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Fotoreportage SemeSter 1
Jammer genoeg voor een groot deel online, maar hopelijk hebben we jullie toch 
kunnen entertainen met al onze activiteiten. Wij kijken alvast uit naar een tweede 
semester waarbij we hopen om jullie blije gezichten terug in real life te zien. Voor 
nu, geniet van de foto’s van wat wél nog fysiek mocht doorgaan, van de Ir.Reëel en 
van de feestdagen en we wensen je enorm veel succes met de examens!
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Mentaal Welzijn

Samen erdoor!
Wat lang in de lucht hing, waar veel over gespeculeerd werd en iedereen 
hoopte te ontglippen, is dan toch aangebroken: een tweede lockdown.

Ik geloof dat het niet makkelijk is. Dat moet het niet zijn en dat is het ook 
niet. Neen, niet elke dag gaat goed. Neen, ik ben niet met alle leerstof 
mee. Neen, niet op alle vragen heb ik een antwoord. 

Wat ik wel geloof is dat we samen van deze tweede lockdown een betere tijd kunnen maken. Jij, 
ik, VTK … Samen erdoor! We leren uit het verleden en gaan het gevecht aan met onze creativiteit, 
onze digitale skills en vooral een onstopbare hoop enthousiasme. En jij? Jij staat daarbij voor 
ons centraal. Heb je nood aan een babbel? Vertel het ons! Zit je met een probleem? Vertel het 
ons! Zoek je op een andere manier hulp? Vertel het ons!

‘Hoe gaat het echt met je?’ is de vraag die het vaakst door mijn hoofd gaat als ik aan jullie 
denk. Hoe het echt met je gaat kan ik weten als je me het vertelt. Daarvoor hebben we een form 
opgemaakt die je vindt achter bovenstaande QR-code. Nood om stoom af te laten? Nood aan 
ondersteuning? Nood aan een babbel? Je kan er alles in kwijt, zo kunnen wij je helpen. Stapje 
voor stapje dichter bij een ideale coronalockdown!

Blijf gezond, tot snel en laat het ons weten als er iets is!

Abraham Belderbos

Praeses VTK 2020-2021

Highlights van leden in de lockdown:
Wij vroegen jou of je tijdens de coronaperiode iets geweldig hebt te vertellen. De zaken waar jij gelukkig 
van wordt. De tips&tricks die jij aan je medestudenten wilt meegeven. Een bloemlezing van de reeds 
gegeven antwoorden:

* Ik leer gitaar op mijn eentje.

* Een lief gefixt? Zelfs zonder de maatregelen te breken!

* Mijn gewicht bereikte een hoogtepunt ;)

* 1e lockdown: terug beginnen lopen en me daardoor super fit voelen.

* Wel, voor mijn verjaardag heb ik geprobeerd een verjaardagsdiscord te organiseren. All together zou 
een discord mss wel nog geen slecht idee zijn, het is een makkelijke manier om aan anderen vragen te 
stellen, om met anderen te spreken over gemeenschapelijke intresses en om met anderen spellen te spelen. 
Het zou voor zij die eenzaam zijn wel een relaas kunnen zijn

* I found that reading a novel before bed is a great way to “escape” from the whole situation. I also 
performed at a digital concert and had a lot of fun doing that.

* Sinds juni heb ik een lichte obsessie met planten en deze heb ik leren stekken, waardoor ik nu een stuk 
of 50 baby-plantjes heb. Soms eens stilstaan en kijken hoe deze blaadjes zich langzaamaan ontwikkelen, 
zijn echte lichtpuntjes in deze donkere dagen

* Op tijd uit mijn bed ...
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Blok 6

Een half  semester en een nieuwe lockdown verder … Minsh zou 
denken dat er op dit moment niet veel beweegt in coronatijden. 
De loopschoenen van de gang alleszins wel. Welkom bij het 
vervolg van je tussendoors tijdverdrijf !

Groene vingers ...
Bartel van Riet is er bijna jaloers op. De avocadopit, Guaci, die 
enkele maanden geleden ontkiemde, is ondertussen gegroeid tot 
een volwaardige plant. Sommigen zouden durven zeggen dat de 
pot wat groot is voor de plant, andere zeggen dat de plant te klein 
is voor de pot. Het is hoe je het bekijkt. Wat vast staat is dat deze 
kanjer tot wel 20 meter hoog kan groeien. Voor we daar zijn 
gaat hij (of  zij, hebben bomen een geslacht?) nog goed moeten 
groeien. Ook de kleine broer of  zus is ondertussen ontkiemd en 
onderweg om in de grond gestoken te worden.

What’s up next? Een pruimenboom zit (hopelijk) in de pipeline. 
Wie weet … Heb je zelf  nog tips en tricks? Denk je aan nog andere 
leuke groene-vingers-experimenten? Of  wil je zelf  iets delen met 
de wijde wereld? Je kan altijd mailen naar groenevingers@vtk.
be!

... en snelle benen
Wat hoorde ik daar van die loopschoenen? Die zijn vanonder 
het stof  gehaald, de veters stevig aangetrokken en de zool is een 
stukje verder afgesleten. 

* Frisse neus halen, beentjes strekken, portie zonlicht verzamelen 
en al dan niet naar Evy luisteren. Het kan allemaal tijdens een 
looptochtje. Enkele andere voordelen aan het hardlopen die je 
misschien niet wist:

* Naast je beenspieren wordt ook je hartspier sterker van een 
loopje.

* Sporten zorgt voor een productie aan endorfine wat in 
mensentaal betekent dat het er voor zorgt dat je je gelukkig voelt.

Dat jullie de hersenen hebben valt niet te betwisten. Dat we je 
aanraden om ook je loopschoenen of  andere schoenen aan te 
trekken voor een sportmomentje ook niet. Mens sana in corpore 
sano, de latinist onder ons herkent de zin van Juvenalis. De leuze 
is niet voor niets terug te vinden in het logo van RSC Anderlecht.

#uptodateblijvendoejezo
Kan je niet genoeg krijgen van de dagdagelijks minder relevante 
weetjes? Of  wil je op de eerste rij zitten als er iets beweegt op 
Blok 6? Of  heb je toevallig zin om een pagina toe te voegen aan 
de lijst van pagina’s die je ooit geliked hebt omdat iemand het 
zei? Awel, goed nieuws dan: de technologie heeft het gemakkelijk 
genoeg gemaakt zodat je in een handomdraai op onze FB-pagina 
terecht komt. Voor de minder technologisch bedeelde onder ons: 
De 6/0 op Facebook! •AB

Het Leven ZoaLS Het IS: BLok 6

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

Guaci

Seba - 9.3 km

Tommie - 27.63 km (fietsen)

Carah en Thielbal - 7 km

MC - 4.5 km

Ab - 10879 stappen
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VTK

Voor de mensen die nog geen broodje of  boekje van 
jullie hebben mogen kopen: wie zijn jullie nu eigenlijk?

Daan: Ik ben een burgerlijk ingenieursstudent, zoals velen 
hier. In het tweede jaar nu, gelukkig nog op modeltraject, 
chance! Momenteel probeer ik in Leuven mijn sociaal leven 
tijdens coronatijden in stand te houden door te shiften. Dat is 
eigenlijk de reden waarom ik momenteel zoveel shiftjes doe, om 
wat mensen te kunnen zien op een legale manier. Ik speel ook 
tafeltennis, misschien een gekke sport, maar wel plezant. Nu zit 
ik hier thuis met mijn familie. Dat is ook wel grappig, want wij 
staan ‘s ochtends op door in de gang een box op te zetten en dan 
gewoon keiluid muziek te spelen zodat iedereen wakker wordt 
om 8u. (lacht) 

Doet me denken aan opstaan op kamp.

D: Ja, inderdaad. Exact. Dus, ja, dat is een beetje mijn familie.

Julie: Ik ben Julie. Ik zit ook in het tweede jaar burgerlijk 
ingenieur en zit gelukkig ook op modeltraject. Momenteel heb 
ik niet echt hobby’s, want alles is toe door corona. Normaal ga 
ik kunstschaatsen, speel ik tennis en piano. Zoals Daan heb ik 
veel shiftjes gedaan om toch wat mensen te kunnen zien en ook 
gewoon omdat dat superleuk is!

Ik neem aan dat jullie elkaar ook best al goed kennen 
ondertussen. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? 
Is dat via het shiften of  was dat ervoor al?

J: Nee, wij hebben elkaar vorig jaar al leren kennen. Nog niet 
op onthaaldagen denk ik, maar daarna stilletjes aan. Door de 
doop hebben we elkaar veel beter leren kennen, wij zaten ook in 
hetzelfde schachtengroepje.

D: Daarnaast hebben we ook samen PAL gegeven, alleeja, voor 
één les dan toch. Daarna kon het niet meer door corona.

Hoe zijn jullie voor het eerst bij een shift van VTK 
terecht gekomen?

J: Ik zat vorig jaar in Kanweek. Toen heb ik veel bij Kanweek 
geshift en zo ben ik er een beetje ingerold. Dat was gewoon 
superleuk, er hing altijd een toffe sfeer. Shiften, dat is niet werken 
hé, dat is gewoon een beetje paljassen en toch iets deftig doen. Ik 
vind dat super leuk. Zeker de eerste week van het academiejaar: 
niet veel te doen, geen lessen, dus ik dacht “ah ja, ik ga gewoon 
veel shiften” en dat was supergoed meegevallen.

D: Mijn eerste shift was denk ik in de fakbar, omdat onze kopers 
het fakteam waren. Toen ben ik een keertje in de fakbar gaan 
shiften. Ik denk zelfs dat ik die avond op die lijst van ‘de meest 
zatste mensen’ ben beland. (lacht)

Jaja, zatlap van de week. (lacht)

D: Dat inderdaad! Uiteindelijk vond ik dat wel heel plezant en 
heb ik dat daarna nog een paar keer gedaan. Dit jaar heb ik dat 

een beetje uitgebreid naar vooral ook Theokot en Cursusdienst.

Wat vinden jullie juist zo chill aan dat shiften? 

J: Dat is gewoon een leuke sfeer met allemaal toffe mensen die 
zich een beetje willen inzetten voor VTK. Je doet iets nuttigs 
met je dag, je zit niet een hele dag in je zetel. Het is niet zo hard 
werken en het is gewoon een zeer fijne sfeer. Zeker nu, in corona, 
is het tof  om toch wat mensen te kunnen zien.

D: De meeste shiftjes doen we ook tijdens de middag. Als we 
dat niet zouden doen, zitten we ook gewoon thuis op ons kot op 
onze kamer te eten. Dan wil ik liever gezellig met mensen nog 
een beetje kunnen praten, smosjes maken...

Als je nog nooit hebt geshift zou de stap naar een eerste 
shift een beetje als een drempel  kunnen aanvoelen. Is 
het voor iemand die nog nooit heeft geshift moeilijk 
om zo’n eerste shiftje te doen?

J: Nee, helemaal niet. Er is altijd iemand van het praesidium bij 
die je zegt wat je moet doen. Je kan ook niet heel veel fout doen. 
Misschien in de Cursusdienst als je aan de kassa staat, kan je al 
eens iets fout doen, maar ja (lacht). 

Dan kan je inderdaad wel eens het foute bedrag 
intypen. Dat is misschien niet het beste idee... (lacht)

D: Ik weet zelfs dat ik dit jaar nog, als tweede jaar, voor mijn 
eerste shift in de Cudi ook gewoon schrik had om daar als enige 
te gaan staan, zonder iemand al te kennen. Ik was ook aan het 
polsen of  er nog iemand mee kon, maar niemand kon. Toen 
hebben ze me juist gezegd: ‘ik ben ook een keer alleen gegaan, 
en iedereen was toen zo vriendelijk’. Dus ik zou zeggen: gewoon 
doen. Ik kwam daar aan, iedereen sprak mij meteen vriendelijk 
aan, iemand heeft mij exact uitgelegd wat ik moest doen... Het 
zijn allemaal heel sociale en vriendelijke mensen dus die drempel 
lijkt misschien groot, maar als je je gewoon inschrijft voor een 
shiftje, valt dat allemaal heel goed mee. 

SterkHouderS van vtk

Naast ons voltallige praesidium zijn er nog een heleboel andere sterkhouders van 
VTK, zij die een stukje van hun tijd willen besteden aan het shiften. Zonder hen zou 
het ons nooit lukken. Julie en Daan hebben zo al respectievelijk 35 en 30 shiften op 
hun teller staan, het hoogste aantal van dit academiejaar. Vice Seba hield met hen 
een online onderonsje om te horen hoe het shiften hen bevalt.

Interview in coronatijden
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Oké, cool! En wat zijn zo jullie favorieten van de 
shiften? Wat zijn zo de shiften waarvan je denkt: “als 
dat passeert, dan sta ik er gegarandeerd op”?

J: Wat ik heel fijn vind, is een cantus gaan klaarzetten of  
opruimen. Gewoon omdat je er toch bent als je mee wil doen met 
de cantus, dus dan kan je evengoed even die tafels op voorhand 
gaan zetten. En Cursusdienst!

D: Fakbar lijkt me wel leuk in gewone tijden. Dat is wel ook een 
beetje dubbel, want ‘s avonds is dat dan super gezellig, maar je 
bent de dag erna je dag wel een beetje kwijt, maar dat zijn details 
hé... Ik vind Cudi en Theokot ook altijd heel gezellig nu. 

Ja, nu is het een serieuze shiftenoorlog dus ik heb het 
gevoel dat het een beetje is: pakken wat er te pakken 
valt!

(allen lachen)

J: Ja, dat is echt waar. Iedereen zit ook gewoon klaar, donderdag 
om 19u aan zijn laptop, om de pagina te refreshen en direct die 

shiftjes op te vullen.

