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Beste studenten,
Het kwik bevindt zich in de onderste regionen van
de thermometer. De winter is in het land. Witte
kristallen bevinden zich nu eens in de lucht, dan
weer in uw bakkes, naargelang uw kunnen deze
drang te beheersen. Het seizoenaal verlangen
naar jenever en jägermeister doet de zelfstandige
deugd dat deze ’s avonds verder de financiële crisis
kan vergeten, nota bene zijn lievelingsonderwerp.
Want net als het weer gaf deze de kans om
zonder schuldbesef te klagen en instemmende
meningen te ontvangen. De gebreide truien zijn
vertegenwoordigd uit vrees van vader en moeder
om toch geen valling op te doen. Maar hoe koud
het ook wordt, de kille ervaring van een blok in
bittere eenzaamheid is moeilijk te overtreffen.
De grootste beproeving ligt achter ons. Nu kunnen
we, ongetwijfeld met bevredigende punten, het
tweede semester aanvatten. En mochten de punten
niet bevredigend zijn, was dat waarschijnlijk het
gevolg van een zeer genoegzaam eerste semester.
U kiest zelf uw prioriteiten. België is een vrij land,
nietwaar? Zolang u single bent alleszins.
Het kan zijn dat niet alles meezit, dat de combinatie
van intellectueel en ontspanningzoekend persoon
niet verenigbaar is. Dat u niet met voldoende
gemoedsrust uw resultaten kan interpreteren. Dat
u ’s nachts toch sporadisch wakker ligt omwille van
uw bekommernissen. Dat kan. Maar dan is enige
relativering opportuun. Denk aan de mensen
van Nagasaki. In 1945 werden ze het ongeluk
toegewezen omdat het bewolkt was in Kokura. De
VS had namelijk Charles Sweeny bevolen de 2e
atoombom op Kokura te laten vallen; maar door
de simpele aanwezigheid van te veel wolken werd
er de dag zelf besloten dit te veranderen. Of denk
aan Percival Lowell, die rond 1894 jaren aan een
stuk naar de planeet Venus keek om de kanalen
ervan in kaart te brengen. Decennia later werd
ontdekt dat hij door een slechte lens de aders in
zijn oog tekende, die in de reflectie van de lens
zichtbaar werden. Venus bezit namelijk geen
kanalen, iets wat Percival nooit zal weten. Of denk
aan Mark, die zijn thermische sokken vergat. Dat
is echt ongeluk.
Geluk en ongeluk. Is het een uitgestippeld en
opgedrongen gegeven? Maken we zelf ons geluk?
Albert Einstein zei ooit dat ons eigen geluk afhangt
van de glimlach van anderen. En zoals vaker
moet ik Beire bijstaan. Het is zelden het geval
dat ik na een – al moet ik het zeggen, toch wel
uitzonderlijke– prestatie zoals het urineren zonder
begeleiding van de ondersteunende rol van de
hand, het ontwijken van een groep getuigen van
Jehova of het overtuigen van Mark Peeters van het
bestaan van ruimtevaart een voldaan gevoel krijg.
Whatever you do in life, it’s not legendary unless
4 your friends are there to see it.

Wat ik zeggen wil is dat de grootste toegevoegde
waarde in uw leven uw naasten zijn. Degenen
bij wie u terecht kan op elk moment, om uw
bekommernissen te ventileren, om mee te lachen
en de wereld te ontdekken.
Ik hoop dat u ergens de vorige weken soepel – zoals
onze goede vriend Mozes – de berg afdaalde in een
met houten hutjes beklede omgeving. En al staat u,
net zoals ik, met slechts een keer per jaar op de latten
(een latrelatie zoals ik het wel al eens benoem), toch
dat gevoel van ontlading bereikt heeft. Want laten
we eerlijk zijn, meer Duitse schlagers, glühwein of
belachelijk duur eten is niet nodig. En dat u het
deed in het bijzijn van uw beste kameraden.
Vrienden, het is uitkijken naar die lente; wanneer
de lengte van de dagen omgekeerd evenredig is
met de lengte van de rokjes. In de lente wordt het
geluk gemakkelijker bereikt. Wanneer we voluit de
woorden van de filosoof uit Ukkel (W. Sommers)
kunnen volgen: ‘Laat de zon in je hart, ze schijnt
toch voor iedereen’. Dan dansen we in de zon,
weten we hoe warm een weiland is en beleven we
nachten die je alleen in films ziet. Dan ben jij de
allermooiste, dan ben jij de bom. Hetzij little boy,
hetzij fatman, hetzij van menselijke soort, iedereen
is van de wereld en de wereld is van Leuven.
Wanneer het lente is, en de ogen van de
tandartsassistente assorti zijn met het seizoen,
dan zal het geluk over ons dalen. Tot de lente,
verzadig uw dag met VTK en al wat we te bieden
hebben. Van een cantusweek tot een jobbeurs, van
een Heverlee TD tot een avond in onze fakbar.
Allemaal activiteiten om samen met uw vrienden
te beleven.
Tot slot een woord voor de 5e jaars die door deze
tekst geploeterd zijn, wat een ongelofelijk opdracht
is, zeker als na 5 jaar het concentratievermogen
serieus heeft moeten inboeten door monotone
professoren die powerpoints als een voorleesboek
gebruiken - ik kan dat zonder vrees schrijven zonder
de angst dat dergelijke professoren dit zien, want
de professoren die deze tekst effectief lezen zijn
ongetwijfeld coole hippe jonkies met uitstekende
humor en een ego dat graag gevleid wordt - . 5e
jaars, maak er een laatste fantastisch semester van,
om af te sluiten met een geweldige full time week.
Het diploma is slechts
een papier, maar de
herinneringen aan de laatste 5 jaar zullen ons nooit
ontglippen.
Met veel goesting in nog een semester,
Uw praeses,
Arno Bossaert
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36 Q uestions

to faLL in Love

Doet de gedachte met personen van het andere geslacht te babbelen je
zenuwachtig worden en een paniekaanval krijgen? Of heb je gewoon moeite die
diepere connectie te creëren? Wees gerust je bent niet de enige. De psycholoog
Arthur Aron leed aan hetzelfde probleem en ging in 1997 op zoek naar een reeks
vragen om die sterke band te vormen. Iets recenter werd dit onderzoek gefeatured
in de big bang theory en verscheen er een column over in de New York Post. Nu
testen we het zelf uit.

