is geen geheim. De extreem 
droge zomers staan in schril contrast met de natte winters. Verschillende oorzaken 
liggen aan de basis van deze problemen. Gelukkig zijn ingenieurs en specialisten 
zich hiervan bewust en zijn ze onophoudelijk bezig met het ontwerpen van nieuwe 
oplossingen.

Brouwers et al. (2015), ‘MIRA Klimaatrapport 2015 – Over waargenomen en nog verwachte klimaatveranderingen’ 

Vlaamse Milieumaatschappij i.s.m. KU Leuven, VITO en KMI, Aalst, september 2015, 147 p.
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De oplossingen
De oplossingen kunnen samengevat 
worden in één woord: adaptatie. Het 
ultieme doel van deze adaptatie is om 
de veerkracht te vergroten. Wanneer 
er een weerschok voorkomt, wat steeds 
frequenter is, moeten de gevolgen 
hiervan kunnen worden opgevangen 
zonder dat ze grote schade aanrichten. 
De elementen die deze visie moeten 
waarmaken bestaan uit: verhoging van 
de waterverbuikseffi  ciëntie, hergebruik 
van regenwater, regulatie bij overvloed 
en schaarste van water en inrichting van 
groenblauwe zones.

De inrichting van groenblauwe zones 
heeft als doel om meer gras, bomen en 
water in de steden en dorpen te verwerken. 
Dit kan gedaan worden door parken aan 
te leggen waar bijvoorbeeld nu verharde 
pleinen liggen of  door beken en rivieren 
die nu onder de steden doorstromen, 
bloot te leggen. De voordelen van 
deze groenblauwe zones zijn talrijk: 
minder rioleringsoverstromingen, 
grondwateraanvulling, afkoeling en 
schaduw door de nieuwe bomen, 
verhoogde biodiversiteit, verbeterde 
luchtkwaliteit, verhoogde sociale 
cohesie…

De conclusie
Dat de waterproblematiek een serieuze 
uitdaging is voor Vlaanderen is dus 
een vaststaand feit. Verschillende 
oplossingen zijn echter beschikbaar die 
we als ingenieurs met beide handen 
kunnen grijpen. Wat de toekomst zal 
brengen is altijd een onzekerheid, maar 
de waterproblematiek onder controle 
krijgen behoort zeker tot de mogelijke 
toekomstscenario’s en zelfs tot de 
noodzakelijke.  •LV

Willems P, Olsson J, Arnbjerg-Nielsen K, Beecham S, Pathirana A, Bülow 
Gregersen I, Madsen H, Nguyen, V-T-V (2012) Impacts of climate change 
on rainfall extrmes and urban drainage. Book IWA Publishing, 252p.

Botermarkt Mechelen, logistiek.be Botermarkt Mechelen groenblauw, databank 
publieke ruimte, Joost Joossen
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Onderwijs

gouden krijtjes

De gouden krijtjes zijn dit jaar weer  - weliswaar enkel nog online - uitgereikt! 
Verschillende proff en zijn in de kijker gezet als ‘Beste prof’, ‘Grappigste prof’, 
‘Beste bordschema’s & cursusmateriaal’ en ‘Beste assistent’. Wegens de huidige 
coronamaatregelen hebben we helaas de gouden krijtjes nog niet fysiek kunnen 
uitreiken, maar in de zomer of in september zullen de winnende proff en en 
assistenten zeker nog in de bloemetjes gezet worden. Houd onze verschillende 
communicatiekanalen (Facebook, Toledo) in het oog voor verdere updates!

Beste Prof

1ste jaar groep A Raf  Vandebril

1ste jaar groep B  Jos Vander Sloten

2de jaar groep A Mario Smet

2de jaar groep B Jos Vander Sloten

Architectuur Hilde Heynen

Artifi cial Intelligence  Tinne De Laet

Biomedische Technologie Jos Vander Sloten

Bouwkunde Hans Janssen 

Chemische Technologie Paula Moldenaers

Computerwetenschappen Yolande Berbers

Elektrotechniek Bart Nauwelaers

Energie William D’haeseleer

Logistiek en Verkeer Pieter Vansteenwegen 

Nano Michel Houssa

Werktuigkunde  Dirk Vandepitte

WIT Giovanni Samaey

Materiaalkunde  Bert Verlinden

Grappigste Prof

1ste jaar groep A Peter Van Puyvelde

1ste jaar groep B  Vincent Rijmen

2de jaar groep A Guy Vandenbosch

2de jaar groep B Wim Michiels

Architectuur Thomas Coomans

Artifi cial Intelligence  Christophe Croux

Biomedische Technologie Wim Dehaene

Bouwkunde Andre Vervoort

Chemische Technologie Jan Degreve

Computerwetenschappen Frank Piessens

Elektrotechniek Wim Dehaene

Energie Johan Driesen

Logistiek en Verkeer Chris Tampere

Nano Susana Rocha

Werktuigkunde  William D’haeseleer

WIT Wim Michiels

Materiaalkunde  Jan Fransaer



 25

Onderwijs

Beste bordschema’s en 
cursusmateriaal

1ste jaar groep A Dirk Vandepitte

1ste jaar groep B  Ilse Smets

2de jaar groep A Lutgarde Beernaert

2de jaar groep B Mario Smet

Architectuur Hans Janssen

Artifi cial Intelligence  Hendrik Blockeel

Biomedische Technologie Koen Nelissen

Bouwkunde Geert Degrande

Chemische Technologie Jan Degreve

Computerwetenschappen Philip Dutre

Elektrotechniek Patrick Reynaert

Energie William D’haeseleer

Logistiek en Verkeer Pieter Vansteenwegen

Nano Guido Groeseneken

Werktuigkunde  Dirk Vandepitte

WIT Stefan Vandewalle

Materiaalkunde  Bert Verlinden 

Beste Assistent

1ste jaar groep A Koen Ruymbeek

1ste jaar groep B  Andreas Van Barel

2de jaar groep A Nico Scheerlinck

2de jaar groep B Ignace Bossuyt

Architectuur Hilde Vanaenroyde

Artifi cial Intelligence  Evgeniya Korneva

Biomedische Technologie Valerie Karlshausen

Bouwkunde Maure De Smedt

Chemische Technologie Jens Allard

Computerwetenschappen Gert-Jan Bottu

Elektrotechniek Elly De Pelecijn

Energie Joachim Vermunicht

Logistiek en Verkeer Jeroen Verstraete

Nano Ahmed Kenawy

Werktuigkunde  Michiel Avau

WIT Emil Loevbak

Materiaalkunde  Nick Goossens



26

Duurzaamheid

duurzaamheid binnen vtk

Hoewel verder in deze alweer prachteditie van de Ir.Reëel al de kennismaking met 
de kandidaat-G5 van volgend jaar te vinden is, kijken we toch nog een keer terug 
naar de vernieuwingen die dit jaar binnen de werking van VTK gebeurd zijn. Hierbij 
kijken we vooral naar de veranderingen die afgelopen werkingsjaar zijn gebeurd 
op vlak van duurzaamheid. Sommige van deze veranderingen zullen iets duidelijker 
zijn opgevallen bij de leden dan andere, maar daarom zijn de iets subtielere 
veranderingen nog niet minder belangrijk.