D: En als je het als eerste ziet, staat het ook gewoon heel de week 
vol met dezelfde personen. (lacht)

Dus jullie tactiek is: refreshen op het moment dat ze 
op de site gaan komen, om te zorgen dat je een shiftje 
hebt?

J: Ja (lacht)

D: Exact (lacht)

J: En ik duid dan ook gewoon alles aan en als ik dan niet zou 
kunnen schrijf  ik me daarna uit. Beter eerst snel alle shiftjes 
claimen dan dat alles al vol staat. 

D: Sneaky.

Een laatste vraagje: is er interesse voor een extra 
engagement volgend jaar? Zijn jullie al aan het denken 
aan praesidium?

J: Ik heb wel praesidiumambities. Ik zou wel graag in het 
praesidium gaan.

Cool

D: Nu een beetje geproefd te hebben van het shiften, ben ik ook 
vrij zeker geworden om in het praesidium te gaan. Momenteel 
is mijn favoriet Cudi of  Theokot, omdat je daar ook zoveel 
hebt geshift en je daar al mensen kent. Dus ik denk dat dat een 
logische en plezante overgang zou zijn.

Wel, in de nabije toekomst komt er een infosessie aan, 
waar ik jullie dan waarschijnlijk mag verwachten 
en dan gaat de volgende ploeg (zonder mij,  helaas, 
maar ik ga jullie nog steeds heel graag zien) opgestart 
worden! 

Julie en Daan, heel hard bedankt voor het interview!

•SM

Précoronatijden

Helpen op eerstejaarsBBQ

Shiften in coronatijden
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In de kijker!

BurgIe In de kIjker: Lone meertenS

In deze rubriek nemen we telkens een burgie in de kijker die op een of andere 
manier zich onderscheid van de rest. Deze keer is deze persoon Lone Meertens! 
Je hebt haar misschien al eens (als vrouw!) rondjes zien lopen voor VTK op de 24 
urenloop, want buiten de studies burgie houdt Lone zich vooral bezig met sport 
en heeft ze zelfs een topsportstatuut van de KUL. Wij nodigden de voormalige 
triathlete uit voor een klein interview.

Hallo Lone, stel jezelf  eens voor 
aan onze lezers. 

Dus ik ben Lone Meertens, ik ben 22 jaar 
en afkomstig uit Bilzen. Ik ben inderdaad 
een burgie en momenteel bezig met de 
master Energie, ik ben niet echter gelijk 
een normale student Burgerlijk Ingenieur 
aangezien ik al sinds mijn eerste jaar 
topsport combineer met mijn studies. Ik 
heb dus ook nog nooit een volledig jaar 
opgenomen, in het middelbaar deed ik al 
aan triathlon op hoog niveau. Daardoor 
had ik ook al redelijk snel besloten om mijn 
studies op te splitsen vanaf  het eerste jaar, 
zodat er genoeg tijd was om te trainen. 
Ook genoeg recuperatietijd hebben is 
belangrijk, en die had ik zeker met het 
halftijds traject. Daarmee kon ik ook in 
mijn eerste jaren unief  een hoog niveau 
aanhouden en nog blijven verbeteren. Zo 
een dikke drie jaar geleden heb ik toch 
de switch gemaakt van triathlon naar 
wielrennen.

Was er een bepaalde reden om om 
te schakelen van triathlon naar 
wielrennen?

Ik zwem al van jonge leeftijd en was 
dat een beetje beu, had ook eens een 
wielerwedstrijd voor de lol meegedaan en 
vond dat eigenlijk super plezant. Dusja 
ook een beetje een nood aan nieuwe 
uitdagingen. Verder zag ik ook wel dat 
mijn niveau in de triathlon een beetje 
stagneerde. Het wielrennen daarentegen 
was wat nieuws.

Daar zat dan nog veel potentieel?

Ja dat zeker, dat merkte ik meteen en vond 
het ook heel plezant. Ik ben toen gestart 
bij Keukens Redant cycling team van 
Erpe-meren. Met dat team kon ik al direct 
met wedstrijden meedoen zoals Omloop 
Het Nieuwsblad, dat was ook direct mijn 
eerste koers, direct een van de grotere 
wedstrijden. Met die ploeg heb ik echt 

veel ervaring kunnen opdoen, en ook met 
grote wedstrijden kunnen meerijden, dat 
heeft me wel veel geholpen. Daarna ben 
ik eigenlijk snel terecht kunnen komen bij 
Lotto Soudal Ladies cycling team, waar 
ik afgelopen jaar voor heb kunnen rijden 
en ook komend jaar normaal gezien. Dan 
heb ik eigenlijk al van hoge niveau, de 
world tour wedstrijden, kunnen proeven 
en ook het EK en WK op elite niveau. 

Amai, dat is al wat. De toekomst 
ziet er zeker rooskleurig uit dan.

“lacht” jaja, zonder corona misschien.

Ja dat was ook direct mijn volgende 
vraag. Heb je nog veel kunnen 
rijden dit najaar? In de periode 
na de eerst lockdown, want veel is 

verzet geweest natuurlijk. 

Ik heb nog een rittenkoers kunnen rijden 
in februari aansluitend aan mijn stage, 
verder nog een koers in België en toen 
zaten we aan die lockdown in maart. 
Toen was het eingelijk rustig tot de eerste 
augustus, toen heb ik strade bianche 
gereden in Italië, in september ook 
meegedaan aan de Giro. Daarna waren 
zowat alle koersen op elkaar gepropt in 
België, een hoop Vlaamse en Waalse 
klassiekers op elkaar. Dat was wel een 
drukke periode.

Ja dat klinkt toch als een drukke 
agenda, valt dit eigenlijk allemaal 
goed te combineren met de richting 
burgerlijk?

Goh, ik neem nu 45 studiepunten op dit 
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jaar en doe deze combinatie nu toch wel 
al 5 jaar. Het vergt gewoon wat planning 
maar ondertussen wordt je het ook 
gewoon. 

Zijn er soms moeilijkheden als 
je bijvoorbeeld verplichte labo’s 
hebt? Zijn de proffen daar dan 
redelijk flexibel in als je op een 
bepaalde dag ergens moet zijn in 
verband met je sport carrière en 
niet naar zo een verplicht moment 
kunt gaan?

Ik heb nog maar 1 keer een labo moeten 
verzetten, het gebeurt wel vaak dat ik niet 
mijn eigen reeks meedoe maar aansluit 
bij een andere groep die mij 
beter uitkomt qua timing. Ik 
mag dus wel vrij mijn reeks 
kiezen waarmee ik meedoe, 
maar ik heb nog nooit iets 
niet meegedaan. Ook mijn 
examens zelf  heb ik nog nooit 
moeten verplaatsen, dit is tot 
nu toe nog niet nodig geweest, 
dus ik heb er ook nog geen gebruik van 
gemaakt. 

Maar die mogelijkheid is er wel, 
mocht de situatie zich voordoen? 
Met het statuut dat jij hebt.

Ja, dat zeker. Vanuit de KU Leuven krijg 
je dat statuut en daar zijn ook wat dingen 
aan verbonden, dus dat mag normaal 
geen problemen vormen.

Leidt het vaak tot meer 
herexamens? Je gedeeltelijke focus 
op sport, of  valt dat al bij al nog 
mee?

“lacht” Neenee voorlopig niet, vorig jaar 
had ik er geen!

Amai dat zijn er al 2 minder dan ik, 
en ik heb geen excuses “lacht”.

Nee maar het valt eigenlijk wel allemaal 
mee, want er zijn voornamelijk rond de 
zomer wedstrijden. Op zo’n momenten 
wil je dan ook niet bezig zijn met een 
herexamen, dus die drive om erop door te 
zijn is des te groter. 

Dat is ook waar natuurlijk, staat er 
voor de rest van dit jaar nog wat op 
de kalender? Of  is de wielerwereld 
ook op een lager pitje in België met 
de huidige coronasituatie?

Ik train vooral in de winter, doe niet mee 
aan veldrijden, dus in de winter ben ik 
“vrij”, heb dan geen wedstrijden. De 
eerste wedstrijd die op de planning staat 
is een rittenkoers ergens in Spanje, en dan 
wedstrijden gelijk omloop het nieuwsblad 
enzo. Rond die tijdsperiode begint het 
weer, maar ik heb er nu wat minder zicht 
op hoe het zich tegen dan gaat ontvouwen, 
met corona enzo. 

Ja de toekomst is overal wat 
onzeker.

Ik ging normaal ook meedoen met Tielt-
Winge, omloop van het Hageland. Heb 
net ook gelezen dat die wedstrijd alvast is 
afgelast, dus het begint alweer...

Hopelijk verbetert die situatie nog 
in de wielerwereld.

Ja natuurlijk, die wedstrijden gaan ooit 
nog eens doorgaan he “lacht”. Dus ik heb 
ook geen moeite om mij te motiveren om 
te blijven trainen. 

Laatste vraagje om mee af  te 
sluiten. Zijn er al prijzen gewonnen 
geweest? Staat er al wat in de 
trofeeënkast of  is die plaats nog 
gereserveerd voor toekomstige 

prijzen?

“lacht” Ja in het wielrennen 
toch al eentje, afgelopen jaar. 
Ik heb natuurlijk niet zoveel 
wielerwedstrijden kunnen 
doen maar in omloop het 
Hageland de bergtrui in 
ontvangst mogen nemen. 

Dus dat voelde wel goed om zoiets voor 
Lotto Soudal te kunnen binnenhalen.

Amai proficiat!

Voor de rest is er nog veel plaats “lacht”.

Dat zal wel snel gevuld geraken. 
Merci voor het interview Lone en 
nog veel succes komend jaar, en 
hopelijk geraakt die kast weer wat 
voller. •WM

“Had ook eens een wielerwedstrijd 
voor de lol meegedaan en vond 
dat eigenlijk super plezant. Dusja 

ook een beetje een nood aan 
nieuwe uitdagingen.”
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Tech

CurSuSBLok van de toekomSt

Hebben jouw papieren ook last van ezelsoren of krijgen zij spontaan pootjes? 
Staan jouw notities vol met tipp-Ex of gewoon gekrabbel? Is jouw blad papier ook 
altijd net te klein voor dat bordschema van je geliefde prof of wordt dat mooie 
bordschema een rommeltje op jouw blad? Het gebruik van papier zorgt niet alleen 
bij jou voor gefrustreerde stressmomenten. En heb jij het gevoel dat je werkelijk 
alles geprobeerd hebt om orde en structuur te krijgen in jouw notities? Ach, je 
zal nooit die ordelijke student worden zolang je pen en papier gebruikt. Zijn die 
‘technologie-junkies’ die ostentatief de aula binnenwandelen met hun tablet een 
alternatief ras of leven zij al in de toekomst?

In een wereld die gedomineerd wordt door technologie lijkt papier werkelijk ouderwets. Het coronavirus bevestigde en stimuleerde 
die digitalisering alsmaar. Computers vliegen de deur uit terwijl cursusblokken langer en langer in de winkelrekken blijven liggen.

Of  misschien ben je wel actief  bezig met het milieu om onze vervuiling te beperken? Misschien is die tablet dan toch wel een 
handiger, milieuvriendelijk product dan die kartonnen rietjes bij jouw Cola in de McDonald’s. Wat ook je motief  is, tablets zijn 
aantrekkelijke snufjes.

Eerst en vooral dien je een onderscheid te maken tussen een 2-in-1 laptop en een tablet. Wil jij jouw tablet ook gebruiken als laptop, 
dan zul je toch wat meer naar de specificaties moeten kijken als je er eentje aanschaft. Jouw processor moet meer kunnen dan jouw 
geschrift omzetten in notities. Als je een tablet wilt kopen als ‘secondary device’, en dus wilt gebruiken naast jouw laptop, kan je 
vrijwel elke tablet kopen. Al blijft de ene net ietsje groter, krachtiger en sneller dan de andere. In het eerste geval kijk je aan tegen 
prijzen van toch wel minimum €800. In het tweede geval zal jouw budget bepalen welke specificaties je op jouw tablet kunt krijgen.

Heb jij er in een of  andere rare gedachtekronkel ook al eens aan gedacht om jezelf  aan te sluiten bij dat alternatieve ras van 
tabletgebruikers? Hier zijn alvast enkele duwtjes in de rug voor ieder zijn budget.

Lenovo IdeaPad Duet Chromebook (vanaf €299)
Al vanaf  299 euro kan jij in het bezit zijn van een hoogtechnologische tablet. 
Deze 10.1 inch tablet is een stukje kleiner dan een A4’tje en daarmee eenvoudig 
opbergbaar. Het gratis, bijhorende toetsenbord maakt het mogelijk
je tablet ook te gebruiken als een laptop.

 Deze tablet is geschikt als je vooral aantekeningen maakt, je af  en toe een   
 app moet downloaden uit de Play Store, je jouw bestanden opslaat in de  
 cloud en je een toestel wilt waar de batterijduur geen probleem is.

 Deze tablet is niet geschikt om te gamen of  als vervanger van je    
 krachtigere laptop.

Schermgrootte 10.1 inch

Resolutie Full HD

Processor Mediatek P60T (Octa core)

Intern werkgeheugen (RAM) 4 GB

Geheugen 64 / 128 GB

Refresh rate 60 Hz

Stylus Lenovo Pen (vanaf  €30)
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Samsung Galaxy Tab S6 Lite (vanaf €349)
Wil jij graag een deftige tablet, maar hou je de prijs liever beperkt? Dan is deze tablet misschien wel jouw ding. Buiten notities maken 

Doordat de Stylus gratis bijgeleverd wordt, hoef  je ook geen rekening te houden met dure accesoires.