Het experiment
De studie zit redelijk eenvoudig in
elkaar. In 1997 kondigde Arthur
Aron zijn onderzoek aan voor een
aula vol psychologiestudenten. De
geïnteresseerden moesten eerst een
initiële vragenlijst invullen. Aan de
hand van deze antwoorden werden de
studenten opgedeeld in koppels. Elk
koppel kreeg een lijst met 36 vragen (zie
volgende bladzijde). Deze zijn opgedeeld
in 3 sets van steeds stijgende intimiteit.
De controlegroep kreeg een set van
typische small talk vragen als wat heb
je deze zomer gedaan, etc.? Voor deze
vragenlijst kregen ze 90 minuten de tijd.
Hierna volgde een awkard vier minuten
aan intens oogcontact om af te sluiten
met nog een vragenlijst. Hieruit werden
dan conclusie getrokken over hoe close
de koppels zich voelden ten opzichte van
elkaar. Wat bleek? De persoonlijke vragen
bleken duidelijk een diepere band te
scheppen of gaven toch alvast een gevoel
van verbondenheid tussen de partners.
Het ultieme bewijs: één van de koppels
besloot zes maanden later om te trouwen.

De realiteit
Ik kwam deze test enkele jaren geleden
tegen en het leek me altijd wel eens leuk
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om uit te proberen. Het bleef echter iets
awkward om zomaar aan iemand voor
te stellen. Daar kwam met deze Ir.Reëel
plots verandering in. Het perfecte excuus.
Ik zocht me een tof meisje uit de aula ging
er op af en vroeg of ze dat eventueel zag
zitten. Wonder boven wonder zei ze ja.
Enkele dagen later spraken we af voor
een gezellig etentje. We waren beide wel
redelijk nerveus. Het zijn dan ook echt
intieme vragen. Op zo’n moment word je
je ook zeer bewust van je omgeving. Voor
andere mensen lijkt dat waarschijnlijk
nogal absurd dat je elkaar vragen stelt
vanaf steekkaarten. Eenmaal je echter
bezig bent verdwijnen al die twijfels en je
gaat zo op in de conversatie. Het kan ook
moeilijk anders met zo’n intieme vragen.
Voor dat we het goed beseften was er al
twee uur verstreken, maar we hadden nog
maar 24 vragen gedaan. We besloten om
even te pauzeren, elders dessert te gaan
zoeken en te beginnen aan de strafste
twaalf. Tot slot besloten we nog even door
het park te wandelen voordat ik haar thuis
afzette.
Hoe intiem en confronterend de vragen
ook waren, het was een bijzondere
ervaring. Het is iets speciaals je zo te
openen naar een andere persoon die je
amper kent. Het voegt een spannende

dimensie toe aan de conversatie. En je
leert er eigenlijk ook best veel over jezelf.
En eens horen wat een andere persoon
aan je bewondert is natuurlijk altijd leuk.

Het verdict
De set van 36 vragen hebben zo hun vooren nadelen. Ze vermijden onaangename
stiltes, bieden een kans om je echt open
te stellen naar elkaar toe en bieden een
zekere houvast. Hierdoor wordt echter
wel ieder spoor van vrijheid weggenomen.
Je kunt het gesprek moeilijker sturen in de
richting die je zelf wilt. Het blijft mogelijk
wat dieper in te gaan op specifieke vragen
en af en toe kun je er natuurlijk ook
wat van afwijken. Je bent echter steeds
afhankelijk van een redelijk rigide schema.
Een wondermiddel is het in ieder geval
niet. Daarvan ben ik het bewijs: ik ben nog
even single als voordien. Je kunt liefde niet
dwingen. Het is iets dat van beide kanten
moet komen en waar je allebei voor moet
openstaan. Deze vragen blijven echter
zeer interessant. Ze leren je op een korte
termijn ongelooflijk veel over je partner,
dingen die je normaal pas na enkele
maanden of zelfs langer te weten komt.
Dit zijn niet per se positieve dingen, ook
de red flags zie je al vroegtijdig opduiken.
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L iefdesbrieven ,

whuuuuut ?

Wil je graag je geliefde verrassen met een super
romantische liefdesbrief, maar kan je dit niet?
Geen nood, deze invulliefdesbrief helpt je op weg!
Allerliefste |1,
Het moment dat ik je voor het eerst zag, staat in mijn
geheugen gegrift. Daar stond je dan, met je |2, ik krijg
nog steeds kriebeltjes in mijn buik als ik eraan terugdenk.
Als ik ’s ochtends mijn ogen opendoe, denk ik eerst aan jou,
stiekem verlang ik dan naar je en hoop ik je snel te
kunnen voelen, |3 en |4.
Een dag zonder jou is als een dag zonder lucht, een dag
zonder frietjes of een dag zonder |5. Je bent geweldig,
je geeft me de kracht om |6.
Een avond met jou is |7. Wanneer de zon traag
maar gestaag zakt en de duisternis als een schaduw over het
land valt, jouw hand in de mijne, de warmte, de sidderingen
door onze lichamen. Maar de schoonheid van dit
tafereel zal verbleken in vergelijking met wat we |8.
Je brengt iets in mij naar boven dat niet veel mensen kunnen,
bij jou voel ik me |9. Wanneer ik bij je ben, bevind ik me telkens
precies op een roze wolkje, zo gelukkig dat je me maakt!
Ik moet je iets bekennen… je hebt me veroverd en ik geef me
volledig over, je vervult mijn diepste wensen!
Daarom hoop ik dat we nog lang en gelukkig zullen samenleven,
we veel baby’tjes zullen maken en we beiden ooit afstuderen.

Ik hou van je,
Je |10

Geen inspiratie?
|1 Snoesje, |2 rubberen laarsjes, |3 proeven, |4 voederen, |5 gsm, |6 minder
nerdering te worden, |7 formidastisch, |8 gisteren gedaan hebben in de Colruyt,
|9 in een rusthuis, |10 Marshmallow
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Valentijn

T he

love of my life !

Stiekem dromen we allemaal wel eens over de ware liefde. Wie of wat is het
ontbrekende puzzelstukje in jouw leven? Liefde heeft soms vreemde kronkels, zoveel
is zeker. Zheng Jiajia, een Chinese AI ingenieur besloot probleemoplossend gericht
te werken. Na twee maanden daten stapte hij in het huwelijksbootje met Yingying,
een robot die hij zelf creëerde! Hopelijk kunnen volgende huwelijken je nog meer
inspireren.

Kussen met een kussen
De Zuid-koreaan Lee Jin-Gyu besloot in
2010 de grote stap te wagen. Hij trad in
het huwelijk met zijn eigen hoofdkussen.
Hoe knus!
Zijn ongewone bruid draagt altijd een
tekening van de man zijn favoriete
tekenfiguur op ‘haar’ kleren.
Het hoofdkussen gaat altijd mee op
restaurant, krijgt daar een eigen zitje en
een eigen gerecht.

Eiffeltorenliefde
De Française Erika La Tour Eiffel ziet
het groot. In 2008 trad zij in het huwelijk
met de Eiffeltoren.
De vrouw beweert dat ze valt voor
levenloze objecten. Zo heeft ze ook
een diepgaande relatie met een stuk
omheining dat een plaatsje heeft
gekregen in haar slaapkamer.