De kleine of  grote veranderingen zijn 
hieronder opgelijst. Sommige hebben 
een grotere impact dan andere, maar alle 
beetjes helpen!

Ecocups
Dit zal voor de meesten onder ons 
misschien wel de duidelijkste verandering 
geweest zijn. Door aan onze cantusgangers 
te vragen om hun eigen beker mee te 
brengen kunnen er heel wat plastic bekers 
uitgespaard worden. Voor een cantus in 
de Waaiberg zouden er anders meerdere 
vuilzakken gevuld moeten worden met 
bekers die slechts één avond gebruikt zijn. 
Dit is natuurlijk zonde. Toegegeven, in 
het begin is het even wennen om eraan 
te denken om telkens je eigen beker 
mee te nemen. Voor de vergeetachtige 
mensen onder ons worden er VTKbekers 
verkocht aan de ingang. Voor de prijs van 
€1 kan je een beker kopen, met daarop 
het prachtige logo van je favoriete kring 
die je nadien mee naar je kot mag nemen. 

Zo heb je ineens een beker die je de 
volgende keer dat je gaat cantussen wel 
kan meenemen. 

Cursusdienst
Misschien een iets minder opvallende 
verandering maar daarom zeker niet 
minder ingrijpend: sinds dit jaar worden 
alle cursussen die bij de Cursusdienst 
van VTK verkocht worden, gedrukt op 
gerecycleerd papier. Hierbij hebben we 
het helaas wel niet over de handboeken 
(de iets duurdere boeken die VTK enkel 
bestelt en niet zelf  laat drukken). Aan de 
handboeken kunnen we helaas voorlopig 
zelf  weinig veranderen. Het grootste 
volume van de verkochte boeken zijn 
gelukkig wel de cursussen of  slidesboeken 
die dus sinds dit jaar wel op gerecycleerd 
papier zijn gedrukt. Vorig jaar werden 
deze boeken ook al wel op CO2-neutraal 
papier gedrukt. Door het drukken op 
gerecycleerd papier sparen we echter zeer 
veel bomen uit!

Ir.Reëel
Nu denk je misschien: als mijn cursussen 
wel op gerecycleerd papier zijn gedrukt, 
maar mijn favoriet magazine de Ir.Reëel 

Cursusdienst verkoopt voor het eerst cursussen op gerecycleerd papier

Herbruikbare ecocup



 27

Duurzaamheid

niet, kan ik maar beter stoppen met lezen 
en terug gaan leren uit mijn ecologisch 
verantwoorde cursussen die ik bij de 
cursusdienst heb gekocht. We kunnen 
je echter geruststellen. Ook je favoriet 
magazine wordt gedrukt op gerecycleerd 
papier. Ongeveer 8000 Ir.Reëels per jaar 
worden er gedrukt. Deze zijn telkens 
ongeveer 36 à 40 pagina’s lang. Door 
deze ingreep kunnen er dus ook weer 
een hele hoop bomen gered worden. Het 
Amazonewoud is ons er dankbaar voor.

Bakske
Van je favoriet vierjaarlijk magazine over 
naar je favoriet vierentwintigjaarlijks 
weekblad. Hoewel het Bakske door de 
huidige coronamaatregelen niet meer 
wordt gedrukt op papier (aangezien 
we toch allemaal thuiszitten en dus de 
sudoku en het raadsel uit het Bakske niet 
meer kunnen oplossen in de aula tijdens 
de les maandagochtend) wordt ook dit 
toppertje van een tijdschrift in normale 
omstandigheden gedrukt op gerecycleerd 
papier sinds dit werkingsjaar. Geen 
paniek, voor de digitale versie ervan 
moeten er ook geen bomen sneuvelen.

Bakfiets
Van het Bakske maken we naadloos 
de overgang naar de bakfiets, ook wel 
Lotte voor de vrienden. Deze ecologisch 
verantwoorde transportwijze proberen 
we zoveel mogelijk toe te passen waar 
mogelijk. Zo zie je onze geliefde vice 
regelmatig rondrijden op de bakfiets om 
eten te gaan halen voor shifters/naar de 
winkel te gaan om ingrediënten te gaan 
halen om te koken voor shifters. Hoewel 
het concept van de bakfiets niet nieuw 
is, wordt er wel elk jaar geprobeerd om 
het gebruik ervan uit te breiden. Voor 
sommige activiteiten zoals Jobfair zullen 
we onze kar (ook wel Angela voor de 
vrienden) echter nodig blijven hebben. 
Stoelen en tafels vervoeren is helaas zelfs 
voor de meest getrainde bakfietser een net 
iets te grote uitdaging.

Theokot
Ook Theokot draagt zijn steentje bij. 
Zo worden de overheerlijke croquejes/
pizza’s/pannenkoeken/soepjes zo veel 
mogelijk meegegeven op een echt bord/
in een echte soepkom en niet op hun 
papieren of  plastic wegwerpvariant. Ook 
bij niet-Theokot-gerelateerde activiteiten 

zal er zo veel mogelijk gebruik gemaakt 
worden van herbruikbaar bestek.

Verspilling
Een ander aspect dat niet echt nieuw is 
maar waar ook afgelopen werkingsjaar 
weer veel aandacht aan besteed 
is, is het beperken van verspilling. 
Voedseloverschotten worden indien 
mogelijk (bijvoorbeeld dingen uit blik die 
nog niet geopend zijn) zoveel mogelijk 
bijgehouden en geïnventariseerd om te 
kunnen gebruiken voor een komende 
activiteit. Op die manier wordt niet enkel 
een hoop voedselverspilling vermeden, 
het zorgt er ook voor dat er heel wat geld 
kan bespaard worden dat aan andere, 
leukere dingen kan worden besteed. 
Moest het echter niet mogelijk zijn om 
deze voedseloverschotten bij te houden tot 
een volgende activiteit (dit is het geval bij 
bijvoorbeeld dingen die al klaargemaakt 
zijn) wordt de mogelijkheid bekeken om 
deze overschotten naar de voedselbank te 
brengen. Op die manier gaat er geen eten 
verloren.

Afval sorteren
Bij elke grote activiteit komt helaas ook 
een hoeveelheid afval kijken. Hoewel 
deze hoeveelheid al zoveel mogelijk 
gereduceerd wordt, bijvoorbeeld door 
het gebruik van herbruikbare ecocups, 
blijft er echter steeds een hoop afval 
over. Hier proberen we echter zoveel 
mogelijk te sorteren. Zo is bij de opruim 

van bijvoorbeeld onze Jobfair het afval 
gesorteerd waardoor de hoeveelheid 
restafval geminimaliseerd wordt.

Het proces naar duurzaamheid is er één 
van lange duur. Er is jaren geleden al mee 
gestart en ook de komende jaren zullen 
hopelijk nog hun steentje bijdragen. 
Moest je zelf  ideeën hebben kan je het 
steeds aan iemand laten weten en wie 
weet staat jouw voorstel dan wel volgend 
jaar in een artikel over duurzaamheid 
binnen VTK. •ES

Op onze Jobfair werd zoveel mogelijk gesorteerd
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vtk 20-21: de oPvolging is verzekerd

Nu de paasvakantie voorbij is zou normaal de kiesweek van VTK moeten naderen. 
Helaas vraagt dat dit jaar wat meer creaviteit dan in eender welk ander jaar. 
Desalniettemin hebben wij voor jullie de tijd genomen om alle leden van huidig G5 
en kandidaat G5 te interviewen. Deze groep bestaat uit 5 mensen, een praeses, 
vice-praeses, secretraris en twee beheerders. We trappen deze reeks interviews af 
met de kandidaat en huidige praeses van VTK, Abraham Belderbos en Daphne 
Certyn.