 Deze tablet is geschikt voor notities en randactiviteiten zoals spelletjes spelen  
 of  series kijken.

 Deze tablet is niet geschikt voor grote programma’s of  zware games.

Schermgrootte 10.4 inch
Resolutie Full HD
Processor
Intern werkgeheugen (RAM) 4 GB
Geheugen 64 / 128 GB
Refresh rate 60 Hz
Stylus S pen stylus (bijgeleverd)

Microsoft Surface Go 2 (vanaf €459)
Wil je geen overtollige bedragen neertellen voor spec-killers dan lijkt de Microsoft Surface Go 2 een ideale ‘Go’ voor jou. Zijn 10.5 

verslaan die nog steeds met pen en papier werken.

 
 kijken op een kwaliteitsvol scherm en gaat voor een lange batterijduur.

 Deze tablet is niet geschikt voor het draaien van zwaardere programma’s of    
 om te gamen.

Schermgrootte 10.5 inch
Resolutie Wide UXGA
Processor Intel Pentium Gold (Dual core)
Intern werkgeheugen (RAM) 4 / 8 GB
Geheugen 64 / 128 GB
Refresh rate 50 Hz
Stylus Microsoft Surface Pen (vanaf  €99)

Samsung Galaxy Tab S7 (vanaf €649)
Word jij opgewonden bij het zien van een 120Hz-scherm, ligt jouw standaard niet lager dan een QHD-scherm of  verwacht jij 

past. Ook deze tech-killer krijg je niet plat op een dag. Dit scherm ververst dus 120 keer per seconde waardoor jouw beeld er heel 
vloeiend uitziet en het scherm quasi instant reageert op de bijhorende stylus. Met zijn dubbele camera maak jij ook handig foto’s van 
bordschema’s die je net niet allemaal wou overpennen of  eventueel later gaat herwerken. Zware games draaien vrij vlot dankzij zijn 
krachtige Snapdragon 865. Deze Snapdragon processor zit in vrijwel elke high-end Android smartphone van het moment.

 Deze tablet is geschikt als je buiten notities nemen ook nog andere    
 programma’s wilt laten draaien op jouw tablet. De tablet is ook geschikt als  
 je andere snufjes erbij wilt zoals bijvoorbeeld de 4 stereo’s of  zijn dubbele  
 camera.

Schermgrootte 11 inch
Resolutie Quad HD
Processor Qualcomm Snapdragon 865 (Octa core)
Intern werkgeheugen (RAM) 6 GB
Geheugen 128 / 256 GB
Refresh rate 120 Hz
Stylus S pen stylus (bijgeleverd)
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iPad Air 4th gen (Vanaf €669)
Is Android of  Windows toch niet helemaal jouw ‘dada’ en hou jij het liever bij 
je geliefde Apple producten, dan kan de iPad Air jouw ideale tablet zijn. Met 
zijn liquid Retina-display 10.9 inch heb jij wel echt een van de beste schermen 
ter wereld in jouw handen. Jou moet ik haast niet meer overtuigen van de Apple 
voordelen. Jij betaalt voor jouw vertrouwde kwaliteitsproducten.

Deze tablet is geschikt als jij houdt van Apple en je naast aantekeningen  
maken ook nog wilt genieten van verschillende apps. Zijn 4-speakers stereo 
kan niet anders dan jou bekoren bij het luisteren van jouw favoriete artiest.

Schermgrootte 10.9 inch

Resolutie Retina (2360x1640/264ppi)

Processor A14 Bionic-chip

Intern werkgeheugen (RAM) 4 GB

Geheugen 64 / 256 GB

Refresh rate 60 Hz

Stylus Apple pencil 2th generation (€135)

Ipad Pro 4th gen (vanaf €899)
Domineren specificaties voor jou t.o.v. van de prijs en wil jij gewoon lekker 
comfortabel het allerbeste? Dan is de Ipad Pro jouw match. Misschien is de 12.9 
inch variant ook wel jouw ding… sneller, groter, krachtiger.

‘Your next computer is not a computer.’ Deze tablet is krachtiger dan de meeste 
computers van je medestudenten terwijl het geen computer is. Je kan upgraden tot 
1 TB zodat ook lokale opslag geen probleem vormt, al mag je hier natuurlijk nog 
meer geld voor neertellen.

Met zijn dubbele camera zoom jij eenvoudig in op het bord vanop de laatste rij en 
heb jij geen problemen meer met het kleine geschrift van de prof.

Deze tablet is geschikt als budget jouw laatste zorg is. Je kiest hiervoor als je 
wilt multitasken en wilt switchen tussen jouw zwaardere programma’s en 
jouw favoriete games. Oh ja en jouw notitie’s-app natuurlijk, je koopt hem 
natuurlijk in eerste instantie voor jouw studie 😉.

Schermgrootte 11 / 12.9 inch

Resolutie Retina (2388x1668/2732x2048/264ppi)

Processor A12Z Bionic-chip

Intern werkgeheugen (RAM) 4 GB

Geheugen 128 / 256 / 512 / 1000 GB

Refresh rate 120 Hz

Stylus Apple pencil 2th generation (€135)

•JDG
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Sport

juBILeum 24 urenLoop

Dat het dit jaar een memorabele editie van de 24 urenloop ging worden, was 
al langer duidelijk. Wat velen echter (nog) niet weten, is dat we dit jaar ook een 
jubileum vieren. 50 jaar geleden organiseerde, jawel, VTK voor het eerst een 12 
urenloop. Het toeval wil dat, door de aanwezigheid van het Coronavirus, ook dit 
jaar opnieuw het scenario van een 12 urenloop op tafel lag, voor het eerst sinds 
1970. Jammer genoeg liet de situatie het niet toe om in oktober een 12 urenloop 
op poten te zetten. Desalniettemin meer dan de moeite om deze toevalligheid 
in de verf te zetten en eens te kijken naar de evolutie van de 24 urenloop,  een 
sportevenement van VTK dat ooit begonnen is als de 12 urenloop.

De 24 urenloop is het grootste sportieve studentenevenement 
van Leuven waarbij vele kringen het tegen elkaar opnemen 
om zoveel mogelijk rondjes te lopen op de asfalt rond de 
atletiekpiste van het universitair sportcentrum waarbij de lopers 
luid aangemoedigd worden door de supporters van de kringen. 

In 1970 werd als eerste keer een 12 urenloop gelopen. In 1971 
was het de beurt aan een 18 urenloop en sinds 1972 wordt 
een volledige etmaal gelopen. Nog een leuk weetje: van 1970 
tot 2003 is er steeds gelopen op de baan rond de atletiekpiste 
maar van 2003 tot 2007 werd er op de atletiekpiste zelf  
gelopen waardoor het aantal gelopen rondjes fors steeg. Sinds 
2007 lopen we weer op de vertrouwde baan van 530m errond.

Enkele statistieken: 
• Het snelste rondje staat op naam van Michael Bultheel van 

Medica. In 2007 had hij voor het rondje maar 66 seconden 
nodig. Dat staat gelijk aan een waanzinnig gemiddelde 
snelheid van 28.9 km/h. Ter vergelijking: Het persoonlijk 
record van Jonathan Borlée op de 400m is 44.43 s. Dit komt 
overeen met een gemiddelde snelheid van 32.4 km/h.

• Tom Merlevelde, die voor Politika liep, heeft het meeste 
aantal individuele rondjes op zijn naam staan. In 2018 
verbrak hij het record en zette hij 170 rondjes echter zijn 
naam. Dit komt neer op een afstand van 90.1km, meer dan 
2 keer een marathon! Respect!

• De voorbije 5 jaar verbrak de winnende kring telkens 
het record van aantal rondjes als kring. Vanaf  2019 leidt 
Apolloon met 1078 rondjes, gevolgd door ons fantastisch 
team met 1076 rondjes. Hierbij lopen onze lopers aan 
een gemiddelde snelheid van 23.76 km/h. Op de foto’s 
hieronder kan je de evolutie van VTK zien in het aantal 
gelopen rondjes alsook de gemiddelde snelheid van de 
rondjes. Opmerkelijk is het steeds breken van het aantal 
rondjes sinds enkele jaren.

Met deze info kijken we nog meer uit naar een 24 urenloop 
(al zal de 24 urenloop in de huidige situatie waarschijnlijk 
omgevormd worden tot een originele 12 urenloop, waarbij 3 
dagen telkens elke dag 6 ploegen lopen). In 2017 heeft VTK 

voor de laatste keer gewonnen. Het zou super zijn als we dat 
gevoel kunnen evenaren in het tweede semester en we ons met 
alle ingenieursstudenten verbonden kunnen voelen, zelfs in 
tijden van Corona. •VTK Sport
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How To

TIP 1: Profielfoto
Het tegengestelde van Tinder: gebruik een neutrale achtergrond, 
zodat deze niet afleidt van de hoofdzaak: jij. Zorg dat het een foto 
van jouw vooraanzicht is, dit zorgt voor meer herkenbaarheid. 
Sta alleen op de foto, zodat het duidelijk is wie jij bent.

TIP 2: Omslagfoto
Dit is je kans om te tonen wat jou uniek maakt! Kies voor een 
foto die een interesse, passie of  eigenschap van jezelf  in de verf  
zet en zo meteen een inkijk in jou als persoon meegeeft. Dit kan 
gaan van een passie voor technologie, een liefde voor muziek of  
jouw motivatie om te gaan en blijven gaan. Probeer de foto wel 
een beetje neutraal te houden: het doel is subtiel verleiden, niet 
overweldigen. Kijk voor inspiratie en bruikbare foto’s zeker eens 
op www.unsplash.com

TIP 3: Vul je professionele kopregel in
Klik hiervoor op het potloodje net onder je omslagfoto op je 
profiel. Dit is de eerste en enige tekst die men over jou te zien 
krijgt, zonder je profiel zelf  te bekijken en het eerste dat ze op je 
profiel zullen lezen. Wanneer mensen zoeken op bv. “ingenieur”, 
dan komen ze via de trefwoorden in je kopregel op jouw profiel 
terecht. To the point uitleggen wat je doet en waarvoor ze jou 
kunnen gebruiken, is dus de boodschap. Kies bijvoorbeeld voor 
‘Student Burgerlijk Ingenieur Bouwkunde aan de KU Leuven & 
Monitor bij Sporta’. Scroll in hetzelfde menu wat naar beneden 
en duid als bedrijfstak meteen ‘hoger onderwijs’ aan, zo kan je 
er zeker van zijn dat je aanbiedingen krijgt die relevant zijn voor 
jou als student!

TIP 4: Vul je opleidingen en werkervaring 
aan
Bij “profiel onderdeel toevoegen” vul je al je relevante ervaringen 
aan. Vul daarbij minstens de werkgever, functie en periode of  
onderwijsinstelling, studierichting en periode goed in. Tag hierin 
steeds de LinkedIn-pagina van de instelling of  werkgever. 

TIP 5: Breid deze ervaringen uit
Wie kan beter vertellen wat je gedaan en geleerd hebt tijdens 
deze ervaringen dan jijzelf ? Beschrijf  je functie, taken en 
verantwoordelijkheden, wat je geleerd hebt tijdens deze 
ervaring… Heb je een leuke foto hiervan of  iets waaraan je 
meegeholpen hebt, voeg die dan ook zeker toe!

Pro tip: Niet iedereen weet wat onze richtingen exact inhouden. 
Om hen daarin te helpen, kan je altijd deze link met info 
over onze opleiding toevoegen in je beschrijving  (https://
onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/CQ_50362492.
htm#activetab=diploma_omschrijving). 

TIP 6: Voeg vaardigheden toe aan je 
profiel
Toon dat je meer bent dan je studies door vaardigheden toe 
te voegen aan je profiel. Dit mogen praktische dingen zijn 
zoals Microsoft Office of  MATLAB, maar denk zeker ook 
aan persoonlijke eigenschappen zoals doorzettingsvermogen, 
flexibel, teamspeler… Vind je dit moeilijk? Vraag aan mensen in 
je omgeving jou te beschrijven. 

How to LInkedIn?

Meer en meer bedrijven beginnen LinkedIn te gebruiken als vacaturesite, ze 
plaatsen hier vacatures en zoeken zelfs doelgericht naar kandidaten. Zeker 
in coronatijden wanneer een beduidend deel van het sollicitatieproces 
online gebeurt, kan LinkedIn een belangrijke schakel zijn in het vinden van 
jouw droomjob of -stage. Hoe kan ik gevonden worden? Hoe stel ik mezelf 
professioneel op? Met deze tips kom je alvast sterk over!

PRO TIP: Neem eens een kijkje op de website van 
scouts Vlaanderen in de totemsectie, hier vind je      

ongetwijfeld een hoop originele eigenschappen waar 
je jezelf in herkent!
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TIP 7: Vaardigheden onderschrijven
Je vaardigheden toevoegen was de eerste stap, om op te vallen 
wil je nu dat zoveel mogelijk mensen deze onderschrijven. 
Wanneer één van jouw eigenschappen onderschreven wordt 
door andere mensen, kunnen bezoekers op je profiel dit zien en 
schept dit geloofwaardigheid en helpt het hen te overtuigen van 
jouw kwaliteiten! 

Speel hierin een beetje vals door met vrienden elkaars 
vaardigheden te onderschrijven, zo help je elkaar meer op te 
vallen! Wees hierin een beetje subtiel. Als je iedere vaardigheid 
van elkaar onderschrijft, valt dit op. Kies er een drietal uit en 
schrijf  hierbij eventueel een kort tekstje over de persoon in 
kwestie. 

 TIP 8: Profiellink l
Een profiel met een vreemde link zoals “lars-wouters-158c852pa” 
komt niet persoonlijk of  professioneel over. Dit kan je aanpassen, 
via instellingen -> zichtbaarheid -> zichtbaarheid van uw profiel 
-> network -> uw openbaar profiel bewerken. Rechtsboven kan 
je op het potloodje klikken en deze link aanpassen.