Liefde voor jezelf
Er zijn nog tal van mogelijkheden
natuurlijk om te trouwen. Stel dat je het
echt niet meer weet, dan kan het nog
altijd met ... jezelf !
De 30 jarige Chen Wei Yih deed het,
ze vond dat ze de ideale leeftijd had om
te trouwen, maar had geen geschikte
partner.
Ze gaf een groot feest en huurde zelfs
een weddingplanner in.

•

MEC
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Technologie

i D iseases
Voor u naar de dichtsbijzijnde Apple store holt, wacht even en lees rustig verder! Dit
artikel gaat niet over de nieuwste iPhone, de modernste iPad of een state-of-theart iPod. Nee, dit is serieuze lectuur! Uw oma preekt het waarschijnlijk elk weekend
op de weekelijkse visite: “Vroeger was alles beter!” En misschien heeft ze wel gelijk…
Want we worden allemaal een beetje ziek van onze technologie.
Mentaal naar de kloten?
U wordt ’s morgens wakker en stelt tot
uw grote afgrijzen vast dat uw gsm niet
is opgeladen. Dan maar zonder naar de
les… Hoe vaak grijpt u toch nog naar
uw apparaat? Hoe vaak voelt u zelfs
een trilling, vol overtuiging dat uw gsm
overgaat? Hebt u plots telekinetische
gaven ontwikkeld? Nee, helaas niet, u
leidt aan phantom vibration syndrome en
het is slechts het tipje van de ijsberg van
‘techkwaaltjes’ van de 21ste eeuw!
Wanneer u dan ’s avonds alleen op kot zit,
voortdurend naar uw gsm kijkend door
die vervloekte fantoomtrillingen, merkt u
plots een fotoalbum van de epische VTK
openingscantus. Was jij daar wel bij? Zitten
jouw vrienden nu ook plezier te beleven
en leutige foto’s te maken waarmee jij
morgen op facebook geconfronteerd gaat
worden? U heeft last van FOMO (fear of
missing out). Alsof dat nog niet genoeg is
moet u zich ook nog zorgen maken over
al die andere moeilijke _OMO-woorden,
zijnde: MOMO (mystery of missing out,
wanneer je je afvraagt wat je mist, want
je vindt geen facebookfoto’s), BROMO
(wanneer je vrienden zo lief zijn niks te
posten), FO-MOMO (fear of mysteriy
of missing out: “HELP mijn gsm is plat
en nu weet ik zelfs niet óf mijn vrienden
foto’s posten!”), SLOMO (slow to missing
out: “Verdomme, ik ben een avond offline
geweest en nu heb ik een feestje gemist!”).
Herkent u uzelf hier niet in, dan heeft u
misschien wel JOMO: joy of missing out.
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Na deze toch wel zeer stresserende avond
besluit u toch maar te gaan slapen en u
te begeven naar de wondere wereld die
dromen u verschaffen. Droomt u in kleur?
Waarschijnlijk wel. Een prachtig gevolg
van onze verslaving aan televisie, van
onze dagelijkse portie Netflix (al dan niet
met chill), van onze continue beleving van
de wereld op een schermpje. Maar vraag
dit ook maar eens aan uw grootouders.
Die van “Vroeger was alles beter!” ja.
Zij dromen niet in kleur hoor, met hun
monochrome tv! Vroeger was alles beter,
maar hier trekken wij toch aan het langste
eind

Fysiek hard labeur
Mijn opa zegt soms dat hij vroeger hard
moest werken: patatten rooien in het veld,
monstershiften in de bouw en dat voor een
loon waar je vandaag de dag nauwelijks
een brood van kan kopen. Dan denk ik:
“Opa, je moet eens weten hoe ik afzie met
mijn smartphone!”
De texting thumb kent u waarschijnlijk
wel, al is het maar in één van zijn vele
pseudoniemen: de Nintendo thumb, de
Blackberry thumb of de iPhone thumb.
Ook een schoudermuis valt onder deze
categorie van RSI-klachten (repetitive
strain injury). Maar heeft u ooit al

gehoord van sweeping finger disorder?
U verbrandt calorieën bij de vleet met
alle apps en spelletjes op uw smartphone.
U swipet uw tinderpotentieel en scrolt
door uw memes met een gemiddelde van
12 meter per minuut, of omgerekend: uw
duim heeft een snelheid 0,72 kilometer
per uur. De moderne mens ondervindt
hierdoor wel eens een bloedblaartje of
twee. Ja opa, patatten rooien is zeker niet
aangenaam, maar het kan altijd erger.
Ten slotte is er nog een laatste klein
nadeeltje van technologie op onze
lichamelijke toestand: we worden
onvruchtbaar (als u van het mannelijk
geslacht bent tenminste). U leest het
goed: als u ooit nog kindergeld wilt
ontvangen moet u toch wat oppassen…
Uw oververhitte laptop heeft namelijk een
slechte invloed op de zaadproductie met
op lange termijn zelfs blijvende schade.
Vrouwen, ook u moet behoedzaam zijn:
een warm pc’tje op de schoot heeft
altijd nefaste gevolgen: uitslag, slechte
bloedsomloop en pijn, ik raad het u niet
aan.
Laat die gsm dus even liggen, doe
die laptop even dicht, trek de weide
buitenwereld in (en post het nadien op
instagram). JQ

•

Are you the invisible
force behind our
global platform?

ING wouldn’t be Europe’s biggest online bank without its world-class
engineers… building the technology that is redefining the nature
of banking and in the process meeting the needs of millions of
customers around the globe! Ready to face the world at the forefront
of technology? Join our team of engineers now!

www.ing.be/jobs-it.
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Onderwijs

b iJzondere w etensChappeLiJKe en t eChnoLogisChe
o pLeidingen in het b uitenLand
Ben je Bachelorstudent en overweeg je in het buitenland je master te doen? Of
ben je gewoon geïnteresseerd in hoe het er in het buitenland aan toe gaat? In dit
artikel onderzoeken we de interessantste, de origineelste en de meest... bijzondere
masters die de verschillende ingenieursopleidingen wereldwijd te bieden hebben!

Master Programme in Spacecraft Design
Lulea University of Technology, Sweden
Kiruna is een stadje in het noorden van
Zweden en wordt ook wel het ‘Space
Capital’ van Zweden genoemd. Hier
wordt een tweejarige opleiding gegeven
over een heel specifiek maar interessant
deel van de ruimtevaart: Het ontwerpen

van een ruimtevaartuig. Het Zweedse
Instituut voor Ruimte Fysica presenteert
hier een opleiding die complexe
technische systemen integreert met de
extreme omgevingsfactoren in de ruimte.