Zouden jullie je om te beginnen 
even willen voorstellen?
Daphne: Ik ben Daphne Certyn, ben 
dit jaar praeses en ik zit in mijn tweede 
master Logistiek en Verkeer. Ik kom uit 
Oost – Vlaanderen waardoor ik het wel 
gewoon ben om de Hertog Jan alleen te 
zingen. Verder heb ik ook wel terug hoop 
om mijn thesis in juni af  te geven door de 
coronacrisis. 
Abri: Ik ben Abraham Belderbos, maar 
de meesten mensen noemen mij gewoon 
Abri. Ik ben opgegroeid in Leuven, 
niet zo ver van Arenberg. Ik zit in mijn 
eerste master Werktuigkunde Thermo 
technische. Ik hou mij al heel mijn leven 
met het verenigingsleven bezig, eerst 
de jeugdvereniging en nu VTK, een 
studentenvereniging. 
Abri jij bent de kandidaat praeses 
voor volgend jaar, zou je je ploeg 
eens willen voorstellen aan de 
leden?
Abri: Wij zijn kiesploeg Century. 
Century is een verwijzing naar het 
honderdste verjaardag van VTK, dat wij 
gaan vieren. Het thema van onze ploeg 
blikt dan ook terug op de verschillende 
decades van de afgelopen 100 jaar. Deze 
zouden terugkomen in de activiteiten, het 
promofi lmpje, enzovoort. Dat gaat nog 
altijd zo zijn, maar op een iets andere 
manier dan we gewoon zijn. Wij zijn 
met een 80 mannen en vrouwen die zich 
inspannen om een kiesweek te organiseren. 
Die kiesweek is fysiek jammer genoeg een 
beetje ‘in de Corona gevallen’, om het 
zo te zeggen. Onze ploeg is opgedeeld 
in verschillende posten en die posten zijn 
nu allemaal veel moeite aan het doen om 
er toch nog iets mooi van te maken. Dit 
door online campagne te voeren en als 
het mogelijk is, na de examens een klein 

aantal evenementen te organiseren.
Daphne, het semester is al over de 
helft nu, hoe blik jij terug op het 
afgelopen jaar?
Daphne: Over het algemeen heel goed. 
Ik denk dat we vorig jaar met een heel 
geslaagde kiesweek en een zeer goede 
sfeer binnen onze ploeg zijn gestart. 
De zomer was voor mij heel leerrijk 
doordat ik toen alle veranderingen die we 
wouden inbrengen in het academiejaar 
voorbereidde. De onthaaldagen en de 
onthaalweek die de zomer afsloten, waren 
een fantastisch begin van het jaar. Ik vind 
de eerstejaars verwelkomen één van de 
mooiste dingen die VTK doet. Dit als 
praeses meemaken, vier jaar nadat ik 
zelf  als eerstejaars in Leuven toekwam, 
is een heel speciale beleving.  De rest 
van het jaar is de goede sfeer zeker niet 
weggegaan, wat belangrijk is omdat VTK 
toch een organisatie is van vrijwilligers. 
De geslaagde 24 urenloop en alle andere 
grote evenementen maken dit alleen nog 
maar beter. Dus ik ben zeker tevreden met 
mijn jaar ondanks dat het op zo’n abrupte 
manier geëindigd is door de coronacrisis 

die meteen na de Jobfair kwam 
binnenvallen. Dat was wel een heel gekke 
48 uur voor mij, ik stond in contact met elke 
mogelijke crisiscel van het land.  Hierna 
was het jaar opeens gedaan en dan val je 
een beetje in een zwart gat. Daarom is het 
wel fi jn dat ik mij nu nog kan bezighouden 
met het vertegenwoordigen van de 
studenten op het vlak van de onderwijs- 
en examenmaatregelen door dagelijks in 
contact te staan met de faculteit. Ik hoop 
wel het jaar te kunnen afsluiten met nog 
een paar laatste activiteiten.
Abri, wat is jouw ambitie voor 
volgend jaar? Wat zou jij met VTK 
willen bereiken?
Abri: Goh, daar moet ik toch even 
over nadenken. Ik vind eigenlijk dat 
je als ingenieur in de samenleving een 
soort van voorbeeldrol hebt en dat je 
problemen op een innovatieve manier 
moet kunnen oplossen. Dus wat ik graag 
verwezenlijkt zou zien volgend jaar, is dat 
er bepaalde aanpassingen zijn gedaan 
of  ideeën zijn uitgewerkt waarmee 
VTK een soort pionier kan zijn in de 
studentenwereld. Bijvoorbeeld op het vlak 

Links: Huidig Praeses Daphne, Rechts: Kandidaat Praeses Abraham

De Praesides: het gezicht van VTK
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van duurzaamheid. Dit jaar hebben wij 
op de Jobfair voor het eerst grootschalig 
gesorteerd op PMD en restafval, wat 
hiervoor niet gebeurde. Dit soort zaken 
zou ik willen verderzetten en uitbreiden. 
Daphne, meeste mensen weten wel 
dat jij heel gepassioneerd bent voor 
VTK, vanwaar komt dit eigenlijk?
Daphne: Bij mij is het eigenlijk begonnen 
als eerstejaar op de onthaaldagen. Ik kwam 
alleen naar Leuven en heb dankzij die 
eerste dagen een geweldige kans gekregen 
om heel veel nieuwe mensen te leren 
kennen. Omdat ik op die onthaaldagen 
ook vaak met praesidiumleden sprak, 
ben ik ook direct met VTK vertrouwd 
geraakt. Ik vond dat toen al heel mooi dat 
studenten hun vrije tijd wouden steken 
in, toen voor mij, het ontvangen en het 
begeleiden van de eerstejaars. Toen ik 
dan in Leuven aankwam, ben ik dan ook 
direct na de rondleiding beginnen shiften, 
ik ben direct bij Cudi gaan helpen en daar 
ben ik eigenlijk nooit mee gestopt. Mijn 
eerste 2 jaren had ik telkens tegen de 100 
shiften. Hierdoor kende ik alle posten 
toch wel redelijk goed en dat komt vooral 
nu als Praeses van pas.
Abri, voordat je kandidaat praeses 
was zat je in de post Logistiek 
binnen VTK dat is toch een redelijk 
groot verschil. Ga je Logi niet 
missen volgend jaar?
Abri: Ik heb daar zeker over nagedacht 
en wat ik toch wel het meest ga missen, 
gaat met de kar rijden zijn. Eens je in 
de G5 zit, heb je daar niet echt meer de 
tijd voor.  Jarrit en Duwaerts stonden dit 
jaar op noodchauffeur en ik denk dat zij 
allebei maar 1 keer gereden hebben. Dus 