TIP 9: Extraatjes
Je hebt misschien wel al eens horen vallen of  zelf  gedacht “dit 
zou goed op mijn cv staan”. Hoewel dat meestal niet de beste 
motivatie is om iets te doen, staat het vaak inderdaad wel goed 
op je cv. Laat het dan ook zeker niet op je LinkedIn-profiel 
ontbreken! Onder “prestaties” kan je publicaties waarin je 
voorkomt (bv. krantenartikels), cursussen, projecten waaraan je 
meewerkte, onderscheidingen, talen die je beheerst, organisaties 
waarvan je lid bent en nog veel meer toevoegen.

TIP 10: Taal van je profiel
Waarschijnlijk heb je als taal voor de LinkedIn-interface 
Nederlands gekozen. Als dat zo is, zet je best ook al je tekst 
en uitleg op je profiel in het Nederlands. Het oogt immers 
een beetje gek als de automatische titeltjes en de tekst eronder 
in verschillende talen staan en is zowel voor Nederlands- als 
anderstaligen verwarrend. 

Wil je toch graag ook een anderstalig publiek bereiken met je 
profiel? Dat kan! Rechts van je omslagfoto vind je de taal van 
je profiel terug en door op het bolletje ernaast te klikken, kan je 
een extra taal toevoegen voor je profiel. Kies je bijvoorbeeld voor 
Nederlands en Engels, dan krijgen Nederlandstalige bezoekers je 
profiel in die taal te zien en alle andere bezoekers in het Engels. 
Je moet daarvoor wel al je info in twee talen toevoegen, maar je 
profiel is extra overzichtelijk en nét dat tikkeltje professioneler! 

TIP 11: Schrijf een samenvatting
Bovenaan je profiel heb je de mogelijkheid een samenvatting 
te schrijven. Hier kan je niet alleen naar het verleden kijken en 
kort verwoorden wat ze ook verderop in je profiel kunnen lezen 
over je studies en ervaringen, maar ook naar de toekomst. Waar 
zie jij jezelf  in vijf  jaar? Waarin ben je gepassioneerd en zou je 
graag gaan werken? Zou je graag aanbiedingen krijgen voor een 
bepaalde functie of  uitdaging? Schrijf  het op!

Check, check, check, mijn profiel ziet er 
geweldig uit! Wat nu?
Proficiat, je profiel is nu helemaal klaar om gezien te worden en 
ook online een geweldige eerste indruk te maken! Om mensen 
naar je profiel te krijgen, maak je zoveel mogelijk connecties. 
Begin met vrienden, familie, mensen met wie je groepswerken 
maakte of  samen les volgde. Laat nu de recruiters maar komen, 
want jij bent er klaar voor! Veel succes! •6/1

 EXTRA: Check rechts onderaan meteen of je profiel 

wel op openbaar staat!
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Blok

QuICk CuISIne In den BLok

Ben jij een van die personen die moeders nest voor enkele weken verlaat en 
gedurende de volledige blok en exameperiode zelf zijn of haar potje moet koken? 
Ben je je inspiratie voor snelle gerechtjes aan het uitputten of die persoon die 
zich iedere dag volsteekt met pizza, noodles, hamburgers of andere ongezonde 
hapjes op bestelling? Check dan zeker de receptjes hieronder, ze zijn quick & 
easy, gevarieerd en toch nog net dat tikkeltje gezonder dan je afspraak met 
opwarmmaaltijden! Je kan ook altijd ons youtubekanaal bezoeken (Vlaamse 
Technische Kring) en inspiratie putten uit de receptjes van VTKuisine.

Pasta met kruidenkaas, prei en spek
De titel verklapt eigenlijk al het volledige receptje. Zoals beloofd, quick & easy en zeker weten 
lekker!

Ingrediënten - 2 personen

Fusilli

1 prei

200g spek

1 potje (=150g) kruidenkaas (aanrader: Miree fijne kruiden)

Recept

1. Breng water aan de kook voor de pasta. Voeg een bouillonblokje of  zout toe voor de smaak en olijfolie zodat de pasta niet kan 
plakken. Kook de pasta.

2. Bak de spekjes in een pan op een gemiddeld vuurtje. Snij ondertussen de prei.

3. Voeg de prei toe aan de spekjes en stoof.

4. Giet de pasta af. Voeg de prei, spekjes en kruidenkaas toe. Deze zal een beetje smelten van de warmte. Meng goed.

5. Smakelijk!

Pro tip: Wil je nog iets meer groentjes? Je kan kleine kerstomaatjes toevoegen, smaak verzekerd!

Rijst met kip
Heb je echt geen tijd en ook niet echt grote honger? Skip dan alle stappen behalve de vierde en 
je kan al na 2 minuutjes eten. Ook handig om mee te nemen.

Ingrediënten - 2 personen

2 zakjes Uncle Ben’s Express rijst op mediterrane wijze  2 kipfilets

2 grote tomaten       1 courgette

Recept

1. Verwarm een pan op een gemiddeld vuurtje met olijfolie. Snij ondertussen de kipfilets in 
stukjes.

2. Bak de kip in de pan en voeg kippenkruiden toe.

3. Snij de courgette in stukjes en voeg deze toe aan de pan om te stoven. Snij ondertussen de tomaten in stukjes. Je kan deze als je wil 
op het einde ook nog enkele minuutjes toevoegen aan de pan.

4. Open het zakje voor de helft en plaats in de microgolf. Verwarm voor 2 minuten.

5. Haal de pan van het vuur, voeg de rijst toe en meng het geheel.

6. Enjoy your meal!

Pro tip: Je kan ook kiezen voor een zakje basmati rijst en dit combineren met een currysausje. De brikjes Kerriesaus van Knorr zijn 
perfect hiervoor. Je voegt de saus gewoon enkele minuutjes toe aan de pan met kip om op te warmen en klaar! Ook paprika is hier 
lekker bij.
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Maaltijdomelet met brood
Ook een omelet is snel gemaakt, maar met de juiste extraatjes kan je dit gemakkelijk naar een 
heel nieuw niveau tillen.

Ingrediënten - 2 personen

2 eitjes     kerstomaatjes

een scheutje melk    100g spek

lente-ui     gemalen kaas

Recept

1. Verwarm een pan met een klontje boter. Breek ondertussen de eitjes in een kommetje, voeg een klein beetje melk, peper en zout 
toe en meng goed.

2. Bak de spekjes in de pan. Snij enkele stengels lente-ui en de kerstomaatjes in stukjes.

3. Als de spekjes bijna goed zijn, voeg dan de lente-ui toe. Giet het eiermengsel hierna uit over de pan. Verdeel de kerstomaatjes over 
de omelet en strooi er nog wat kaas over.

4. Wanneer het ei er niet meer lopend uit ziet, is je omelet klaar. Neem er enkele boterhammen bij en laat het smaken!

Kroketjes en appelmoes
Ben jij een van de gelukkigen met een oven op kot? Ideaal! Dan kan jij dit receptje volgen om 
eens een keer geen pasta te moeten eten.

Ingrediënten - 2 personen

Ovenkroketjes, bijvoorbeeld pommes duchesse

600g appelmoes

500g gehaktballen

Recept

1. Terwijl je de fout in die ene oefening zoekt of  nog net die laatste, saaie paragraaf  van het hoofdstuk aan het lezen bent, kan je de 
oven al voorverwarmen zoals aangegeven op de zak kroketjes.

2. Fout gevonden of  hoofdstuk afgerond? Verwarm een pan op het vuur met wat boter en verspreid de kroketjes op een bakplaat 
en laat ze lekker bruinen in de oven.

3. Als de boter gesmolten is, kan je de gehaktballen in de pan leggen en bakken. Doe dit op laag tot gemiddeld vuurtje.

4. Als het vlees gaar is en de kroketjes mooi goudbruin, is het tijd om te eten. Serveer met appelmoes en geniet ervan!

Pasta met wokgroentjes en kip
Als je het aan de kok van dit recept zou vragen, is deze pasta een regelrecht geschenk uit de hemel. Laat hem zeker weten wat jij ervan 
vond op woppie@vtk.be. Hopelijk wordt zijn zelfophemeling daarmee toch wat minder, al kan ik niet ontkennen dat het smaakt!

Ingrediënten - 2 personen

Fusilli     2 uien

2 kipfilets    2 rode paprika’s

Knorr bouillonketeltje: groenten  lente-ui

Recept

1. Breng water aan de kook voor de pasta. Voeg een bouillonblokje of  zout toe voor de smaak en 
olijfolie zodat de pasta niet kan plakken. Kook de pasta.

2. Neem een grote wokpan en verwarm deze met olijfolie. Snij de kipfilets in blokjes en bak deze 
in de pan. Kruid overdadig met kippen- en zachte paprikakruiden.

3. Pel ondertussen de uien en snijd in halve ringen. Voeg toe aan de kip. Maak de paprika zuiver en snijd in stukjes, net als de lente-ui.

4. Voeg de groentjes toe aan de pan en stoof  deze. 

5. Voeg 2 bouillonketeltjes toe aan de wokpan en laat nog even verder warmen. Meng goed.

6. Giet de pasta af  en voeg alles samen. Proef  van je creatie en vergeet zeker geen recensie te schrijven tijdens je volgende pauze 
naar bovenstaand mailadres!

•LD
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Blok

BLoktIpS

De blok komt eraan en geef nu eerlijk toe, niemand is ooit écht voorbereid. Om je 
toch op weg te helpen zijn hier wat tips om de blok goed door te komen! 

Studeer samen met je 
vrienden (coronaproof)
Studeren met je vrienden is altijd leuker 
dan alleen! Door corona is fysiek samen 
studeren niet echt mogelijk, maar je kan 
altijd een Discord server aanmaken met je 
vrienden! Hierin kan je een studieruimte 
voorzien, maar natuurlijk ook een 
pauze of  spelletjesruimte. Als je efficiënt 
studeert, heb je vast en zeker nog tijd 
voor een spelletje Among Us. (TIP: zet je 
microfoon uit om niet afgeleid te worden.)

Koop goedkope Nalu-
alternatieven
De blok en slaaptekorten gaan hand in 
hand samen. Om toch wakker te blijven, 
grijpen we al snel naar een heerlijk blikje 
Nalu (€1.07/st). Om na de blok toch nog 
wat centjes over te houden, zijn hier in 
de Colruyt (BONI UP, €0.47/st) en de 
Aldi (Golden Power GOLD, €0.45/st) 
goedkopere alternatieven voor! De smaak 
is bijna exact hetzelfde, alleen betaal je er 
minder voor! (Getest en goedgekeurd)

Maak een blokplanning
Het is zeker geen goed idee om de dag zelf  
te beslissen welk vak je wil studeren. Maak 
daarom voor de blok begint een planning. 
Begin met inschatten hoeveel dagen je 
voor een vak nodig hebt. Probeer deze 
dagen al in te plannen en kijk hoeveel 
dagen je nog over hebt. Deze dagen kan 
je nog verdelen over je vakken, maar zorg 
zeker voor nog een ‘reserve’ dag. Deze kan 
je dan nog gebruiken als je toch wat tijd te 
kort komt voor een vak. (TIP: gebruik de 
blokkalender in deze Irreëel.)

Doe iets leuks tijdens je 
pauzes
Genoeg pauzes nemen is erg belangrijk, 
maar de invulling van je pauzes ook! De 
verleiding is groot om gewoon achter je 
bureau te blijven zitten en wat te scrollen 
op je gsm of  een aflevering te kijken van 
je favoriete serie. Toch is het beter om 
even weg te gaan van je bureau. Je kan 
bijvoorbeeld met iemand afspreken om 
samen te gaan wandelen of  beginnen aan 
een puzzel die dan na de blok misschien 
klaar is 😌. Je zal zien dat deze pauzes veel 
meer effect hebben!

Maak samen 
samenvattingen
Als je dezelfde vakken hebt als je 
vrienden, kan je afspreken om samen 
een samenvatting te maken. Je kan 
bijvoorbeeld de hoofdstukken verdelen. 
Dit zorgt ervoor dat de samenvatting 
sneller klaar is en je dus ook sneller kan 
beginnen met het studeren van het vak. 
Zorg er dan natuurlijk wel voor dat je 
ofwel alle hoofdstukken al eens bekeken 
hebt of  dat jullie de samenvatting 
uitgebreid genoeg maken om op zichzelf  
te gebruiken. Een extra voordeel hiervan 
is dat je elkaar dan uitleg kan geven over 
de delen die je zelf  hebt geschreven, wat 
ervoor zorgt dat je het nog beter kent!