Surf Science & Technology
Cornwall College, Verenigd Koninkrijk
Dit programma doelt op het combineren
van
technologische
kennis
met
management, menselijke fysiologie, en
het uitoefenen van de sport op zich. Het
is de perfecte instap voor mensen die
geïnteresseerd zijn in alles wat achter
deze sport zit, en de studie biedt de
mogelijkheid in contact te komen met
de grote spelers in de surfwereld. Er is
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bovendien een optie om op excursie te
gaan naar de Franse of Spaanse kust om
de gevolgen van menselijke activiteit op
de natuur en het klimaat te bestuderen.
Natuurlijk is er op deze excursie ook
de kans om te genieten van de beste
surflocaties in Europa en belangrijke
industriële spelers te ontmoeten.

Carpigiani Gelato University
Bologna, Italy
Voor sommige mensen is het gewoon een
dessert, voor anderen is het een passie. Het
zou niet moeten verwonderen dat men in
Italië een universiteit hebben opgericht
ter ere van de ‘gelato’, het roomijs. Dit
instituut biedt verschillende cursussen
aan, variërend van ‘basic’ tot ‘advanced’.
De lesgevers hopen hun leerlingen twee

facetten van de ijsindustrie mee te geven;
Het produceren van Italiaans gelato van
de hoogste kwaliteit enerzijds, en het
worden van een succesvolle ondernemer
anderzijds. Het lessenrooster omvat
vakken zoals ‘soft gelato’, ‘stick gelato’,
‘production cycle’, en ‘business planning
and retail concepts’.

Entertainment Engineering and Design
University of Nevada, Las Vegas, Verenigde Staten van Amerika
Als student in dit programma verdiep je
je in het ontwerpen, bouwen, installeren
en onderhouden van verscheidene
soorten uitrusting en technologie die
worden aangewend in de huidige
wereld van vermaak en amusement.
De cursus wordt gegeven in de stad
Las Vegas, waar men de kans heeft
om samen te werken met relevante en
geavanceerde bedrijven. Om toegelaten

te worden, moet aan twee voorwaarden
voldaan worden; Enerzijds is een
passie voor de entertainmentindustrie,
kunst en technologie noodzakelijk,
anderzijds verwacht men ook een sterke
achtergrond in wiskunde en fysica.
De studenten dienen reeds bekend te
zijn met hedendaagse kunst, ontwerp,
ingenieursprincipes en Computer Aided
Design (CAD).

MSc Energy for Smart Cities
Leuven, Barcelona, Grenoble & Stockholm
De wereldpopulatie stijgt zoals nooit
tevoren, en ondertussen woont meer
dan de helft van de wereldbevolking in
een stedelijke omgeving. Hoe kunnen
steden zich aanpassen om beter
tegemoet te komen tegen deze ongeziene
bevolkingsgroei? In samenwerking met
verschillende universiteiten over Europa
biedt de KU Leuven deze Master aan.
Het concept is om in de twee jaren

dat deze opleiding duurt, aan twee
universiteiten les te volgen en examens
af te leggen. Achteraf krijg je dan ook
twee diploma’s! Dit programma verzorgt
een verdere verdieping in technische
en ingenieurskennis en –vaardigheden,
ontwikkelt je zakelijke skillset en
integreert dit allemaal in de problematiek
rond stedelijke ontwikkeling in een
dynamische samenleving.

Diving Business & Technology
Florida Keys Community College, Verenigde Staten van Amerika
Deze opleiding bereidt studenten voor
op de managementwereld van de
duikindustrie en geeft de diepgaande
concepten omtrent verhuur en reparatie
van gereedschap mee. Bovendien
worden de studenten opgeleid in fysica
en fysiologie, toegepast op duiken, zoals

eerste hulp voor druk-gerelateerde
letsels, operaties in decompressie ruimtes,
het plannen van duiken met gemixte
gassen, en onderwaterfotografie. Deze
universiteit ligt dan ook perfect om
ervaring in het veld te kunnen opdoen.
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BASF, anonieme mastodont of uitdagende wereldspeler?
Voor studenten is het niet evident om de weg te vinden tussen de mogelijkheden die geboden worden in het
werkveld. We helpen je graag een handje door ons bedrijf op verschillende manieren voor te stellen.
Jaarlijks werft BASF jongeren met diverse diploma’s aan. Het traject voor burgerlijk ingenieurs, ‘young
graduates’ genoemd, is daar één van. Zij starten op juniorfuncties in onder andere onze productie-installaties,
op technische-, infrastructuur- en service-afdelingen. De carrièremogelijkheden zijn net zo divers als onze
collega’s, zelf!
We laten graag enkele van onze nieuwste BASF-collega’s (en tevens ex-studenten uit jullie studierichting) aan
het woord, om hun ervaringen te delen!