komend van drie keer per week met de kar 
rondrijden, ga ik dit het hardste missen. Je 
gaat mij wel nog altijd terugvinden bij de 
opbouw en de afbraak van evenementen 
zoals de 24 urenloop en de Jobfair. Ik wil 
als oud-groco-logistiek ook wel nog mijn 
steentje bijdragen en de nieuwe generatie 
van Logistiek bij te staan. Ze kunnen bij 
mij altijd terecht voor advies.
Daphne, zijn er ook minder leuke 
momenten in jouw jaar als praeses 
geweest?
Daphne: Goh, dat is een moeilijke. 
Maar wat ik toch wel jammer vond, 
eigenlijk vooral voor mijn sportteam, 
is dat we die eerste plaats op de 24 
urenloop niet gehaald hebben. Maar 
ik kijk hier zeker niet negatief  op terug 
omdat heel veel nieuwe dingen die we 
voor de eerste keer probeerden een succes 

waren. Bijvoorbeeld het uitbreiden van 
onze stand was een succes, waardoor 
we veel meer mensen konden betrekken 
bij het supporteren langs het parcours. 
Ook ons speedyteam was groter dan 
ooit, we hebben ons eigen record weer 
verbroken. Maar toch gunde ik het ons 
sportteam enorm om die beker binnen te 
halen omdat ze er zo hard voor gewerkt 
hadden. Zij waren al vanaf  de zomer dag 
en nacht bezig met het voorbereiden van 
de 24 urenloop. Ook voor IT, logistiek en 
alle betrokken posten vind ik het jammer 
dat zij niet beloond konden worden.
Abri, zijn er dingen die jij anders 
zal aanpakken als Daphne volgend 
jaar?
Abri: Ik denk dat mijn aanpak over het 
algemeen heel anders gaat zijn dan die van 
Daphne omdat zij uit Bedrijvenrelaties 
kwam en ik uit Logistiek kom. Volgens 
mij maakt dat veel verschil qua aanpak. 
Bijvoorbeeld op de 24 urenloop zal ik veel 
meer bezig zijn met de stand, de opbouw, 
de afbraak, het logistieke gebeuren, dit 
ook bij de Jobfair. Terwijl Daphne heel 

sterk was in het managen. Dat heeft ze 
bij de Jobfair bewezen met de manier 
waarop ze  de coronacrisis aanpakte. Ik 
denk niet dat ik dat zo goed had gekund 
als haar. Ik ben dan ook blij dat ik altijd 
bij haar terecht kan voor advies.
Daphne, wat zou jij Abri nog willen 
meegeven als advies?
Daphne: Eigenlijk wil ik hetzelfde zeggen 
als Vincent, mijn voorganger, tegen mij 
zei: Dat je zeker niet bang moet zijn om 
vragen te stellen aan de G5 van het jaar 
ervoor, maar je mag je niet te hard aan 
hun spiegelen. Het is goed om te leren 
uit de ervaringen van je voorgangers, 
maar neem niet ‘klakkeloos’ over wat zij 
gedaan hebben. Het is niet dat omdat je 
voorganger ergens mee tegen de muur 
liep, dat jij dat niet meer mag proberen 
op jouw manier. En vergeet ook zeker niet 

ervan te genieten want het gaat sneller 
voorbij dan je denkt! 
Daphne, wat ga jij volgend jaar 
doen? Hoe ziet de toekomst eruit?
Daphne: Ik ben sinds vorige week 
toegelaten aan Vlerick Business 
School  waar ik nog een jaartje General 
Management ga bijstuderen. Ik had 
vanaf  dat ik in Leuven begon altijd al het 
gevoel dat ik nog iets in de economische 
richting moest doen na mijn studies, ik 
vond dat ook wel heel interessant. Ik hoop 
dan mijn technische achtergrond van de 
ingenieursopleiding te combineren met 
de ervaringen die ik bij Vlerick op kan 
doen. Zo kan ik nog een jaartje in Leuven 
blijven en hoef  ik het studentenleven niet 
direct achter mij te laten.
Abri, heb je nog een interessant 
weetje over Daphne? 
Abraham: Daphne haar haar is te lang 
om de stoelen in de keuken van blok 6 
gemakkelijk te gebruiken.
Daphne: ‘Lacht’, ja, de rugleuning van 
die stoelen heeft 2 vijzen en mijn haar 
komt daar altijd in vast te hangen. 
Heb je er nooit aan gedacht om je 
haar te knippen Daphne?
Abri: Ik doe een broske en ik nomineer 
Daphne om er ook 1 te doen!
Daphne:’Lacht’, nee, ik ben wel gewoon 
aan mijn lang haar, nooit echt over 
nagedacht
Daphne, heb jij nog een weetje over 
Abri?
Daphne: Ja, Abri draagt eigenlijk echt 
niet graag broeken.
Abri: ‘Lacht’
Hierna daagden we onze Praesides 
nog uit voor een adje, iets waar 
ze beide wel goesting in hadden 
na al bijna 2,5 week lockdown. 
Het startschot werd gegeven en 
het bier verdween snel in de keel . 
Alleen ging dat toch net iets vlotter 
bij Abri en kreeg Daphne een 
verdienstelijke tweede plaats. •MV

“Heel veel nieuwe dingen die we voor de 
eerste keer probeerden waren een succes”
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de seCri’s: helden oP de aChtergrond

Zouden jullie je om te beginnen 
even willen voorstellen aan de 
leden?
Emma: Ik ben Emma Stalmans, ik 
zit in mijn eerste master Bouwkunde 
Civiele Technieken. Vroeger speelde ik 
dwarsfluit, maar dat is wel al heel lang 
geleden en ik kom van Aarschot, niet zo 
ver van Leuven.
Jilmen: Ik ben Jilmen Quintiens, ik 
zit in mijn tweede master Biomedical 
Engineering. Ik kom van Alken, waardoor 
ik één van de weinigen ben die én graag 
Stella én graag Cristal drinkt. Ik verblijf  
tijdens de coronacrisis in Leuven omdat 
Alken momenteel één van de meest 
dodelijke steden in België is ‘lacht’. Qua 
hobby’s doe ik aan schermen,  maar dat is 
sterk geminderd de laatste jaren.
Jilmen, wat houdt secretaris zijn 
nu eigenlijk in? Want veel lezers 
zullen niet zo bekend zijn met deze 
functie. 
Jilmen: Dat is eigenlijk een heel goede 
vraag. Als secretaris werk je grotendeels 
op de achtergrond, je beheert het 
secretariaat van VTK. Je houdt bij 
welk secretariaatsmateriaal bij VTK 
binnenkomt en gebruikt wordt voor welke 
activiteiten. Je bent verantwoordelijk voor 
de printer die in het secretariaat staat. 
Hierop wordt immens veel geprint. Ook 
voor het textiel ben je verantwoordelijk, 
zowel voor het praesidium als voor de 
leden. Je bent ook verantwoordelijk 
voor de alumniwerking. Dat houdt in 
dat wanneer je afgestudeerd bent, je 