Houd je aan een vaste 
routine
Creëer voor jezelf  een vaste routine. 
Opstaan en ontbijten, beginnen met 
studeren, pauzes, middag... Probeer hier 
ook uren op te plakken en jezelf  er zo 
goed mogelijk aan te houden. Zo hoef  je 
niet altijd beroep te doen op je wilskracht 
om terug te beginnen met studeren. Je 
kan ook met je vrienden afspreken om 
op dezelfde momenten pauzes te nemen 
zodat je op die momenten samen iets 
leuks kunt doen. •VL
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Mentaal Welzijn

VTK Vlam - Samen erdoor!
Deze vlam heb je ondertussen hopelijk al wel op meerdere plaatsen zien verschijnen. Het was het symbool van de week rond mentaal 
welzijn die we organiseerden in de eerste week van december. Tijdens deze week waren er enkele workshops en een spelletjesavond. 
Ook was het mogelijk om te gaan wandelen en hebben we 300 plantjes uitgedeeld (heb jij dat van jou al gedeeld met je vrienden?). 
Met deze warme vlam willen wij als VTK jou nog eens opnieuw een hart onder de riem steken. Zie je het even niet meer zitten? 
Aarzel dan niet om een berichtje te sturen, wij zijn er om je te helpen! Heb jij nog andere ideeën die welkom zouden zijn? Mail ze 
dan zeker door naar werkgroep-mentaalwelzijn@vtk.be of  vul de enquête op p.4 in. Stay safe en veel succes met de examens!
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Blok: planner

De
ce

m
b
er

De
ce

m
b
er

0
5
/

0
5
/Z

a
Z
a

0
6
/

0
6
/Z

o
Z
o

0
2
/W

o
0
3
/D

o
0
4
/V

r

1
2
/

1
2
/Z

a
Z
a

1
3
/

1
3
/Z

o
Z
o

0
7
/M

a
0
8
/D

i
0
9
/W

o
1
0
/D

o
1
1
/V

r

1
9
/

1
9
/Z

a
Z
a

2
0
/

2
0
/Z

o
Z
o

1
4
/M

a
1
5
/D

i
1
6
/W

o
1
7
/D

o
1
8
/V

r

2
2
/D

i
2
1
/M

a
2
3
/W

o
2
4
/D

o
2
5
/V

r

2
8
/M

a

2
7
/

2
7
/Z

a
Z
a

2
6
/

2
6
/Z

a
Z
a

3
1
/D

o

0
1
/D

i

2
9
/D

i
3
0
/W

o

UITNEEMBAAR!



 21

2
4
/

2
4
/Z

o
Z
o

Ja
nu

a
ri

2
6
/D

i

0
2
/

0
2
/Z

a
Z
a

0
3
/

0
3
/Z

o
Z
o

0
9
/

0
9
/Z

a
Z
a

1
0
/

1
0
/Z

o
Z
o

0
4
/M

a
0
5
/D

i
0
6
/W

o
0
7
/D

o
0
8
/V

r

1
6
/

1
6
/Z

a
Z
a

1
7
/

1
7
/Z

o
Z
o

1
1
/M

a
1
2
/D

i
1
3
/W

o
1
4
/D

o
1
5
/V

r

2
3
/

2
3
/Z

a
Z
a

1
8
/M

a
1
9
/D

i
2
0
/W

o
2
1
/D

o
2
2
/V

r

2
5
/M

a
2
7
/W

o
2
8
/D

o

0
1
/V

r

2
9
/V

r
3
0
/

3
0
/Z

a
Z
a

3
1
/

3
1
/Z

o
Z
o

Ve
rg

ee
t 

g
ee

n 
p
a
uz

e 

te
 n

em
en

!



22

Kerst

The Holidate
De feestdagen komen er weer aan en jammer genoeg wilt dit ook zeggen dat de door 
de singles meest gevreesde vraag er ook aan komt. “Hoe zit het bij u, nog geen lief ?” is 
blijkbaar de favoriete opener op elk familiefeest. Deze nieuwe Netflix film test hier voor 
ons een nieuwe methode uit om dit jaar eens niet ten prooi te vallen aan deze vraag 
of  andere bemoeienissen in je liefdesleven. Hij is ideaal als je niet full kerstmode wil 
gaan, maar toch van een RomCom houdt met een vleugje kerstsfeer. Ondanks het een 
mainstream film is met een verhaallijn dat niet veel verrassingen in petto heeft, waren 
er toch enkele oprecht grappige en niet al te melige momentjes. Pluspunten hiervoor. 

Love Actually
In deze film weten verschillende verhaallijnen je 2u lang te boeien. Het is heel 
voorspelbaar, maar net hier door wordt het goed omdat de dingen gebeuren die je 
wilt zien gebeuren. Er zijn hotties van alle leeftijden aanwezig, dus goed voor heel 
de familie. Niet alleen de knappe, jonge Hugh Grant weet ons te overtuigen, maar 
het is in het algemeen gewoon heel meeslepend. Grappige, droevige en romantische 
momenten zorgen voor een emotionele rollercoaster die ons laat zien hoe belangrijk 
vriendschappen, liefde en familie zijn. Laat dit nu net zijn waar de feesdagen om 
draaien!

TIP : Ben jij eigenlijk niet zo’n fan van kerstfilms, maar wel een wijn of  
advendskalender-fan? Kijk dan komende dagen zeker eens in de Aldi waar je hun 
jaarljkse wijn-adventskalender kan vinden! Aftellen tot kerst met een wijnflesje per 
dag: beter dan dit kan het niet. Wie weet zijn die kerstfilms met enkele glaasjes op 
zo erg nog niet ;) 

Voorspelbaarheid

Meligheid

Romantiek

Algemene kerstballenscore

Algemene kerstballenscore

Voorspelbaarheid

Meligheid

Romantiek

Kerstsfeer

Levenslessen

Realistisch?

Kerstsfeer

Levenslessen

Realistisch?

kerStFILmS
Over enkele weken is het alweer kerst en wat is er nu gezelliger dan een kerstfilm 
kijken in je kot of kamer thuis met kerstlichtjes, een mooie kerstboom, een dekentje 
en een lekkere warme chocomelk? Helaas is een film zoeken altijd een grotere 
opgave dan verwacht. Eerst enkele tientalle minuten scrollen, trailers bekijken, de 
score opzoeken op rotten tomatoes om dan uiteindelijk toch maar je favoriete 
serie te bingewatchen. Om de zoektocht wat te vergemakkelijken, hebben wij 
voor jou enkele films (zeer) kritisch bekeken.
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Home Alone (1)
Dit beroemde verhaal van een gezin dat op vakantie gaat naar Parijs maar hun zoon 
thuis vergeet, is jullie wellicht allen gekend. In eerste instantie is de zoon zeer tevreden 
met al deze vrijheid, maar wanneer er twee boeven inbreken, is het gedaan met de 
pret. Hij verdedigt zich door allerlei vallen op te zetten, wat resulteert in zeer veel platte 
humor. Niet alles is onvoorspelbaar, maar dit neemt niet weg dat het leuk blijft om te 
kijken. De film heeft een zeer hoog feel good-gehalte, ondanks enkel emotionele scenes, 
en is dus ideaal voor tijdens de kerstdagen. Perfect voor met het gezin onder een knus 
dekentje te kijken!

The Holiday Calendar
Deze Netflix kerstfilm staat al twee jaar in hun programma, maar was me nog nooit 
opgevallen voordat ik een intensieve research was gestart naar kerstfilms. Het is 
misschien niet zo’n bekende film, maar verdient toch een plekje op deze pagina. De 
kerstsfeer is 100% aanwezig en elke scène speelt zich af  in een cliché kerstdecor. Los 
van enkele onrealistische wondertjes, ook wel de Christmas miracles, genoemd, draait 
de film helemaal rond familie, vrienschappen en liefde. Over vriendschappen die al dan 
niet uitdraaien in liefdesverhalen en over je dromen nastreven. Zeker een feel good film 
dat toch op je lijstje moet staan als je fan bent van melige RomCom’s. 

Christmas with the Kranks
Christmas with the Kranks gaat over de familie Krank in Illinois, Amerika. Wanneer 
hun dochter Blair voor een jaar naar Peru gaat missen ze de gezellige familiesfeer van 
de feestdagen. Daarop besluiten ze voor één jaar kerst volledig over te slaan en een 
cruize te nemen in de Caraïben. De familie, vrienden en buren van de Kranks zijn hier 
echter niet zo blij mee en vinden dat de Kranks zich als zure appels gedragen. De film 
gaat over hoe de Kranks hier mee omgaan en op het einde kan een waar “christmas 
miracle” niet ontbreken natuurlijk. De film zit vol met droge humor, grappige scenes 
en toch nog een goeie portie kerstsfeer. Een mooie afwisseling met de melige films die 
je tegenwoordig vaak voorgeschoteld krijgt met kerst, zeker een aanrader om te zien!

Voorspelbaarheid

Meligheid

Romantiek

Voorspelbaarheid

Meligheid

Romantiek

Voorspelbaarheid

Meligheid

Romantiek

Kerstsfeer

Levenslessen

Realistisch?

Kerstsfeer

Levenslessen

Realistisch?

Kerstsfeer

Levenslessen

Realistisch?

Algemene kerstballenscore

Algemene kerstballenscore

Algemene kerstballenscore

•JM
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Kerst

SeCret Santa: FLowCHart

De feestdagen staan weer voor de deur en daar hoort natuurlijk een Secret 
Santa bij! Weet jij ook nooit wat je moet kopen? Ontdek in deze flowchart het 
ideale cadeau voor jouw persoon!

Familie Lief

Hoe zou je de persoon beschrijven? Is je lief romantisch?

Gezellige tante Zatte nonkel
Nee

Nee

Zelfgemaakte bonnen Fluffy pantoffels (€15)Bierpakket (€25)

Is je lief een jongen of een meisje?

MeisjeJongenGezelschapsspel (€30)

Voor wie koop je een cadeau?
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Vriend(in)

Ja

Houdt je lief van bloemen?

Ja

Bloemboeket (€25) Meme tshirt (€15) Grappige mok (€10)

Geurkaars (€20) Drinkfles (€20)

Hoe zou je de persoon beschrijven?

Ordelijk Milieubewust

Grappig

Is de persoon into memes?

NeeJa

•VL
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Nieuwjaar

wHat to do op oudejaarSavond?

Op het moment dat dit artikel in de maak is, zitten we midden in 
lockdown 2.0, met nog totaal geen idee over wat toegelaten is met de 
feestdagen. Één ding is zeker, eens goed doorzakken met oud-nieuw 
zit er dit jaar niet in. Wat kan je dan toch doen om 2021 spetterend in 
te zetten? Hieronder enkele kleine tips!

Quiz
Heb je in de aanloop naar oudejaarsavond tijd teveel? Je kan je altijd bezighouden met het opstellen van een quiz. Om dit extra leuk 
te maken, kan je als onderwerp alle deelnemers nemen. Zoek Facebookprofielen af  naar oude posts en laat iedereen raden van wiens 
tijdlijn dit kwam. Duik in de oude doos en diep wat kinderfoto’s op. Voeg grappige anekdotes toe waarvan er meerdere scenario’s zijn 
zodat er punten te verdienen vallen met weten wat er écht is gebeurd. Je kan zelfs enkele vrienden of  andere familieleden betrekken 
om vragen over te stellen. Sfeer verzekerd!

Gezelschapsspelletjes
Duik eens in die lang vergeten kast vol gezelschapsspelletjes en haal de absolute klassiekers nog eens 
boven. Spelletjes zoals Kolonisten van Catan, Trivial Pursuit en Monopoly duren lang genoeg om je 
avond te vullen. Je kan ook voor iets interactiever gaan zoals Times Up. Dit spel moet je niet eens 
hebben om te kunnen spelen, maak gewoon zelf  enkele kaartjes en start! Ook spelletjes zoals Cards 
against Humanity zijn gemakkelijk te vinden op internet. Zet wat kaarsjes en kommetjes met lekkere 

hapjes op tafel, een sfeermuziekje op de achtergrond en je zit goed voor de avond.

Nintendo Wii
Een andere interactieve spelvorm is zeker te vinden op de Wii. Iets dat velen onder ons 
waarschijnlijk wel ooit hadden, maar dat nu stof  ligt te vergaren. Je kan rustig beginnen met 
een competitief  potje Mario Kart, maar wanneer de avond vordert, overgaan naar de actievere 
Just Dance! Geef  je twee-aan-twee helemaal in de danspasjes en laat je publiek tijdens het 
uitrusten genieten van het zicht. Zeker weten voer voor een slappe lach zo nu en dan. Heb je 
dorst gekregen van al dat dansen en is er al wat meer drank gevloeid die eventuele schaamte 
laat verdwijnen als sneeuw voor de zon? Dan is er natuurlijk nog de klassieker Singstar om 
mee af  te sluiten.

Film (met drankspelletje)
Zijn jij en je bubbel niet zo van het actieve type of  heb je geen zin in een spelletje? Natuurlijk 
is rustig een filmpje kijken in de zetel ook nog steeds een optie. Ook dit kan je natuurlijk wat 
interessanter maken, zeker als de bubbel waarmee je viert je vrienden zijn. Zet een kerstmuts 
op de hoek van het televisiescherm en doe een shotje (of  neem een slok) iedere keer een van de 

acteurs de kerstmuts lijkt te dragen. Op p. 22 vind je alvast enkele kerstfilms!

Leuk intermezzo
Wil je je spelletjes afwisselen met een grappig intermezzo? Download de app ‘Psych!’ op je smartphone en laat 
je creativiteit de vrije loop. Beantwoord vragen over de verschillende deelnemers op een zo grappig mogelijke 
manier. Daarna mag iedereen stemmen op het beste antwoord en worden er punten toegekend!

Aftellen
Wil je het aftellen toch wat specialer maken? Koop een confettikanon en vuurwerkstokjes die je 

om 00:00 kan afsteken om het toch wat feestelijker te maken.

•LD
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Nieuwjaar

vuL-In nIeuwjaarSBrIeF

Liefste _______________
.

Bij een nieuw jaar horen wensen,
an gezondheid en geluk.

Vooral dan voor die mensen,
die me helpen _________ (stuk voor stuk / richting ongeluk).

Bij een nieuw jaar horen wensen
en soms zelfs een festijn.

Waarop heel veel mensen
toosten ___ (met een glaasje wijn, op een nieuw jaar vol pijn).

Bij een nieuw jaar horen wensen,
liefst vol kleur en ook vol licht.

Die breng ik je het beste
met _____ (een vrolijk en blij, een slag op jouw) gezicht.

Bij een nieuw jaar horen wensen,
heel vrolijk en speciaal.
Voor jullie ‘t allerbeste!