Thomas, 23 jaar, Werktuigkunde
Mijn studentenjaren verliepen relatief vlot. Initieel startte ik mijn studies om Lucht- en
Ruimtevaart te gaan studeren, maar gaandeweg heb ik ontdekt dat mijn interesse eerder
richting Thermotechnische wetenschappen ging.
Ik leerde BASF tijdens de Meet & Greet kennen, en besloot om mezelf kandidaat te stellen
voor het YG-traject op de VTK jobfair. Het was een boeiende ervaring waarin ik in elke
stap veel over mezelf heb bijgeleerd.
Ik koos voor BASF omwille van de omvang die veel mogelijkheden biedt om binnen hetzelfde bedrijf
verschillende functies uit te oefenen. Het enthousiasme van de werknemers die ik gesproken heb, zijn een
goede graadmeter voor de algemene sfeer die hier hangt.
Mijn start op 2 november verliep erg goed. Als pas afgestudeerde heb je veel bij te leren, maar er is voldoende
ondersteuning vanuit het team waarin ik terecht ben gekomen. Ik ben nu junior maintenance manager bij de
Steamcracker en zorg ervoor dat geplande en ongeplande onderhoudsactiviteiten zo efficiënt mogelijk worden
uitgevoerd.
Mijn dag start met een ochtendvergadering,
waar melding wordt gemaakt van eventuele
storingen en waar we de dag- en weekplanning
overlopen.
Als
bepaalde
issues
om
verduidelijking vragen, gaan we deze in de
installatie bekijken. Ik probeer relevante
vergaderingen bij te wonen en me de
procedures en gewoontes op BASF eigen te
maken. ‘s Avonds is er een wrap-up om het
geleverde werk van verschillende teams op de
afdeling te communiceren.
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Christophe, 25 jaar, Chemische technologie
Tijdens mijn studiejaren ben ik verschillende keren in contact gekomen met BASF, bv.
door gastlezingen. Op zich is het ook een gekend bedrijf in de chemische industrie.
d
Het tweedaags bedrijfsbezoek en de Meet & Greet waren zeer interessant om ons
kennis te laten maken met BASF-medewerkers en de bedrijfscultuur. Het verlaagde de
drempel om te solliciteren enorm. Het aanwervingstraject is zeer efficiënt: op enkele
weken is het afgerond en krijg je feedback. Je leert gaandeweg veel bij.
Bij BASF krijg je de mogelijkheid en vrijheid om je carrière te ontwikkelen. Je kan
alle kanten uit, ook internationale ervaringen zijn een optie. De organisatie straalt
bovendien een enorm menselijk aspect uit, iets wat ik belangrijk vind.
Tijdens mijn opstart als junior production manager kon ik op mijn collega’s rekenen om de grote hoeveelheid
informatie te verwerken. Ik ben in mijn job verantwoordelijk voor het dagelijks opvolgen van de productie: o.a.
productieplanning arbeidsveiligheid en kwaliteit. Tijdens mijn werkdag probeer ik bij storingen en problemen de
juiste mensen te betrekken om zo tot een efficiënte, veilige en kwalitatieve oplossing te komen. Ik moet op de
hoogte zijn van elke gebeurtenis in de installatie, daardoor is communicatie een belangrijk aspect van de job.
We zijn momenteel bezig met de bouw van een nieuwe installatie. Dit moet opgevolgd worden en vereist acties.
Ik kom voor al deze zaken in contact met enorm veel verschillende mensen. Je verveelt je hier niet!
Gert
Gert-Jan,
23 jaar, Chemische technologie
De bachelorjaren van mijn studie waren erg uitdagend. Ik moest veel tijd in mijn
schoolwerk steken, maar gelukkig beterde dit in de masterjaren!
Mijn eerste kennismaking met BASF was tijdens de tweedaagse rondleiding met de
afdeling CIT van KULeuven. Toen ik effectief op besloten had om te gaan werken, heb ik
me aangemeld voor het Youg Graduates selectietraject van BASF. Ik heb dit zeker
positief ervaren! Elke stap volgde vlot op elkaar, waardoor je snel wist waar je aan toe
was.
was
Het feit dat BASF marktleider is in chemie maakt dat het de uitgelezen plaats is waar je als jonge ingenieur kan
leren en verder groeien.
Aan het begin van mijn carrière op BASF heb ik wel wat moeten zoeken. Werken met alle verschillende tools en
databases was aanvankelijk overweldigend, maar intussen leer ik er steeds beter mee werken. Na die eerste
weken voel je jezelf vooruit gaan en leer je dagelijks vanalles bij. In mijn job als process engineer ben ik
verantwoordelijk voor de procestechnische berekeningen. Hier steek ik dagelijks veel tijd in, maar moet ook
heel vaak overleggen met collega’s en deelnemen aan meetings met diverse projectmanagers.

Schrijf je in voor het BASF Young
Graduates program op de VTK Jobfair
van 7 maart!
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Ontspanning

H et

pad van de grootste weerstand

De onderstaande tekst vertelt het verhaal van een studentenvertegenwoordiger bij
een facultair overlegorgaan (zoals bv. VTK). Hij ziet de problemen in de universiteit
alsmaar groter worden en vindt dat hij daaraan iets moet veranderen. Dat kan alleen
in een meer overkoepelende vertegenwoordigingsorganisatie. Daarom besluit hij
over te stappen naar die andere instantie. Het verhaal heeft geen gesloten einde.
De toekomst zal uitwijzen of er een vervolg komt. Enige gelijkenis met bestaande
personen berust op louter toeval.
De regen geselt zijn gezicht, gevoelig
geworden door de barre kou die dit deel
van het jaar kenmerkt. Het is vroeg op
het seizoen koud geworden, ongetwijfeld
het gevolg van de groter wordende
klimaatproblemen. Onder zijn schoenen
glanzen de kasseien door een zich nog
vormend laagje ijzel. Hij zet de kraag
van zijn donkerblauwe manteljas recht en
richt zich op, alsof de koude neerslag een
onderwijskundig probleem is dat hij het
hoofd moet bieden.
Onder de poort wordt zijn haar even
gespaard van de nattigheid. In de linkse
vleugel brandt nog licht in een kantoortje
op de eerste verdieping. Hij heeft zich nog
nooit in dat deel begeven; zijn afspraken
zijn meestal in de rechtervleugel. De
houten deur piept terwijl hij binnenstapt.
Niet dat die slecht onderhouden is: het
materiaal wordt duidelijk met regelmaat
gelakt en gesapt. In omgekeerde volgorde,
natuurlijk. Hij kijkt rond. In het donker
zijn de contouren van het interieur nog
scherper afgetekend, zoals het gespante
dat het dak moet ondersteunen. Gravend
tussen fragmenten van estheticalessen
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vraagt hij zich af of archies hier
daadwerkelijk inspiratie opdoen voor hun
projecten.
Het kantoor van zijn bestemming beschikt
niet over een postbakje, noch over iets
van gelijkaardig nut: noch postgleuf,
noch secretariaat om zijn pakketje af te
geven. Hij schuift het dossier daarom
maar onder de deur. De professor kan
dan morgenochtend tot zijn verbazing
constateren dat er een bruine envelop
op zijn vloer ligt. Haast onmerkbaar valt
er een minieme druk van zijn schouder.
Zijn rugspieren ontspannen een beetje.
Het eerste deel van zijn taak is volbracht,
maar hij heeft nog een lange avond te
gaan. Eenmaal buiten neemt hij het zicht
traag en bewust in zich op: hij zal hier
een tijdlang niet meer kunnen komen.
Doelmatig, weigerend zich te laten
overmannen door onrust, stapt hij de
poort uit en de nacht in.

Het bos is vol leven. Hij weet het, maar
toch ervaart hij een doodse koude.
Niet ver hiervandaan zitten honderden
studenten op kot, de lichten in hun
kamers doorbreken al de duisternis tussen
de bomen. Hoewel de weg niet verlicht
is, heeft hij zijn lichtarmband niet aan.
Vannacht valt hij liever niet op. Filmische
settings zoals deze slagen er dikwijls in
melancholische gevoelens bij hem los
te weken. Ook dit keer is dat het geval.
Zijn gedachten leiden hem naar wat nu
een week geleden is. Het afscheid van
Alice speelt al dagen in zijn hoofd. Ergens
weet hij ook wel dat het geen zin had: zijn
ambities zijn te groot, zijn vrijetijdsbestek
te klein.
Hun laatste dag leek wel een
representatief gemiddelde van hun
relatie. De goedaardige plagerijen, de
gestolen blikken – ook al waren ze al
maanden samen ̶ , en natuurlijk haar
lach, die zich omhoog wurmt tot in
haar blauwgrijze ogen, maar die na al
die tijd nog een tikkeltje verlegen is. De
lichtjes die hij in haar ogen zag, vindt hij
dusdanig fascinerend dat hij ze telkens
weer opzocht door haar aan het lachen
te maken. Maar zijn favoriete gevoel, dat
was nog iets anders. De meest fantastische
sensatie die hij met haar beleefde, was
als ze elkaar na een lange dag opnieuw
mochten begroeten. Dan legde hij zijn
arm in de holte van haar rug terwijl ze
haar armen uitstrekte (ze is iets kleiner)
om die dan uiteindelijk rond zijn nek te
doen belanden. Niet veel later zouden
hun lippen elkaar dan raken, die van
haar nog steeds in een voor hem voelbare
glimlach. Zijn gedachtestroom bracht
hem een gedicht in herinnering dat hij
op zijn twaalfde had gevonden in een
poëziebundel:

Niet zo lang geleden
Kleurde ’s ochtends de hemel roze
Want in grijsblauwe rivieren
Vond jij alle schoonheid in de wereld
Maar voor je het weet
Fiets je tussen die roze wolken
Je maakt blind de sprong
En zij bepaalt of je landt
In zacht stro of een speldenkussen
En ook al zullen de naalden
Nog even blijven steken
Achter de zoveelste heuvel
Gloeit weer die roze hemel
Het gedicht rijmde niet eens, maar hij
vond wel enige herkenbaarheid in de
inhoud. Zijn mijmeringen doen hem
bijna de afslag naar het hoofdkwartier
missen. De houten brug over het beekje,
waar recentelijk een soort metalen
gaas over was gelegd. Het wegje van
oneven tegels, met voegen van een vijftal
centimeter die smeken je fietswiel last te
bezorgen. Het ijzeren trapje op, de eerste
deur door (die binnen trouwens steeds
een luchtverschuiving veroorzaakt bij
het opengaan, zodat de volgende deur,
als die nog niet in het slot was gevallen,
luidruchtig tegen zijn eigen deurpost
smakt). Hij blijft even staan in het
tussenvertrek waar hij is beland en vraagt
zich af welk hoger doel deze ruimte moet
dienen.

Een praktisch gebruik ervan ziet hij niet in.
Het is in de glazen stolp, die wel wat heeft
van een veranda of anders een vitrine,
immers bijna even koud als buiten. Hij
laat zichzelf binnen door de resterende
deuren en schrikt vervolgens van het licht
in de gang dat aanfloept.
Zijn missie op het hoofdkwartier verschilt
niet veel van wat hij eerder die nacht deed.
Hij besluit zijn handelingen dan ook niet
te overdenken: het proces is toch al in
gang gezet. Hij dropt zijn ontslagbrief in
het bakje van de baas. De baas, die tot een
jaar geleden zíjn functie uitoefende. Maar
het bestuur liet hem doorgroeien – van
incompetent gesproken – en liet de taak
onbemand. Na haast buitensporig lobbyen
bij strategisch geplaatste personen was hij
erin geslaagd zich de job toe te eigenen.
Zo’n belangrijke positie kon toch niet
onbewaakt worden gelaten? Toch is het
nu tijd voor hem om zelf die functie neer
te leggen. Al doet hij het met tegenzin, de
problemen die zich stellen zijn de macht
van zijn huidige organisatie ontgroeit. Hij
kan zijn queeste slechts voltooien in een
andere hoedanigheid, ook al dwingt dat
pad hem zijn geliefde team te verlaten.
Het is niet anders. Zijn protegés zullen
het van hem overnemen. Ze zullen
hun rol met verve vervullen, daar heeft
hij alle vertrouwen in. Zijn longen
pompen de nachtelijke kou zijn altijd
overaangedreven hersenen in. Hij kijkt
nog een keer om, knikt instemmend
met de eigen gedachten en begeeft zich
dan eindelijk op weg naar huis. Het bos
herinnert hem opnieuw aan zijn Alice.
Even voelt hij een steek van spijt, die gauw
plaats ruimt voor een voor hem ongeziene
vastberadenheid. Uiteindelijk komt alles
goed. Dat doet het altijd. Nu eerst zijn
revolutie bewerkstelligen. De eerste stap is
al gezet. LC

•
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Uitneembaar

12/Ma

13/Di
Openingscantus II

19/Ma

•
•
•
•

26/Ma

15/Do

21/Wo
• Cantusweek
• SVDM Muurklimmen

22/Do
Cantusweek

06/Di

07/Wo

13/Di

• Existenz week
• Kanweek

• Existenz week
• Kanweek
• Proffentap

26/Ma

27/Di
HoJa cantus

Karaoke

International cantus

02/Vr

03/Za

04/Zo

08/Do

09/Vr

10/Za

11/Zo

15/Do

16/Vr

17/Za

18/Zo

23/Vr

24/Za

25/Zo

30/Vr

31/Za

Breezerparty

14/Wo
LAN-party

• Revue
• VTK Bureau

20/Di

25/Zo

TD der Heverleese
kringen

Jobfair

19/Ma

24/Za

Februari

Maart

• Revue
• Disco Night

23/Vr
OZA 4

01/Do

Revue

18/Zo

28/Wo
• Finale IFR
• VTK Bureau

12/Ma

17/Za

Meet VTK International

Valentijn

27/Di

05/Ma

16/Vr

Speeddate
VTK Bureau
Ladiesnight

20/Di
Cantusweek

Cantusweek

14/Wo

21/Wo
• Existenz week
• Kanweek

OZA 5

22/Do
• Existenz week
• Kanweek

28/Wo

29/Do
Galabal

• VTK Bureau
• Theokot Bitterballenboef

01/Zo

April
02/Ma

03/Di

04/Wo

Paasmaandag

09/Ma

05/Do
Citytrip

10/Di

11/Wo

06/Vr

07/Za

08/Zo

14/Za

15/Zo

Citytrip

Citytrip

12/Do

Pasen

13/Vr

Einde
Paasvakantie

16/Ma

17/Di
Ballenbadfeestje
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18/Wo
• Alma 2 cantus
• VTK Bureau

19/Do

20/Vr
International cantus

21/Za

22/Zo

23/Ma

24/Di
• Kaas- en wijnavond
• Pizza party

25/Wo
• Onderwijscantus
• Bauhaus III
• Theokot Karaoke

26/Do
Whisky tasting

27/Vr

28/Za

31/Zo

Potluck

31/Ma

Mei

Kiesweek

01/Di
Kiesweek

07/Ma

04/Vr

05/Za

06/Zo

11/Vr

12/Za

13/Zo

17/Do

18/Vr

19/Za

20/Zo

23/Wo

24/Do

25/Vr

26/Za

27/
01/Zo

30/Wo

31/Do

01/Vr

02/Za

03/Zo

• Kiesweek
• VTK Bureau

08/Di
Farewell cantus

14/Ma

02/Wo
Kiesweek

09/Wo

Kiesweek

10/Do

Medewerkersfeestje

15/Di

• Theocantus
• OZA 6

16/Wo

Finale cantus

21/Ma

03/Do

Theokot BBQ

22/Di
Afzuip

28/Ma

29/Di

Start blok

Juni
04/Ma

05/Di

06/Wo

07/Do

08/Vr

09/Za

10/Zo

11/Ma

12/Di

13/Wo

14/Do

15/Vr

16/Za

17/Zo

18/Wo

19/Do

20/Wo

21/Do

22/Vr

23/Za

24/Zo

25/Ma

26/Di

27/Wo

28/Do

29/Vr

30/Za
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IAESTE

a

way of Living

Have you already heard about IAESTE? Maybe you have a general idea of what we
do. Whether you know us or not, I’m going to tell you about what’s happening behind the
curtains. You’re about to discover how we manage to get so many people involved,
committed and inspired.Why are we, student volunteers, doing all of this? Where is the trick?