via de secretaris toegang kan krijgen tot 
cantussen, oudezakkenavonden en dit 
soort activiteiten. Natuurlijk is secretaris 
zijn, ook een deel van de G5 zijn, dus je 
praesidium ondersteunen hoort er ook bij. 
Emma, wat motiveerde jou om 
jezelf  kandidaat te stellen voor 
deze functie? 
Emma: Enerzijds vind ik de 
alumniwerking zeer interessant omdat ik 
het belangrijk vind dat je, zelfs nadat je 
afgestudeerd bent, nog steeds de kans hebt 
om bij VTK betrokken te worden. Je merkt 
ook aan de mensen die al afgestudeerd 
zijn en toch nog eens naar een activiteit 
komen, dat zij heel blij zijn om terug te 
zijn. Ze genieten ervan om toch even 

terug te kunnen naar hun studententijd. 
Anderzijds vind ik de ondersteuning van 
het praesidium zeer belangrijk. Ik wil daar 
echt wel aan mee helpen. Ik wil het gevoel 
geven aan de leden van het praesidium 
dat we ze willen helpen waar we kunnen 
en ervoor zorgen dat ze zich goed voelen 
binnen hun posten. 
In de G5 zitten, lijkt mij toch best 
veel werk. Jilmen, hoe combineerde 
jij dat met school?
Jilmen: Ik denk dat je na twee jaar 
praesidium toch wel al gewend bent aan 
de chaotische manier van leven en dat je 
in die tijd wel geleerd hebt om de tijd die 
je over hebt zo nuttig mogelijk te besteden. 
Als G5 wordt dat natuurlijk een grotere 
uitdaging, maar de manier om hiermee 
om te gaan blijft eigenlijk grotendeels 
hetzelfde. Je moet je dagelijks leven zo 
goed mogelijk indelen en dan hopen dat 

je in de blok veel kan goedmaken als dat 
nog nodig is.
Emma, Jilmen, jullie hebben beide 
Communicatie gedaan voor jullie 
je kandidaat stelden als secretaris. 
Zijn er bepaalde posten die de 
overgang makkelijker maken? Of  
is dat gewoon toeval?
Emma: Volgens mij is dit eerder toeval, 
want de voorganger van Jilmen kwam 
bijvoorbeeld uit Activiteiten. Ik weet niet 
echt waardoor het komt dat Jilmen en 
ik allebei uit Commu komen. Misschien 
weet Jilmen het.
Jilmen: Omdat ik jouw grote voorbeeld 
ben, hé Emma?

Emma: ‘Lacht’, dat zal het zijn.
Jilmen: Neen, ik denk ook dat dat 
gewoon toeval is. 
Jilmen, wat zou jij als advies 
meegeven aan Emma voor volgend 
jaar?
Jilmen: Ik denk dat het meest algemene 
advies dat ik kan geven, aangezien Secri 
een post is die op de achtergrond vergeten 
dreigt te raken, is: zorg dat je, al is het 
slechts binnen je praesidium, je post 
kenbaar kan maken. Zo weten mensen 
waarmee je bezig bent en kunnen ze dat 
beter appreciëren en je ten gepaste tijde 
een complimentje geven.
Emma, volgens mij vond jij het wel 
leuk bij Communicatie. Ga je het 
niet missen?
Emma: ‘Lacht’, ik vond het zeker heel 
leuk bij Commu. Het is heel dubbel voor 
mij want ik heb bij Commu enorm veel 
geleerd. Ik startte bij Commu zonder 
enige ervaring met grafisch design en ik 
denk dat ik ondertussen wel mag zeggen 
dat ik daar veel beter in geworden ben. 
Hadden ze mij gezegd dat ik ooit een 
supertof  team ging leiden in mijn eerste 
master, dan zou ik dat echt niet geloofd 
hebben want toen had ik dat totaal 
niet gekund. Maar ik heb in mijn jaren 
bij Commu zoveel geleerd. Het wordt 
eens tijd voor iets nieuw, maar ik ga de 
commubabes wel enorm hard missen. In 
het algemeen was het twee jaar op rij een 
supertof  team!
Jilmen, hoe ziet de toekomst er nu 
uit voor jou?
Jilmen: Ik zie me nog niet onmiddellijk 
naar de professionele wereld trekken 
en ga nog wat aan de KU Leuven 

Links: Kandidaat Secretaris Emma, Rechts: Huidig Secretaris Jilmen

“Het wordt eens tijd voor iets nieuw, maar ik 
ga de commubabes wel enorm hard missen”
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blijven rondhangen. Het moet nog wat 
geconcretiseerd worden, maar er zijn wat 
opties.
Emma, volgend jaar vieren we ook 
VTK100. Gaat de G5 hier een rol in 
spelen?
Emma: Je kan natuurlijk geen VTK100 
vieren zonder heel de VTK werking 
daarbij te betrekken. VTK en VTK100 
gaan wat door elkaar lopen, dus ik denk 
dat iedereen binnen het praesidium dat 
wel gaat voelen, niet alleen de G5. Alle 
posten gaan er aan meewerken, anders 
denk ik niet dat het echt geslaagd gaat 
zijn.
Hebben jullie nog weetjes over 
elkaar?
Emma: Goh, Jilmen dacht dat hij goed 
kon skiën maar dat viel toch een beetje 
tegen, maar ik denk wel dat hij volgend 
jaar opnieuw gaat proberen. Eenmaal zijn 
kruisbanden terug gefi kst zijn alleszins.
Jilmen: Emma dacht ook dat ze kon 
skiën, maar das is vorig jaar en het jaar 

daarvoor toch ook een beetje fout gegaan.
Emma: ‘Lacht’, Ja, dat is ook niet zo 
goed gelukt.
Jilmen: Dat skiën ligt toch gevoelig bij 
ons hoor. 
Beiden: ‘Lachen’
Ook aan Emma en Jilmen werd  
gevraagd om een adje te doen. 
Tot haar grote spijt moest Emma 

beroep doen op water voor het 
adje. Jilmen greep daarintegen 
toch naar zijn geliefde gerstennat. 
Uiteindelijk trok toch Emma aan 
het langste eind en kwam Jilmen 
binnen op plaats 2. Dit was dus al 
de tweede keer dat de kandidaat 
ploeg sneller is dan de huidige. Dit 
kan alleen maar goeds voorspellen 
voor volgend jaar.  

Onze Praesides en Secri’s mochten na 
hun interview tegen elkaar een spelletje 
spelen. Dit spelletje is het spel Drawize 
geworden, een soort Pictionary dat je 
online met vrienden kan spelen. 
Bij dit spel krijgt één persoon de opdracht 
om een bepaald voorwerp te tekenen 
en de rest van de groep moet raden wat 
het is. De persoon die dit het eerste kan 
raden, krijgt het hoogste aantal punten. 
Ook de artiest zelf  krijgt een aantal 
punten, afhankelijk van hoe snel het juiste 
antwoord wordt geraden.