Voor mij blijven jullie ___________ (ideaal, abnormaal).

Bij een nieuw jaar horen wensen
en ook veel goede voornemens voor het nieuwe jaar.

Ik wens voor mezelf
dat ik ______(wat meer kan oefenen op mijn gitaar,  zal belanden op een brancard)

Bij een nieuw jaar horen wensen.
Ik wens jullie een jaar zonder zorgen

en hopelijk kunnen jullie mij ook
mijn geluk volgend jaar _______ (waarborgen, terugbezorgen)

Je Kapoen
__________________________
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Kerst In de kijker

de LeuvenSe kerStmarkt

♫Wie nooit op de kerstmarkt shotjes is gaan drinken, was in Leuven geen student♫       
De meeste studenten onder ons zijn de voorbije jaren altijd wel eens op de kerstmarkt 
gepasseerd: een foto maken met de kerstman, wat shotjes nemen, ne warme choco 
halen of nog snel een kerstcadeau kopen voor je de verhuis naar thuis maakt voor 
de blok. Helaas zal ook deze traditie dit jaar gebroken worden, maar om toch nog 
het kerstmarkt gevoel te hebben, gaan wij de geschiedenis van onze mooie markt 
eens onder de loep nemen. Want deze markt heeft toch al een rijke geschiedenis 
die zelfs teruggaat tot 1988!

Eerste editie 1988

De leuvense kerstmarkt begint haar lange traditie 
in 1988 wanneer er voor het eerst een kerstmarkt 

komt op het Herbert Hooverplein. De markt 
duurde slechts 3 dagen en er waren ongeveer 

40 standjes. De pers keek alvast positief  vooruit 
en voorspelde “Eerste Leuvense 

Kerstmarkt, de start van een 
lange traditie”. Dit was dus 

duidelijk geen fake news

Zesde editie 1993

Een keer aan de 6de editie aangekomen in 1993, 
was de kerstmarkt al een vaste waarde en traditie 
geworden in Leuven. Zo werd vanaf  dat jaar de 
markt 4 dagen lang gehouden en werden er al meer 
dan 80000 bezoekers geregistreerd. Het naburige 
Ladeuzeplein was ondertussen ook al ingepalmd. De 
naam was echter nog steeds “Leuvens kerstdorp” en 
nog niet kerstmarkt.

De affiche voor de eerste 
editie werd gemaakt door 
Jean-Pol en werd gebruikt 

tot 2011.

Dertiende editie 2000

In het jaar 2000 mocht de kerstmarkt 13 kaarsjes uitblazen, ondertussen was het concept 
blijven groeien en werd de markt steeds populairder bij het publiek. Zo werd de markt in 

2000 door meer dan 300.000 mensen bezocht. Helaas verliep ook niet alles rooskleurig, 
zo was er dat jaar veel pech met het weer en werd de gehele 5 daagse markt geplaagd 

door regen. Het viel gelukkig nog beter mee dan de editie in 1998 2 jaar eerder. Die werd 
opgeschud door rukwinden van tot zelfs 130 km/uur! 
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Twintigste editie 2007

In het jaar 2007 werd de 20ste editie van de Kerstmarkt georganiseerd. De lengte van 
de markt werd voor deze gelegenheid van 5 naar 10 dagen uitgetrokken, en er waren dit 
jaar voor de eerste keer meer dan 140 individuele standen. Ondertussen was de markt 
een van de vaste waardes van Leuven en werd ze ook gezien als een van de mooiste van 
België! Dat vertaalde zich ook naar de bezoekersaantallen, die toch al tegen de 500.000 
aanleunden. Verder werd de kerstmarkt ook meer en meer een muziek evenement waarbij 
toch bekende vlaamse namen als Sam Goris, Eddy Wally, Wim Soutaer en Johnny Voners 
waren gepasseerd.

Zesentwintigste editie 2013

In het gezegende jaar 2013 werd er, zoals ondertussen traditie is, ook een kerstmartk 
neergepoot op het Ladeuze- en Herbert Hooverplein. Voor deze editie werd er een 

record aantal van 800.000 bezoekers geregistreerd, een all time record. Dit was 
mede door het gunstige weer dat jaar. Het was 10 dagen lang droog en mooi weer. 
Voor een witte kerstmarkt moeten we ondertussen al teruggaan naar de kerstmarkt 
van 2010. Verder wordt er de laatste jaren ook meer en meer geld opgebracht voor 
goede doelen. Zo werd in 2013 maar liefst €36.000 opgebracht, een nieuw record.

Dertigste editie 2017

De 30ste verjaardag van de markt was direct een speciaal gebeuren. 
Door de werken op het Herbert Hooverplein (waar de iconische 
ballon helaas werd verwijderd) was het nodig de markt te 
verplaatsen naar het stadspark, dat voor de gelegenheid 
dan volledig werd overspoeld met kerstlampjes. Op het 
Ladeuzeplein werd een heuse schaatsbaan opgetrokken met 
verder nog een draaiende kerstboom en een reuzenrad. 
Deze markt had ook meer dan 170 verschillende standen, 
veel daarvan op een lange promenade van het grasveld 
bij het park tot het Herbert Hooverplein. Al kon deze 
promenade ook wel een beetje veranderen in een modderpoel 
door het regenachtiege weer.

Drieendertigste editie 2020

Dat de kerstmarkt dit jaar, desondanks alle genomen veiligheidsmaatregelijk, niet door gaat, wisten 
we natuurlijk al allemaal. Niet getreurd want de vierendertigste editie staat al in de stijgers! Over 

een jaartje kunnen we op de kerstmarkt van 2021 ons pas ingespoten vaccin nog rijkelijk gaan 
aanvullen met wat warme choco, Brusselse of  Luikse wafels, shotjes en nog veel lekkers dat onze 

kerstmarkt te bieden heeft. Ik zie je dan toch ook verschijnen he?•WM 

Er kwamen vaak bekende 
vlamingen spelen op de 

Leuvense Kerstmarkt. Zo 
kwam ook in 2018 Paul 

Severs een laatste keer de 
pannen van het dak spelen.
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Buitenland

CoronaSemeSter In BuItenLand

KU Leuven heeft er een bewogen eerste semester op zitten. Voor het eerst sinds 
de eerste lockdown werden er offline lessen georganiseerd en studenten konden 
voor het eerst opnieuw proeven van offline studentiekoze activiteiten. Dit alles werd 
in goede banen geleid met behulp van vele regels natuurlijk. Maar hoe pakken 
andere universiteiten in Europa dit aan? Hoe hebben zij hun lessen georganiseerd 
in dit semester? Zijn hun coronamaatregelen ook verstrengd of konden zij wel 
dezelfde lijn gedurende het volledige semester aanhouden? Hoe organiseerden 
zij hun studentiekoze activiteiten? Onze redactie doorkruiste heel Europa om met 
eigen ogen te zien hoe het er in andere landen aan toe ging. Hun verslag van dit 
coronasemester in het buitenland vind je hier!

UCT Praag - Tsjechië

In Praag gingen de lessen dit semester 
zoals gewoonlijk van start op de 2de 
week van september. In die eerste 
week waren er wel bekende  regels, 
zoals een mondmaskerplicht bij het 
wandelen doorheen de gebouwen en 
het proberen zoveel mogelijk uit elkaar 
te gaan zitten. Eens je op je plaats in de 
aula of  seminarielokaal zat mocht je je 
mondmasker wel afdoen. Een uiterst 
beperkt aantal vakken kon je eventueel 
ook online volgen als je dat liever deed.

Na de eerste semester week gingen 
de coronagevallen in Praag al snel de 
verkeerde kant op, waardoor de rector 
besloot dat alle lessen, met uitzonderingen 
van practica volledig online moesten 
worden. Begin september werden 
vervolgens ook zelfs de practica verboden 
en mochten de doctoraatsstudenten ook 
niet meer naar de campus komen, zelfs 
niet voor hun onderzoek.

Dit gebrek aan sociale contacten vanaf  
de 2de semesterweek werd ruimschoots 
goedgemaakt doordat dansen op feestjes 
gedurende de hele maand september 
toegelaten was door de overheid. 
Studenten konden terecht in volle 
clubs en bars, zonder verplichting van 
mondmaskers of  enige vorm van social 
distancing.  

Université de Bordeaux  - 
Frankrijk

De universiteit van Bordeaux begon 

dit semester met de helft van de lessen 
online te doen, de andere helft van de 
lessen werd offline gegeven. Dit deden 
ze met een nogal ingenieus systeem: op 
maandag mocht de eerste groep naar de 
campus gaan (bv de 1ste jaars studenten, 
op dinsdag de tweede groep (bv de 2de 
jaars studenten).  Op woensdag was het 
dan weer de beurt aan de eerste groep 
en zo verder. In het begin van oktober 
zijn de regels veranderd waardoor vanaf  
toen alles volledig online ging. In het 
midden van oktober ging de universiteit 
2 weken dicht omdat er te veel corona 
besmettingen waren aan de universiteit.

Op het gebied van studentikoze 
activiteiten had Bordeaux dit semester 
niet zo veel te bieden. Begin september 
mochten er bepaalde activiteiten 
georganiseerd worden op het domein 
van de campus. Deze mochten echter 
enkel doorgaan van 18 uur tot 20 uur. 
Iedereen moest minstens 1 meter van 
elkaar afstand houden, mondmaskers 
waren verplicht en het event moest buiten 
worden georganiseerd. Deze activiteiten 
werden in het midden van september 
verboden. 

Instituto Superior Técnico 
Lisboa - Portugal

In Lissabon hanteren ze een systeem 
van even en oneven weken: op even 
weken mogen studenten met een even 
studentennummer oefenzittingen en 
praktijk gaan doen en vice versa. De 
hoorcolleges zijn vooral online en 

volgen soms ook wel het even-oneven 
systeem. Voor andere vakken is alles op 
de campus altijd voor iedereen als het 
aantal leerlingen dat het vak volgt klein 
genoeg is. Aan deze universiteit geven 
ze altijd les in het civil pavillion en dat is 
eerder vergelijkbaar met een middelbare 
schoolgebouw met klaslokalen op de 
campus i.p.v. grote aula’s zoals we die in 
Leuven kennen. De maatregelen voor 
universiteiten zijn in Portugal sinds de 
start van het academiejaar niet veranderd. 

In het begin van het semester mochten 
de Portugezen naar bars gaan en alcohol 
bestellen als er ook eten bij was, wat in 
de praktijk bv een zakje chips per tafel 
betekende. Terwijl het sluitingsuur van 
cafés in het begin van het semester 1 uur 
‘s nachts was, is dat later veranderd naar 
22u30.  
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Universität Hamburg - 
Duitsland

De universiteit van Hamburg startte 
dit jaar 3 weken later dan normaal: 
Ze begonnen daar pas op 3 november 
in plaats van midden oktober zoals 
gewoonlijk. Dit gaf  voor de universiteit 
zelf  extra tijd om het academiejaar voor te 
bereiden en gaf  tegelijkertijd de studenten 
extra tijd voor hun vakantietaken om 
bijvoorbeeld te compenseren dat ze niet 
aan bepaalde bronnen konden komen 
(zoals de bib). Normaal zouden de lessen 
offline gegeven worden. Één week voor 
de start van het academiejaar gingen de 
cijfers in Duitsland helaas ook omhoog, 
waardoor de universiteit besliste het 
volledige semester online te doen.

Cafés en restaurants waren volledig 
gesloten bij de start van het academiejaar. 
Het was bij de start van het academiejaar 
toegelaten om met maximum 2 
huishoudens samen te komen, met een 
maximum van 10 mensen. 

Cardiff University - Groot-
Brittanië 

Aan de universiteit van Cardiff in Wales 
(Groot-Brittanië) zijn alle hoorcolleges dit 
semester volledig online. Alle seminaries 
worden volledig offline gegeven in kleine 
groepjes. Deze regels zijn gedurende het 
semester niet veranderd.

Cafés zijn geopend, maar hebben een 
gelimiteerde capaciteit. Eind oktober ging 
Wales voor 2 weken in lockdown in een 
poging de verspreiding van het coronavirus 
te vertragen.  Zowel cafés, restaurants als 
niet-essentiële winkels moesten gedurende 
die tijd gesloten blijven. 

Het gras is altijd groener

Uit onderstaande getuigenissen blijkt dat 
andere universiteiten in het buitenland 
de coronacrisis op een andere manier 
aangepakt hebben. Vele universiteiten 
hebben zo hun eigen ingenieus systeem 
bedacht om toch maar zo veel mogelijk 
studenten naar de campus te laten 
komen . Van Lissabon waar ze werken 
met een systeem van even en oneven 
studentennummers tot Bordeaux waar ze 
werken met groepen die afwisselend naar 
school mogen komen.

En ook de aanpak van studentikoze 
activiteiten verschilt, natuurlijk ook 
altijd afhankelijk van de maatregelen die 
worden opgelegd door de overheid.  Al 
mag niet vergeten worden dat het gras 
altijd groener aan de overkant lijkt. Elke 
aanpak bracht zijn eigen problemen met 
zich mee. Laat ons hopen dat we hier 
samen gezond en wel doorkomen. •EP
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Ontspanning

CompLottHeorIeën

Complottheorieën zijn de laatste tijd nog maar eens in opmars gekomen. Ze bestaan 
in de gekste vormen: van medeplichtheid van de Amerikaanse overheid aan 9/11 
tot Kennedy die vermoord zou zijn door een samenzwering. Van het bestaan 
van buitenaards leven dat wordt verzwegen tot de farmaceutische industrie die 
doelbewust ziektes verspreidt. Hieronder staan enkele theorieën!