The iceberg
You probably know about the iceberg
metaphor. The top of the iceberg is what
you see about IAESTE: INTERNSHIPS
ABROAD!!! Wooow, impressive, I want
to go to that country in South America
I don’t even know its name yet or I
would like to go to Japan to do research
at a Tokyo University institute or… I
will definitely encourage you to do so,
go ahead and apply for one of the best
experiences in your life! The applications
are open till 16 February!

Iceberg Methaphor

One big moving machine
From now on, I will go straight to the point,
what you don’t see. To maintain and to
have the internships working all around
the world, we rely on our members. They
are organized by member countries,
and each country is divided into local
committees (LC from now on), whose
work keeps this big machine moving.

IAESTE meeting
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Cool, nothing special so far. Let me tell
you what is special about it. I am writing this text as a member of LC Leuven, being a former member of LC
Zurich and of LC Madrid. It’s hard
to convey all I would like you to know
about the members’ experiences within
a few lines, so I will try to give the key
points, without making your head explode from so much information. This
is not a lecture though, don’t you worry.

Intra - LC stuff
As an LC member, you have to make your
LC work within the frame of IAESTE
international and the famous internships.
This implies a lot of personal challenges and
an incredible personal growth.
Trust me , these experiences and small tasks
prepare you for life. And it is truly enriching
and fulfilling, specially for a student. Some
of the tasks we deal with are the following:
Job raising: direct contact with
employers and HR people is definitely
helpful. You will get familiar to them,
reducing the chances of panicking when it is
you who is having an interview.
Incoming and Outgoing trainees:
we all take care that your experience as a
trainee is the best. Well, you are doing some
international networking, the trainees you
help are usually very thankful and willing to
be the best hosts in their countries…
And then we have Finance and
accounting, Corporate Relations and
Marketing, IT, Events…

Inter-LC stuff
Congratulations!! You made it to my favorite
part. This international side of IAESTE is
what I really want you to learn about. I have
met so many people that state that IAESTE
changed their lives and it is certainly true:
IAESTE is a life shaping experience. The
international part has a lot to do with it.
We are still students, we like having some
fun, travelling, meeting new people and new
friends, learning. The international tasks,
relationships, events and internships are the
community kick-off.
As an LC member you will also enjoy so many
opportunities.IAESTE organizes official
conferences for the members worldwide,
take a look at some events: JUMP, CEC,
CONNECT, LEAP…

What else? We also visit our friends in other
LC’s just for the pleasure, and we use the
fancy word Twinning to name such a smaller
event.
So, as you can see, the experience with
IAESTE is quite broader than just going
for an internship. Bounding is quite strong
at this point and friendships are real. Our
mindset is already fully open, turned into
a traveler, innovative and proactive person,
making up what we call the ‘IAESTE spirit’.
We have the feeling that what we are
doing is giving the students very valuable
opportunities, so we would like everyone to
know about us, and to eventually join us,
so that we keep growing and changing lives
Marta Fernandez
together.

•

Triggered?
Applying is possible from till 16 Februari!
Ask all your questions via a message on our
fb page IAESTE, LC Leuven.
Contact us on iaeste.info@vtk.be
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Valentijn

r omantisCh

vaLentiJnsdiner

Valentijn, het is de dag van de liefde. Zoveel pressure: door de maatschappelijke
druk heb je eindelijk die speciale persoon uitgevraagd. En het antwoord was ja!
Ongelooﬂijk, hier had je nooit van durven dromen, maar wat nu? Je had ook nooit
verwacht dat ze ja ging zeggen, hier was je niet op voorbereid. Wel de oplossing
is zeer simpel: FOOD. Liefde gaat door de maag. Trek dus die kookschort aan en
betover haar met je kookskills. Niet veel inspiratie? Hieronder vind je een simpel
menu en enkele tips. Heb je toch geen date? Niets weerhoudt je ervan jezelf eens
helemaal te laten gaan en jezelf eens te verwennen op een heerlijk driegangendiner.

Setting the mood
Bij een etentje draait het natuurlijk niet allemaal om het eten. Het eten smaakt zoveel beter als er ook wat tijd gestoken wordt in
een gezellige omgeving. Begin bij jezelf. Pers er nog vlug een last minute workout tussen als je strak wil staan, neem een douche,
poets je tanden, doe wat parfum op en trek iets deftig aan. Je moet je date natuurlijk niet verwelkomen in je kostuum, maar doe toch
tenminste die sweatpants uit en trek een hemdje aan. Zo toon je dat je bereid bent wat moeite te doen en ervoor te werken. Zorg voor
de rest dat de keuken er wat deftig uitziet, haal je beste servies uit en denk eens na over hoe je de tafel zult dekken. Ook hier wil je
weer tonen dat je er wat moeite in gestoken hebt en niet gewoon vlug een bord en bestek op tafel gesmeten hebt. Je kunt hier zover in
gaan als je wilt, maar een paar theelichtjes en een romantisch muziekje op de achtergrond is toch een must. Wil je er helemaal voor
gaan, dan kun je ook nog een mooi tafelkleedje gebruiken, wat bloemen op tafel zetten, de tafel bestrooien met hartjesversieringen
en een lief boodschapje op haar bord achterlaten. Zet dan tot slot de schuimwijn koud en je bent klaar om je romantic interest of je
significant other te verwelkomen. Heb je geen goesting je compleet uit te sloven, dan kan het ook altijd een leuk idee zijn om samen
te koken. Dat levert altijd wel grappige situaties op.