De eerste ronde was een beetje chaotisch, 
maar eens onze vrienden doorhadden 
wat ze moesten doen, ging dit heel vlot. 
Daphne, die op voorhand al had gemeld 
dat haar tekenkunsten niet optimaal 
waren, wist vooral te scoren bij het raden 
van de voorwerpen. Dit was ook Emma 
haar sterkste kant, ondanks haar ervaring 
die ze van de tekenacademie zou moeten 
hebben. Abri en Jilmen waren over het 
algemeen de beste kunstenaars. 
Hieronder kan je een paar meesterwerken 
van onze kunstenaars bewonderen. De 

eerste fi guur is een, volgens ons, best wel 
geslaagde struisvogel, gemaakt door Abri. 
De volgende creatie komt van Daphne, 
sommigen zullen dit duidelijker vinden 
dan anderen, maar dit stelt goud voor. 
De derde tekening werd door Jilmen 
gemaakt, dit is een oor. We hebben 
tijdens het spelletje zeker minder goede 
tekeningen gezien. Tot slot hebben we 
een originele Stalmans. Emma haar 
voorstelling van een eiland is, om het zo 
te zeggen, origineel. •MV

Abri’s struisvogel Daphne’s voorstelling van goud

Jilmen’s oor Emma’s eiland
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de viCe’s: de baCkbone van vtk Praesidium

Kunnen jullie je eens voorstellen 
voor de mensen die jullie nog niet 
kennen.
Jarrit: Ik zal maar beginnen aangezien ik 
de huidige/oude vice ben he Sebastiaan.
Seba: lacht
Jarrit: Dus ik ben Jarrit, de huidige 
vice van VTK. Ik studeer wiskundige 
ingenieurstechnieken en in mijn vrije tijd 
doe ik ook nog aan badminton. Voor de 
rest ben ik natuurlijk ook veel bezig met 
VTK, al is dat helaas nu minder dankzij 
corona. 
Seba: Ik ben dus Sebastiaan, Seba in het 
kort, voor wie het nog niet mocht weten 
en ik ben kandidaat vice voor komend 
jaar. Ik zit in mijn 1e master CW en ben 
afkomstig van Leuven. De dingen die 
ik voor de rest graag doe zijn natuurlijk 
VTK, als ik nog wat tijd over heb doe 
ik ook graag sporten zoals klimmen of  
rolschaatsen, al heb ik daar de laatste tijd 
wat minder tijd voor om eerlijk te zijn.
Jarrit, met de huidige toestand 
kunnen we wel stellen dat het 
werkingsjaar van VTK op zijn einde 
is gelopen, hoe kijk jij terug op het 
voorbije jaar?
Jarrit: Het was een heel druk jaar, 
wat ik wel had verwacht, maar het was 
wel een mega tof  jaar. Er zaten echt 
heel toff e mensen in het praesidium 
dit jaar en ook op een hoger niveau het 
coördineren/aansturen van de kring vind 
ik echt gewoon fantastisch om te doen. 
Je praesidium ondersteunen op elk vlak, 
mee gaan shiften overal en zoveel meer. 
Het was tot nu toe echt een geweldig jaar.
Wat blijft je dan het meeste bij van 
afgelopen jaar?
Jarrit: ja ik denk toch wel echt de 24 
urenloop, het was gewoon fantastisch om 
daar te zijn dit jaar. Om daar te proberen 
24 uur lang de sfeer erin te houden en 
het praesidium warm te maken om 
zoveel mogelijk te komen supporteren. 
Het VTK gevoel met de leden is op zo 
een evenement echt fantastisch, op het 
evenement zelf  en de aanloop ernaar toe 
en er achteraf  natuurlijk. 
Sebastiaan, Jij en Jarrit kennen 
elkaar nu toch al even. Jullie 
zitten ook al 2 jaar samen in het 
praesidium ondertussen, hoe 
vindt jij dat Jarrit het gedaan heeft 
afgelopen jaar.
Seba: “lacht” Ja wat kan ik daar op 
antwoorden.

Jarrit: “lacht”

Seba: Nee maar hij heeft dat dit jaar wel 
echt heel goed gedaan. Ik vind Jarrit echt 
een heel toegankelijk persoon, in de zin 
van… Ofja eigenlijk heeft dat geen uitleg 
nodig denk ik, hij is ook heel betrekkend 
bij iedereen, zo zorgen dat de sfeer onder 
heel de groep zit. Ik vind dit een heel 
cruciale eigenschap van een vice want die 
moet zorgen dat iedereen zich betrokken 
voelt bij het geheel en dat iedereen zich 
welkom voelt, en ik denk dat Jarrit dat 
dit jaar echt super gedaan heeft. Ik ben 
wel vereerd om hem te mogen opvolgen 
komend jaar. 
Als ge wordt verkozen he Sebastiaan 
Jarrit: “lacht”
Seba: Als ik hem zou mogen opvolgen 
zou ik me vereerd voelen.
Wat heeft jou eigenlijk gedreven om 
je kandidaat te stellen als vice?
Seba: Ik heb eigenlijk lang getwijfeld 
wat ik volgend jaar zou willen doen, 
omdat ik wel zeker mijn engagement voor 
VTK een stapje verder wou zetten voor 
volgend jaar. Maar ik wist niet direct hoe. 
In het begin heb ik zelfs voornamelijk aan 
praeses gedacht maar als ik dan keek naar 
wat iedere post inhield kwam ik toch weer 
snel uit op de functie van vice. Vice is voor 
mij eigenlijk in de kern van de zaak zorgen 
dat iedereen graag doet wat die doet en 
zich betrokken voelt bij de groep en goed 
in zijn of  haar vel zit natuurlijk. Zowel 
voor shifters als voor werkgroepleden 
als voor praesidiumleden en dat is ook 
iets wat ik zelf  heel erg belangrijk vind, 
daarom wil ik mij dus daar zo graag voor 
inzetten. Soms als je een beslissing maakt 
heb je zoiets van “Ja dit was het, ik heb 
het juiste gekozen”. Dat gevoel had ik ook 

nadat ik mij kandidaat stelde voor deze 
functie, het voelde juist aan.
Dus de beslissing was snel gemaakt 
dan
Seba: Ja nee dat niet echt. Maar toen 
ik de beslissing had gemaakt wist ik wel 
direct dat dit de juiste beslissing zou zijn 
voor mij. 
Jarrit, nog een vraagje voor jou. 
Meeste mensen die in G5 hebben 
gezeten zijn wel al groco (=groep 
coördinator)  geweest binnen VTK. 
Jij hebt nooit zo een functie gehad 
voor je in je vice rol stapte, heb je 
hier nadelen van ondervonden of  
viel dit al bij al nog mee?
Jarrit: Je hebt sowieso een paar dingen 
waar je in het begin niet mee mee bent. 
Zo zijn er wekelijkse vergaderingen met 
de bestuurders die ik daarvoor dus nog 
nooit had gedaan. Maar op zich was 
dit geen nadeel aangezien je heel snel 
went hieraan, de aanpassing was snel 
gemaakt. Voor de rest heb ik hier eigenlijk 
geen nadelen van ondervonden, buiten 
het feit dan dat ik nog nooit een groco-
teambuilding had gedaan. “lacht” Maar 
op zich maakte dat voor mij helemaal niet 
veel uit dat ik dit niet had gedaan”
Jarrit, binnen VTK is de 
samenwerking tussen de vice en 
de praeses zeer belangrijk. Hoe 
was deze afgelopen jaar samen met 
Daphne?
Jarrit: Ja die zat dit jaar echt heel goed, 
vooral op het vlak van communicatie 
en informatie delen. Als zij iets te weten 
kwam, was ik meestal de tweede persoon 
die dit wist en vice versa, we waren 
eigenlijk altijd op de hoogte van mekaars 
bezigheden. Dit maakt het echt heel 