John F. Kennedy

Een bekende complottheorie gaat over 
de Amerikaanse ex-president John 
F. Kennedy. In 1963 kwam hij door 
twee kogels om het leven. Hoewel de 
moordenaar werd gevonden, bleven 
er geruchten bestaan over een tweede 
schutter. Complotdenkers speculeren dat 
de maffia of  inlichtingendiensten als de 
CIA achter de moord zouden zitten. In 
werkelijkheid werd echter enkel bewezen 
dat hij vermoord werd door één dader.

Pedofilie 

Een bekende complottheorie gaat 
er over dat de elite een satanistisch 
pedofielennetwerk is. De theorie baseert 
zich op de gedachte dat alle wereldleiders 
zich bezig houden met kindermisbruik. Dit 
geheim zouden ze hebben meegekregen 
van de oudheid. Zo is er een theorie dat 
Obama hotdogs en pizza’s met kaas in het 
midden van de nacht bestelt. Dit zouden 
termen zijn die gebruikt worden om 
het over jonge kinderen te hebben. Een 
voorbeeld hiervan is ‘Pizzagate’, waarbij 
Amerikanen geloofden dat onder een 
pizzeria in Washington DC een kelder 
vol kinderen zat. Een gewapende man 
drong de zaak binnen omdat hij geloofde 
dat kinderverkrachters, die ze linkten aan 
Hillary Clinton, daar hun hoofdkwartier 
hadden. Het bleek overigens dat de 
pizzeria geen kelder had.

Corona

Ook over corona zijn er meer dan genoeg 
complottheorieën te vinden. Zo luidt 
een theorie dat het virus ontwikkeld is 
in een lab met als doel het gecontroleerd 
instorten van onze economie te 
veroorzaken. Zo zou volgens een versie 
van de theorie Bill Gates hier achter 

zitten omdat hij een chip in het vaccin wil 
verwerken. Een algemene theorie is dat de 
farmaceutische industrie zich bezighoudt 
met ziektes verspreiden zodat ze meer 
medicijnen kunnen verkopen. Een 
welbekende complottheorie is dat corona 
verspreid wordt door 5G. Dit heeft tot 
absurde situaties geleid zoals bv professor 
Guy Vandenbosch van het departement 
elektrotechniek die in tv-studio’s moest 
uitleggen dat 5G en corona niets met 
elkaar te maken hebben.

9/11

Er bestaan over 9/11 veel bekende 
complottheorieën. Zo zou dit niet door 
Al Qaeda maar door de Amerikaanse 
overheid zijn veroorzaakt. Het woord 
‘explosie’ zou niet voorkomen in het 
rapport en volgens bepaalde theorieën 
zouden de torens zo stevig zijn dat ze 
onmogelijk door de confrontie met de 
vliegtuigen alleen zouden zijn ingestort.

Dom houden

Er zijn ook veel complottheoriën die 
gaan over de overheid die de mensen 
doelbewust dom probeert te houden. Zo 

zou er geen echt eten in de supermarkt 
zijn, enkel gemanipuleerde rotzooi 
waardoor mensen contact met de aarde 
zouden verliezen en super gemakkelijk 
te controleren zouden zijn. de politiek 
en de media zouden zich bijvoorbeeld 
ook bezighouden met een opgelegde 
waarheid voor te kauwen. Alles wat je 
op tv ziet zou fake news zijn. Het woord 
“complotdenker” zou zelfs door de CIA in 
de vocabulaire van de mens geïnjecteerd 
zijn in de jaren 60 zodat ze dit konden 
gebruiken in het kader van mind control.

Platte aarde

De mensheid heeft er eeuwen voor nodig 
gehad om te accepteren dat de aarde een 
ronde planeet is die om de zon heen draait. 
De werken van Copernicus, Galileo 
Galilei en Johannes Kepler brachten 
hier in de renaissance verandering in. 
Sommige mensen verkeren echter nog 
steeds in de hardnekkige overtuiging dat 
de aarde plat is. Foto’s uit de ruimte zijn 
door de NASA bewerkt als onderdeel 
van een samenzwering. In plaats daarvan 
heeft de aarde een vorm van een diskette, 
omringd door een muur van ijs.
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Paul McCartney

Als we de aanhangers van deze theorie 
mogen geloven, is het voormalig Beatle-
lid Paul McCartney al in 1966 overleden. 
Om precies te zijn zou de popartiest op 9 
november 1966 bij een auto-ongeluk om 
het leven zijn gekomen. Om het succes 
van The Beatles niet in gevaar te brengen, 
zouden zijn bandleden hem door een 
dubbelganger hebben vervangen. In de 
loop der jaren zouden ze echter spijt van 
hun beslissing hebben gekregen. Daarom 
verstopten ze in het geheim hints die naar 
de dood van McCartney verwezen in hun 
songteksten, zoals bij het lied Revolution 
9. De beroemde cover van Abbey Road  
zou volgens complotdenkers in feite een 
begrafenisstoet voorstellen.

Deze theorie dook voor het eerst op in een 
artikel van de universiteitskrant van Drake 
University op 17 september 1969. Nadat 
de theorie een paar weken later door 
een anonieme beller tijdens een radio-
uitzending werd herhaald, verspreidden 
de geruchten zich snel. In reactie daarop 
verscheen McCartney met zijn gezin op 
de cover van Life Magazine, waarna de 
meeste speculaties stopten. 

Ernst

Arjen Lubach ziet de oorzaak van de 
opmars van de complottheorieën in 
nieuwe media als Youtube en Facebook. 
Deze bedrijven willen mensen zolang 
mogelijk op hun kanaal houden zodat 
ze meer advertenties kunnen verkopen. 
Dit doen ze door de gebruiker nieuwe 
gelijkaardige filmpjes voor te stellen na 
het bekijken van een bepaald filmpje. 
Wie eenmaal op een bepaalde manier 
op een complotfilmpje terecht komt, zal 
daardoor onmiddellijk nieuwecomplot 
filmpjes voorgesteld krijgen die enkel 
maar absurder worden. 

Doordat het eerste oorspronkelijke filmpje 
nog redelijk aanneembaar was voor de 
gebruiker en hij deze nieuwe filmpjes 
gewoon voorgesteld krijgt als uitbreiding 
op zijn oorspronkelijke filmpjes, neemt 
de gebruiker deze voor waar aan zodat 
de kans bestaat dat hij of  zij het volledige 
contact met de werkelijkheid verliest en 
in een alternatieve fabeltjeswereld terecht 
komt. •EP
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Yera

Yera | IntervIew met proFeSSor dIrk 
van Hertem over de toekomSt van Het 
eLektrICIteItSSYSteem  
 
Met de opkomst van hernieuwbare energie is het nationale niveau steeds minder 
belangrijk en wordt het essentieel om het energiesysteem op Europees niveau uit 
te baten.

De energiesector ondergaat op dit moment 
een grote transitie met de toename van 
hernieuwbare energie en sluiting van 
oude thermische centrales om tegen 
2050 van Europa een klimaatneutraal 
continent te maken. Hiervoor moet het 
transmissiesysteem van elektriciteit, dat 
alle producenten en consumenten met 
elkaar verbindt, grondig omgevormd en 
uitgebreid worden. Professor Dirk Van 
Hertem doceert aan de KU Leuven 
vakken over transmissienetten en werkt 
bij EnergyVille, waar onderzoek wordt 
gedaan naar hoe het elektriciteitssysteem 
van de toekomst er zal uitzien. Met hem 
praten we onder meer over de explosieve 
groei van offshore wind en het Europese 
supergrid.

Offshore wind
Laat ons starten met een van de 
sterkst groeiende industrieën 
van het moment. In de offshore 
windsector gaat het de voorbije 
jaren zeer hard. De geïnstalleerde 
capaciteit neemt jaar na jaar toe. 
Hoe valt deze snelle evolutie te 
verklaren?
Er worden al langer windturbines geplaatst 
op land, maar de goede plaatsen zijn zo 
goed als allemaal ingenomen, waardoor 
men naar andere gebieden op zoek gaat en 
al snel op zee uitkomt. Men wist al langer 
dat de windcondities op zee beter zijn, al 
zijn de installatie en connectie moeilijk. 
De laatste jaren is dit verhaal economisch 
rendabel geworden door de toegenomen 
ervaring, de ontwikkeling van grotere 
turbines en doorgedreven standaardisatie 
van projecten. Dit alles reduceert de 
kosten en maakt dat subsidies niet langer 
nodig zijn. Offshore wind is op 15 jaar tijd 
uitgegroeid van een proefproject naar een 
volwaardige industrie.

Zal de groei in deze sector 
aanblijven? Zijn er nieuwe 
ontwikkelingen in zicht?
Nu bevinden de windmolens zich 
redelijk dicht bij de kustlijn, maar men 
probeert om verder op zee te gaan, waar 
de windcondities nog optimaler zijn. 
Daarvoor zijn drijvende windmolens 
nodig, aangezien de zee te diep wordt om 
te funderen op de zeebodem. De turbines 
zullen ook groter worden en waarschijnlijk 
richting 20 MW of  meer gaan. Op dit 
moment is elk windmolenpark radiaal 
verbonden naar het land, maar in de 
toekomst komt er waarschijnlijk een 
volwaardig elektriciteitsnet op zee om alle 
windmolenparken onderling te verbinden. 
Verschillende landen zullen met elkaar 
verbonden worden om een massale 
integratie van offshore windenergie in het 
Europese netwerk mogelijk te maken.

Laat ons even inzoomen op België, 
dat een voortrekkersrol speelt in 
deze sector. Ons land staat in de top 5 
van de wereld inzake geïnstalleerde 
capaciteit aan offshore wind.
Inderdaad, op dit moment bevindt zich 
in de Belgische zone van de Noordzee 
een capaciteit van ongeveer 2 GW. 
Binnenkort begint men aan de concessie 
van een tweede zone, zodat tegen 2030 
de capaciteit zal toenemen tot ongeveer 
4 GW. De huidige windturbines worden 
met wisselstroom verbonden naar 
de Belgische kust, maar voor grotere 
vermogens en langere afstanden moet 
overgeschakeld worden naar gelijkstroom 
op hoge spanning, HVDC (high voltage 
direct current). Door vroeg in de offshore 
windsector te stappen, spelen Belgische 
bedrijven ook een significante rol in de 
ontwikkeling van offshore windenergie in 
Europa en daarbuiten.

Kan het huidige hoogspanningsnet 
in België de toename aan offshore 
windenergie aan?
Historisch gezien is het kustnetwerk nooit 

sterk ontwikkeld geweest omdat er geen 
zware industrie aanwezig is. Na de bouw 
van de eerste turbines op zee begon de 
kustregio zwaarder belast te worden, wat 
uiteindelijk leidde tot de bouw van de 
Stevinlink in 2015, die transport van de 
windenergie naar het binnenland toelaat. 
De Stevinlink was ook noodzakelijk om 
de nieuwe NEMO-link met het Verenigd 
Koninkrijk mogelijk te maken. En voor 
de concessie van de tweede zone wordt 
op dit moment bekeken om nog een extra 
lijn te bouwen in West-Vlaanderen: de 
Ventilusverbinding. Deze twee nieuwe 
verbindingen vormen een significante 
versterking van het netwerk om de 
offshore wind te absorberen. Echter, de 
Europese ambities voor offshore wind 
zullen op middellange termijn nog 
verdere versterkingen vereisen.

Supergrid
Waarom is het zo belangrijk dat 
verschillende landen met elkaar 
verbonden worden?
De komende jaren gaat het aandeel 
hernieuwbare energie sterk toenemen 
terwijl er klassieke thermische centrales 
zullen sluiten. Dit verandert het 
productiepatroon. Thermische centrales 
zijn actief  regelbaar en produceren typisch 
een constant vermogen doorheen het 
jaar. Hernieuwbare energie daarentegen 
is variabel van aard waardoor het een 
uitdaging wordt om vraag en aanbod op 
elkaar af  te stemmen. Door verschillende 
landen met elkaar te verbinden, is de 
productie en het verbruik geografisch 
gespreid en vormt een constanter profiel.
 
Heeft dit ook gevolgen voor de 
elektriciteitsmarkt en bijgevolg de 
prijs?
De marktwerking speelt inderdaad een 
rol. In Europa is de energiemarkt één 
grote interne markt, waar spelers uit 
verschillende landen aan deelnemen. 
Op dit moment zijn meerdere landen 
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reeds met elkaar verbonden (zoals België 
met het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk 
en Nederland), maar die interconnecties 
moeten nog uitgebreid worden opdat 
elektriciteit ongehinderd kan vloeien tussen 
alle landen en Europa als het ware één 
grote koperen plaat wordt. Dit impliceert 
een prijsconvergentie tussen alle landen 
en een daling van de elektriciteitsprijs 
op de groothandelsmarkt, aangezien de 
energie zal komen van de plaats waar ze 
het goedkoopste is. Het uiteindelijke doel 
is om een Europees supergrid te bouwen.

Hiervoor is sterke Europese 
samenwerking nodig. Vormt dit 
een grote uitdaging, aangezien in 
meerdere landen het nationalisme 
aan belang wint?
Het is waar dat sommige landen het 
moeilijk hebben met beslissingen op 
Europees niveau en liever zelf  de touwtjes 
in handen hebben. Denk maar aan de 
Brexit. Het is voor een land belangrijk 
om een betrouwbare energievoorziening 
te hebben want dit trekt grote bedrijven 
aan. Daarom heeft elk land de reflex 
om op haar eigen grondgebied genoeg 
generatiecapaciteit te voorzien. Maar 
met toenemende hernieuwbare energie 
die een lagere capaciteitsfactor heeft, 
wordt het steeds duurder om land 
per land bevoorradingszekerheid te 
realiseren. Hierdoor moet men denken 
aan alternatieve definities, zoals een 
combinatie van bevoorradingszekerheid 
op systeemniveau (Europees) en lokaal 
niveau. Een Europese energiemarkt gaat 
hand in hand met een Europese visie op 
energiebeheer.