Links: Huidig Vice Jarrit, Rechts: Kandidaat Vice Seba
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handig om samen te werken en samen 
beslissingen te maken, dus dat zat dit jaar 
wel echt snor. 
Hoe is die samenwerking met jou 
en Abraham tot nu toe? Kijken jullie 
alvast uit naar het komende jaar?
Seba: Ja zeker wel! Ik denk dat we heel 
goed overeenkomen, maar dat geldt voor 
heel kandidaat G5 denk ik. We hebben er 
echt allemaal veel zin in en veel energie 
om er een topjaar van te maken volgend 
jaar. Dus ik zie dat persoonlijk wel heel 
goed komen eigenlijk.
Hebben jullie nog leuke weetjes 
over elkaar?
Seba: Ja, we hebben met de lockdown 
beide een broske gezet. “lacht”
Jarrit: Ja, we zijn de broskesbazen, 
samen met nog andere praesidiumleden.
Seba: Ja dat is weer een perfect voorbeeld 
hoe Jarrit er de sfeer inhoudt dit jaar. 
Zeker nu we met een paar mensen van 

het praesidium samen in lockdown zitten 
op blok 6.
Laatste vraag, wie van jullie kan 
het snelt een adje zetten? 
Seba: Oh goede vraag, geen idee 
eigenlijk.

Jarrit: Ja Seba hoe snel zijt gij?
Seba: We testen dat gewoon efkes!
Na veel geprotesteer van Jarrit 
hebben we toch Seba kunnen 
kronen als snelste adjeszetter, dat 
belooft voor volgend jaar!

Hierna hebben we onze vices nog 
onderworpen aan een Minecraft build 
battle, om te zien wie er het best kan 
bouwen binnen een bepaalde tijd. Zoiets 
wil je altijd weten van je huidig/kandidaat 
vice natuurlijk.
Voor de eerste opdracht kregen ze beide 
10 minuten de tijd om een zo mooi 
mogelijk vuurtoren te maken.
Jarrit begon heel ambiteus aan zijn toren 
terwijl die van Seba - om eerlijk te zijn - 
nogal brak was. Oordeel zelf  ook maar. 
Seba wou zeker ook vermelden dat hij 
een backup vuurtoren had van houten 
planken die hij in brand kon zetten als het 
nodig zou zijn. 
In de tweede ronde kregen de vices 20 
minuten om een kasteel neer te zetten. 
Seba wou zich deze keer zeker bewijzen 
en ging het veel grootser aanpakken. Jarrit 
daarin tegen begon eerder met de facade 
van het kasteel om daarna nog snel met 
de resterende tijd er een achterkant bij te 
zetten. Hoewel het kasteel van Seba veel 
beter was dan zijn vuurtoren moesten we 
ook deze ronde aan Jarrit toekennen. De 
details hadden het gemaakt.
In de derde en laatste ronde moesten onze 
vice’s het VTK schild namaken, hiervoor 
kregen ze weer 10 minuten. Jarrit zijn 
schild was goed gelukt (ook al was hij 
even vergeten hoe het eruit zag). Dat van 
Seba was niet ingevuld waardoor we ook 
deze ronde aan Jarrit moesten toekennen. 
Zo is iedere vice wel goed in iets, de ene 
kan sneller adjes zetten, de andere kan 
beter bouwen in Minecraft. Beide zeer 
belangrijke kwaliteiten. •WM

Rood: Seba    Blauw: Jarrit
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de beheerders: meer dan enkel boekhouding

We beginnen dit interview uiteraard 
met dezelfde vraag als de andere 
interviews. Stel jullie 4 maar eens 
voor aan de leden, mochten ze jullie 
nog niet kennen:
Kobe: Hey, ik ben Kobe, fi nancieel 
beheerder van VTK van dit jaar en ik ben 
vooral verantwoordelijk voor de cash. In 
mijn vrije tijd sta ik ook wel eens graag 
achter de draaitafel.
Ruben: Ik ben Ruben, ik ben ook een 
van de beheerders van dit jaar. Mijn taken 
zijn eerder de elektronische dingen en de 
facturen behandelen. Buiten VTK ga ik 
ook regelmatig volleyballen, al is dat de 
laatste weken helaas niet meer mogelijk.
Dommie: Ik ben Mathijs, maar de 
meesten noemen mij gewoon Dommie. 
Verder ben ik kandidaat beheerder 
voor volgend jaar, dit jaar ben ik nog de 
beheerder van onze fakbar ’t ElixIr. Het 
grootste deel van mijn tijd zit wel in VTK, 
maar daarbuiten ga ik ook wel eens graag 
lopen of  een pintje nemen met vrienden.
Tom: Ik ben dus Tom, op dit moment 
ben ik nog groco van de post Cultuur en 
ben ook een van de aspirant beheerders. 
Bij mij gaat er ook veel van de tijd naar 
VTK maar daarlangs chill ik ook nog wel 
graag met mijn vrienden of  kotgenoten. 
Een vraagje voor de huidige 

beheerders, als leden aan een 
beheerder denken, zullen ze 
vaak enkel de boekhouding voor 
ogen hebben. Wat komt er zo nog 
allemaal kijken bij deze functie?
Ruben: Het juridische gedeelte van VTK 
komt nog wel terug bij ons en verder ben 
je ook betrokken bij heel de werking van 
de kring. Je merkt wel af  en toe dat er 
zaken zijn waar jij iets meer van weet en 
dan springen wij vaak bij, net gelijk de rest 
van G5 eigenlijk.
Kobe: Ook verzekeringen en dergelijke 
gaan via ons, ook andere dingen zoals 
pakjes bestellen online - want daar komen 
ook betalingen bij kijken - of  kassa’s 
opstellen voor de evenementen behoren 
tot ons takenpakket.
Kobe, jij had natuurlijk al wat 
beheerderservaring omdat je 
fakbeheerder was vorig jaar. Ruben 
jij had dit niet. Was dat verschil te 
merken aan het begin van het jaar 
of  was deze voorkennis niet echt 
belangrijk?
Kobe: Ik denk dat dit niet per sé te 
merken was eigenlijk aangezien de taken 
van een fakbeheerder toch heel anders 
zijn. Bij fak moest je vooral dag per dag 
kijken of  er geen geld was verdwenen als je 
de inkomsten vergeleek met de verkochte 

drank. Terwijl nu het vooral op de lange 
termijn is, meer in het algemeen dus.
Ruben: De twee beheerders hebben ook 
wel compleet verschillende taken, dus ik 
denk niet dat iemand er gemakkelijker 
kon aan beginnen. We hebben wel echt 
heel specifi eke taken, dus ik denk dat die 
vergelijking ook heel moeilijk is. 
Dan zullen Tom en Dommie hier 
ook geen gevolgen van merken, nu 
we toch over jullie bezig zijn heb 
ik ook nog een vraagje. Wat sprak 
jullie aan om je kandidaat te stellen 
als beheerder?
Tom: Bij mij was het vooral om eens 
iets anders te doen, ik kom momenteel 
uit een post die voornamelijk activiteiten 
organiseert met een hoop piekmomenten 
door het jaar. En op dat vlak is beheerder 
een kant van VTK die niet zo heel hard in 
de aanraking komt met de buitenwereld 
dus ben ik wel nieuwsgierig om het te 
ontdekken. Dit is wel een ding dat ik 
graag zou willen doen, en willen kunnen 
natuurlijk “lacht”.
Dommie: Al sinds mijn eerste shiften in 
het eerste jaar heb ik mij geïnteresseerd in 
de fi nanciële werking van VTK, ook in de 
tijd dat ik al in het praesidium zit, is dat 
nooit echt weggegaan. Nu heb ik twee jaar 
fakbar gedaan en heb ik meer goesting om 

De huidige en kandidaat beheerders van VTK, Van linksboven naar rechtsonder: Tom, 
Kobe, Ruben en Dommie
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een ondersteunende post – voor heel het 
praesidium dan – op te nemen waar dan 
de beheerderstaak mij echt een goede 
optie leek, zeker met mijn interesse op het 
fi nancieel vlak dan. 
Nog een vraag voor jullie. Volgend 
jaar hebben we natuurlijk VTK 
100, denken jullie dat dit een 
grote invloed gaat hebben op jullie 
dagdagelijks werk vergelijken met 
voorbijgaande jaren?
Dommie: Er gaan een aantal 
evenementen bijkomen, misschien wat 
grotere evenementen. Maar ik denk dat 
in de algemene taken dit grotendeels 
onveranderd gaat blijven. Zoals Ruben 
die facturen betaalt, want die moeten nog 
altijd betaald worden, Kobe die de Cash 
beheert en de werkgroepen opvolgt. Qua 
evenementen gaat het een aanpassing zijn 
maar op het totaalplaatje zal er niet super 
veel veranderen geloof  ik.
De samenwerking tussen 
de beheerders is natuurlijk 

wel belangrijk, hoe was die 
samenwerking afgelopen jaar 
tussen Kobe en u Ruben?
Ruben: Ik denk dat we redelijk goed 
wisten wat we aan elkaar hadden. We 
hadden wel aparte taken dus er werd 
vooral zelfstandig gewerkt, natuurlijk 
is het wel belangrijk om duidelijk te 
communiceren als we bijvoorbeeld iets 
doen op de bank. 
En die communicatie zat goed dan 
afgelopen jaar?
Kobe: Ja dat kan zo simpel zijn als 
gewoon een berichtje sturen.
Ruben: Of  eens aankloppen tegenover 
de gang aangezien we op hetzelfde kot 
zitten “lacht”.
Zelfde vraag eigenlijk voor de 
kandidaat beheerders. Tom, hoe is 
de samenwerking met Dommie tot 
nu toe bij ploeg? Zit de sfeer goed?
Tom: Ja die sfeer zit altijd goed. Dommie 
was eigenlijk een persoon die ik, voordat 

kandidaat beheerder was, niet zo heel 
goed kende als andere personen binnen 
het praesidium. Op dat vlak is die 
samenwerking ondertussen wel al heel 
goed gelopen en denk ik dat dat wel goed 
gaat  verlopen komend jaar.
Laatste vraag dan, wie van jullie 
heeft eigenlijk al de meeste 
cantussen gedaan?
Ruben: Ja, ik niet hoor “lacht”
Tom: Ja, ik ga ook wel uit de boot vallen 
op dat vlak vrees ik.
Kobe: Zou wel goed kunnen dat ik da 
ben, heb er 97 momenteel “lacht”.
Dommie: Daar moet ik mijn codex er 
eens voor bijnemen.
Later bleek dat Dommie er 78 had 
gedaan dus het is toch Kobe die er 
al de meeste achter zijn naam heeft 
staan. Maar kandidaat beheer 
heeft volgend jaar nog een jaar de 
tijd om het verschil goed te maken.

Ook na dit interview werd er een klein 
spelletje gespeeld, deze keer het spel 
drawfull 2.
Dit is een beetje pictureka voor 
gevorderden, iedereen krijgt een voorwerp 
of  een situatie om uit te tekenen waarna 
er 2 rondes komen waarbij de spelers eerst 
moeten raden wat er precies getekend 
werd door een andere speler, en in de 
ronde erna moet er gegokt worden wat 
het juiste antwoord is uit de lijst van de 
“gegokte antwoorden” van andere spelers 
en het juiste antwoord. Pas wel op want 
er is geen gommetje aanwezig, een keer 
getekend is getekend!
Hierlangs kan je wat van de kunstwerkjes 
zien die onze beheerders tijdens het 
spel gemaakt hebben. Halverwege het 
spel stond Tom aan de leiding gevolgd 
door Ruben, Kobe en Dommie. De 2e 
ronde bleek moeilijk maar Tom kon zijn 
voorsprong behouden en zelfs uitbreiden 
met behulp van een paar zeer goede 
antwoorden. 
Uiteindelijk won Tom de wedstrijd met 
maar liefst 11600 punten de wedstrijd, 
hierna kwam Ruben met 7600 punten 
gevolgd door Kobe met 7100 punten. 
En helemaal onderaan stond Dommie 
met 6100 punten, daar is duidelijk dus 
nog werk aan de winkel. Een ding is wel 
duidelijk, de fi nanciën van VTK zijn 
volgend jaar in goede handen! •WM

Oranje: Ruben              Rood: Kobe

Geel: Dommie               Groen: Tom
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sudoku-puzzles-online.com

 2    7  A  9    C   

E      4 1    6 F D  7

    6 9 3        2 0

5 B       0  7      

       4    A    C

 9   0     6  1 B  5  

   0 7   8   2   A 3  

 7 6 1   A F  8  4     

4  D  5   B   6  E  A 2

    E   7 8  4 C   D  

 3     1 D 5 7      6

 0   C 2       3    

   D 3   0 C F   A    

8   3 B A     0  C 6  1

  C B  F  2   9 5   E  

    9 1    B 3  5 4 7  
Hexadoku puzzle, level Expert. #9

Friday, 3 April 2020 - 17:55:44

The solution and the online help for this puzzle are available on this site.
sudoku-puzzles-online.com

16x16 sudoku

Wedstrijd? Wedstrijd!
Dit is de laatste editie van de Ir.Reëel van dit academiejaar wat betekent dat dit de laatste ronde is van onze grote 
wedstrijd! Verzamel alle getallen van de wedstrijden van de vorige Ir.Reëel edities en vul ze hier in! Let op: in dit geval 
kan het ook zijn dat er letters tussen zitten. Stuur de resulterende code door naar communicatie@vtk.be en maak 
kans op een waanzinnig prijs!

editie 1 editie 2 editie 3 editie 4

1 2 3 4

2

4

3

1
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Chaos sudoku

Rules of the game
Dit is een variant van een gewone sudoku. In plaats van dat er compartimenten van 3x3 zijn, zijn ze nu onregelmatig opgedeeld door 
de dikke lijnen. Ze hebben andere kleuren voor meer duidelijkheid. Ook hier geldt dat in elke horizontale rij en in elke verticale kolom 
de cijfers 1-9 slechts één keer mogen voorkomen. Hetzelfde geldt voor de onregelmatige compartimenten.

Droedels
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Volg @vtkleuven op Instagram
en blijf op de hoogte van alle evenementen