Hoe komt het precies dat het 
goedkoper is om het energiesysteem 
op Europees niveau te organiseren, 
vooral bij hernieuwbare systemen?
Met hernieuwbare energie is het 
productiepatroon variabel en niet per se 
in overeenstemming met de vraag. Het 
kan zijn dat er een hoge vraag is terwijl 
de wind even niet blaast, en dan moeten 
reserve-generatoren of  opgeslagen energie 
de benodigde stroom kunnen leveren. Die 
generatoren stand-by houden kost geld 
en grootschalige opslag is niet evident op 
dit moment. Op Europese schaal zal de 
wind altijd wel ergens waaien, de wind in 
Schotland, Spanje en Noorwegen is niet zo 
sterk gecorreleerd zodat de windproductie 
een constanter profiel aanneemt dan land 
per land bekeken. Dit reduceert de nood 
aan piekproductie door andere duurdere 
technologieën en vermindert zo de 
kostprijs. Het toekomstige transmissienet 
zal flexibel moeten zijn, om te kunnen 
omgaan met de variabele energieproductie 
uit zon en wind.

Hoe kan die flexibiliteit in realiteit 
bekomen worden? Betekent dit 
dat er grootschalige energie-
opslag nodig is om perioden van 
lage hernieuwbare productie te 
overbruggen?
Opslag is één van de mogelijkheden om 
flexibiliteit te leveren en de zogenaamde 
Dunkelflaute door te komen, momenten 
waarop de zon niet schijnt en het 
windstil is, maar dit is zeker niet de enige 
mogelijkheid. We moeten af  van het idee 
dat het geïnstalleerde vermogen iets groter 
is dan de piekvraag. In een systeem met 
bijna enkel hernieuwbare energie moet 
de geïnstalleerde productiecapaciteit veel 
groter zijn dan het vereiste piekvermogen, 
misschien zelfs 4 tot 5 keer, doordat die 
energiebronnen zelden hun maximaal 
vermogen leveren. Flexibiliteit wordt 
bekomen door windturbines uit de wind 
te zetten als de vraag laag is en naar de 
wind te draaien bij toenemende vraag.

Welke technologieën zijn er om 
grootschalige energie-opslag te 
verwezenlijken?
Grootschalige batterij-opslag is op dit 
moment economisch niet haalbaar, maar 
kosten dalen snel. Een andere optie is 
pumped hydro, water naar een hoog 
reservoir verpompen bij overschot aan 
energie en verbruiken op momenten dat de 
vraag stijgt door met dat water een turbine 
aan te drijven die stroom produceert. Zo 
zouden de meren in Noorwegen een grote 
batterij voor het Europese netwerk kunnen 
vormen en overtollige zonne-energie 
uit Spanje of  windenergie uit Schotland 
opslaan. Er zijn andere mogelijkheden, 
bijvoorbeeld het zogenaamde power-to-
gas, waarbij uit overtollige hernieuwbare 
energie moleculen zoals waterstof  of  
methaan geproduceerd worden, die dan 
op een later tijdstip als brandstof  gebruikt 
worden. Het is nog niet duidelijk hoe 
grootschalige opslag precies zal gebeuren 
en het belang ervan in de energietransitie. 
Uiteindelijk zal er een combinatie van 
verschillende technologieën zijn die 
flexibiliteit bieden, waarvan verschillende 
vormen van opslag één van de mogelijke 
bronnen van flexibiliteit en services zijn. 
Welke technologie zal domineren, zal 
afhankelijk zijn van de kostprijs.

EnergyVille
Laat ons nog even focussen op uw 
onderzoek. U werkt in EnergyVille, 
een onderzoeksinstituut verbonden 
aan onder meer de KU Leuven 
en UHasselt. Waar houdt uw 
onderzoeksgroep zich precies mee 
bezig?
Mijn onderzoeksgroep houdt zich 
voornamelijk bezig met HVDC, de 

technologie die geïmplementeerd zal 
worden in het transmissienet op zee 
en in het supergrid. We onderzoeken 
verschillende zaken, gaande van zeer 
theoretisch tot praktisch. We stellen 
bijvoorbeeld investeringsmodellen op 
om de netbeheerder te adviseren in 
de uitbouw van het toekomstige net. 
We doen ook computersimulaties om 
de betrouwbaarheid van het net te 
garanderen. En in onze labo’s testen we 
bijvoorbeeld elektrische beveiligingsrelais 
van industriële partners die algoritmes 
gebruiken op basis van onze eigen 
ontwikkelingen. De testmethodieken 
die hiervoor ontwikkeld werden vormen 
op hun beurt de aanzet voor nieuwe 
internationale standaarden. Kortom, 
op basis van ons theoretisch onderzoek 
werken we samen met industriële partners 
om onze ontwikkelingen te integreren 
in praktische systemen. We adviseren 
externe bedrijven wereldwijd, die hier 
dan op het terrein mee aan de slag gaan.

Het onderzoek van EnergyVille 
draagt dus een steentje bij 
tot de verwezenlijking van de 
energietransitie.
Dat klopt. Het energiesysteem 
is momenteel gigantisch aan het 
veranderen, met eind jaren ’90 de 
liberalisering van de energiemarkt, 
nadien de digitalisering en nu ook de 
massale integratie van hernieuwbare 
energie. Deze veranderingen vereisen 
een fundamentele upgrade van het 
systeem, met nieuwe technologieën, 
nieuwe controlemechanismen, nieuwe 
software, … Hiervoor zijn veel technisch 
hooggeschoolde profielen nodig, en 
we zijn dan ook steeds op zoek naar 
enthousiaste collega’s om bij ons te 
komen werken of  te doctoreren. 

Bedankt voor uw tijd!

Graag gedaan. •GVC
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BEST

Open meeting
Ondanks het slechte weer en de 
toenmalige Corona maatregelen is onze 
jaarlijkse Open Meeting toch fantastisch 
verlopen. Op onze Open Meeting stellen 
we BEST op een interactieve manier 
voor aan kleine groepjes van studenten. 
Zo wordt duidelijk gemaakt waar BEST 
voor staat en worden geïnteresseerden 
verwelkomd als BESTie! 

Naast de kleine wedstrijdjes om onze 
events te leren kennen, worden ook een 
aantal van de wake-up games (niet alleen 
Just Dance :) ) uitgeprobeerd, die op lange 
internationale meetings en onze Member’s 
Meetings vaak van pas komen. Met de 
mondmaskers aan hebben we, tijdens de 
storm buiten, toch een geweldige avond 
kunnen beleven!

Niet getreurd als je deze Open Meeting 
gemist hebt, in het tweede semester volgt 
er (hopelijk) nog één! 

EBEC
Toen Corona nog enkel een slecht bier 
was, kon EBEC impressioneren met zijn 
twee competities: Team Design en Case 
Study. Dit jaar kon EBEC Team Design 
echter niet doorgaan door de fysieke 
vereisten die het met zich meebrengt. 
Onze grootste ingenieurswedstrijd van 
Europa brengt de competitieve teamgeest 
in elk team naar boven en bezorgt elk 
team een hele dag plezier en ervaring in 
een echt ingenieursprobleem. Daarom 
hebben we er alles aan gedaan om 
samen met VTK en LBK de EBEC Case 
Study toch zo optimaal mogelijk te laten 
doorgaan. 

Een hele dag lang krijgen de teams de 
tijd om online, via Collaborate, samen 
te werken aan een oplossing van de 
case voorzien door Amazon. Zo vormt 
EBEC de perfecte manier om in contact 
te komen met de echte problemen en 
innovatieve mogelijkheden die bedrijven 

tHe BeSt SpIrIt LIveS on

Na enkele weken ongewone studententijd, is ook voor BEST alles weer op 
gang gebracht. Wij zijn volop bezig met het zoeken naar toffe coronaproof 
aanpassingen aan onze traditionele BEST events.  Terwijl corona ons leven 
verduistert, proberen wij bij BEST lichtpuntjes te creëren voor zowel de STEM-
studenten als onze eigen BEST members. ‘The BEST spirit lives on’, ook in moeilijke 
tijden! 
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tegenkomen. Na een kleine pitching 
workshop krijgen de teams ook de kans 
om hun ideeën te pitchen voor een jury 
van Amazon werknemers en KUL staff. 
Het niveau lag enorm hoog en Amazon 
was erg onder de indruk van alle ideeën 
rond ‘Sustainability’. 

Elk jaar wordt op onze EBEC competities 
gezorgd voor gratis voedsel de hele dag 
lang. Daarom konden we dit jaar, ook in 
deze omstandigheden, niet onderdoen 
en voorzagen we voor elke deelnemer 
een supertoffe goodiebox die we de dag 
ervoor aan huis rondbrachten. Ook op 
de dag zelf  kregen de deelnemers gratis 
Theokotbroodjes geleverd. 

Team Triplex won deze editie met 
hun creatieve oplossingen voor de 
duurzaamheid van Amazon. Zij worden 
verwacht op de EBEC Benelux ronde 
in het tweede semester om Leuven te 
vertegenwoordigen. Veel succes! 

What’s next?
Ook wanneer de campus er doods bij ligt, 
houdt BEST zich bezig met het innoveren 
en opwaarderen van elk van onze events! 
De internationale bijeenkomsten en 
meetings gaan online door en de wake-
up games gebeuren achter de laptop. 
Tijdens de pandemie kan je als BESTie 
online nog altijd je steentje bijdragen. 
Naast onze jaarlijkse (nu ook aangepaste) 
BEST Christmas Party, houden we dit 
en volgend semester nog tal van andere 
interne activiteiten! 

Om ook in lockdown aan een geweldige 
online competitie mee te doen, kon je 
deelnemen aan onze Hackathon, eind 
november! Gericht op beginnende 
programmeurs, werken we samen 
met Quivr en Dilaco om uitdagende 
challenges te voorzien en je een hele avond 
bezig te houden. Naast een geweldige 

avond, ontvangen de winnaars ook een 
Raspberry Pi als prijs. 

Ook in het tweede semester staan er grote, 
fantastische evenementen te wachten! Met 
een beetje geluk gaan ze allebei zonder 
restricties door. 

De BEST Soft Skills Track (BSST) wordt 
gehouden gedurende een aantal weken 
in het voorjaar om studenten alle nodige 
Soft Skills bij te brengen.  Deze befaamde 
Soft Skills (als Presentation, Negotiation, 
Networking, …) worden opgesplitst per 
thema in twee Tracks. Door in te schrijven 
op een Track, krijg je de kans om elke 
week zes weken lang een Soft Skills sessie 
te gaan volgen, geleid door één van onze 
grote bedrijfspartners. Na de sessie is er 
altijd een receptie voor networking met 
de bedrijven. Al de nodige skills in de 
bedrijfswereld en daarbuiten worden 
je niet in de aula aangeleerd, maar hier 
bij BEST onder begeleiding van enkele 
topexperten!

In de zomer houden we ons bezig met onze 
BEST Courses in Summer. BEST Leuven 
organiseert, net zoals een vijftigtal andere 
BEST groepen over heel Europa, een 
hele week activiteiten en workshops over 
een technologisch onderwerp. Studenten 

over heel Europa zakken af  naar Leuven 
om België te ontdekken en door onze 
professoren state-of-the-art technologie 
te worden bijgebracht. Een hele week 
lang worden ook verschillende feestjes en 
andere activiteiten georganiseerd om jou 
de week van je leven te doen beleven. Alle 
lessen, activiteiten, eten en drinken kosten 
voor deelnemers niet meer dan 60 euro! 
BEST Leuven biedt jou, als student, de 
kans om een week in de zomer naar het 
buitenland te vertrekken (of  in Leuven te 
blijven) en samen met een groep Europese 
studenten een onvergetelijke tijd mee te 
maken!

Klinkt goed! Hoe sluit ik 
aan?
Ben je geïnteresseerd in onze groep of  
heb je zin om mee te helpen aan onze 
evenementen? Ben je op zoek naar een 
manier om zelfs tijdens de lockdown jezelf  
te ontwikkelen? Contacteer ons dan zeker 
via onze website, Facebook of  Instagram! 
We houden doorheen het jaar vaak 
ook open Member’s Meetings of  toffe 
kennismakingsmomenten voor al onze 
leden en geïnteresseerden. Hou daarom 
zeker onze sociale media in de gaten en 
volg ons op Instagram en Facebook. Join 
the Family! •BEST

 BEST Leuven

  bestleuven

   www.bestleuven.eu
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Spelletjes

Nonogram

Doolhof
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VLAAMSCHE TECHNISCHE 
KRINGS

RG DALA ENI
Des

�������������
Leuven 

Test je geluk...

! WIN WIN WIN !
In iedere editie van de Ir.Reëel staat 
een puzzel waaruit je een getal kan 
halen. Met deze getallen kan je een 
code vinden die jou een mooie prijs kan 
opleveren op het einde van het jaar. Los 
deze Tectonic op en ontdek hiermee het 
tweede deel van de geheime code!

DEEL TWEE:

Tectonic/Suguru
Iedere blok bestaat uit maximum 5 
vakjes en kan de nummers 1 tot en met 
het aantal vakjes van de blok bevatten. 
Een blok met 1 vakje kan dus enkel een 
‘1’ bevatten, een blok met 4 vakjes kan 
dus nummers ‘1’ tot en met ‘4’ bevatten. 
Het is verboden om twee vakjes met 
hetzelfde nummer horizontaal, verticaal 
of  diagonaal (met de hoeken) aan elkaar 
te laten grenzen en iedere blok mag elk 
nummer slechts één keer bevatten.

Doolhof
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