Voorgerecht: Valentijn crostini
We beginnen met een eenvoudig voorgerecht. Veel moeite kost het niet, maar het ziet er cute uit en het is gezond. Daar bovenop
bevat het nog eens avocado, wat een aphrodisiac is. Voor je het weet begint het stomen in de keuken. Optioneel kun je nog enkele
extra hapjes maken. Hou je vooral niet in en laat je helemaal gaan!
Snij het brood in hartjesvorm: Leg het
brood met de bolle kant naar boven, snij
de onderste hoeken af zodat je een punt
krijgt en snij tot slot een klein driehoekje
uit langs de bovenkant, zodat je een hartje
bekomt.
Toast het brood, dit kan in een pan zonder
boter, de oven of een toaster.
Schil de avocado, verwijder de pit en plet
het vruchtvlees fijn met een vork.
Snij de tomaatjes in vier.
Smeer de toast met een laagje avocado,
verdeel de tomaatjes en stukjes geitenkaas
en bestrooi tot slot met een snufje peper
en zout.
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Benodigdheden:
< 5 sneetjes brood
< 50 g geitenkaas
< 1 avocado
< 10 kerstomaatjes
< peper
< zout

Hoofdgerecht: Sint-Jakobsvruchten met courgette-spaghetti
Je hebt al wat kennis kunnen maken met elkaar, het ijs is gebroken en je begint allebei wel een klein beetje tipsy te worden door de
fles cava. Dat betekent dat het tijd is voor het hoofdgerecht. Ook hiervoor moet je geen culinair genie zijn. Als je een date hebt, moet
je natuurlijk wel opletten met de planning. Je wilt je date natuurlijk geen half uur alleen laten wachten, dus goede voorbereiding is
cruciaal!

Snij de courgette in fijne, lange slierten.

Benodigdheden:

Kook de pasta en laat de courgette op het
einde van de kooktijd 1 minuut meekoken.

<< 8 sint-jakobsvruchten
(diepvries)

Hak het brood fijn en bak het samen
met de geperste knoflook. Doe dit in een
pan met een klein beetje olijfolie tot het
broodkruim goudbruin en krokant is.

<< 250 g capellini

Bak nu de sint-jakobsvruchten kort aan
beide kanten in boter of olijfolie.

<< 1 kleine courgette

Giet de pasta af, besprenkel met olijfolie,
peper en zout. Serveer de pasta met de
sint-jakobsvruchten, afgewerkt met het
geroosterde broodkruim.

<< 1 teentje knoflook
<< 1/2 snede oud brood
<< olijfolie
<< boter
<< peper
<< zout

Dessert: Moelleux van chocolade
Als dessert stel ik gewoon voor elkaar op te eten, maar misschien is het toch iets veiliger een dessert te voorzien voor de zekerheid.
De moelleux, een klassieker, is iets moeilijker om tot een goed einde te volbrengen. Het vooraf eens uittesten kan dus zeker en vast
geen kwaad. Als je met dit dessert haar hart niet verovert, dan weet ik het ook niet meer.

Smelt de chocolade samen met de boter
op een zacht vuurtje.
Meng het ei met de eierdooier en de
suiker. Zeef de bloem erbovenop en klop
met een garde tot je een glad klontervrij
beslag krijgt. Roer vervolgens de
gesmolten chocolade en boter erdoor met
een snuifje zout. Laat het mengsel dan
enkele uren opstijven in de koelkast.
Vlak voor het serveren verwarm je de
oven op 210°C. Vet de ovenschaaltjes
goed in, bestuif met bloem en verdeel
het chocoladebeslag. Bak de moelleux 8
minuten in de oven.

Benodigdheden (2p.):
<< 25 g pattiseriebloem
<< 50 g suier
<< 1 eierdooier
<< 1 volledig ei
<< 55 g boter
<< 50 g pure chocolade
<< vanille-ijs
<< vers rood fruit

Werk af met een bol vanille-ijs en
een beetje vers rood fruit. Serveer
onmiddellijk.

Aftermath
Het etentje is goed afgelopen, dus dan schiet er nog maar één iets over, de afwas. Don’t be that guy. Laat die afwas staan tot als je
date vertrokken is. Zorg wel dat je voorbereid bent om de date verder te zetten. Denk al eens na over wat je erna samen kan doen,
zo vermijd je een awkward moment als het eten op is en je nog geen zin hebt om afscheid te nemen. Gezellig een filmpje kijken kan
eens leuk zijn, maar denk al eens na over alternatieven. Zorg ook dat je eieren in de koelkast hebt liggen. Wie weet word je niet alleen
wakker. En ontbijt op bed scoort altijd pluspunten.

•

BF
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fiLmgids met een aLternatieve twist
Ben jij die voorspelbare romcoms ook zo beu als koude pap? Zoek je toch een
leuke ﬁlm voor een gezellige valentijnsavond met die speciale persoon? Dan ben
je hier aan het juiste adres! Wij somden enkele niet zo conventionele maar toch
romantische ﬁlms voor jullie op. Gewikt, gewogen en goedgekeurd. Als je op valentijn
toch liever van een (tragi)komedie geniet, kan je ook altijd naar de nieuwe Fifty
Shades ﬁlm gaan kijken.

In the Mood for Love
Release: 2001 • Duur: 1h 38min

Deze film van Chinese regisseur Wong
Kar-Wai vertelt het verhaal van een
man en vrouw die ontdekken dat hun
echtgenoten een affaire met elkaar
hebben. Ze zoeken troost bij elkaar en
ontwikkelen een platonische relatie. De
cinematografie, setting (Hongkong, 1960)
en het delicate onderwerp zorgen voor
een prachtig geheel. Het verhaal verloopt
soms wat traag, maar het is zeker een
aanrader voor cult-liefhebbers.

Silver Linings Playbook
Release: 2012 • Duur: 2h 2min

Eternal Sunshine of the
Spotless Mind
Release: 2004 • Duur: 1h 48min

Als je deze romantische science-fiction
cult klassieker uit 2004 nog niet gezien
hebt is dit de ideale gelegenheid. Vele
critici noemen het de beste film van de
21ste eeuw. Joel (vertolkt door een voor
één keer niet-zo-vrolijke Jim Carrey) laat
alle herinneringen verwijderen aan zijn
vriendin Clementine (vertolkt door Kate
Winslet) nadat hij er achter komt dat zij
hetzelfde heeft gedaan en nu niet meer
weet wie hij is.
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Een film die van intens naar grappig
naar vertederend terug naar intens
gaat. Sterke vertolkingen van Jennifer
Lawrence en Bradley Cooper en een
zwaar thema gecombineerd met humor.
Deze Oscarwinner portreteert een
niet zo typische relatie, maar laat je
desondanks achter met een goed gevoel.

WALL-E
Release: 2008 • Duur: 1h 38min

Als er één film is waar je zeker niet de mist
mee kan ingaan op een date, is het deze
wel. Het verhaal van deze moedige robot
op zoek naar liefde doet zelfs het koudste
burgie-hart smelten. Deze film heeft alles,

van mooie graphics tot een spannende
plotlijn, en dit alles zonder dat de
personages ook maar één woord zeggen.
Kritiek op de consumptiemaatschappij
krijg je er gratis bij.

Atonement
Release: 2007 • Duur: 2h 3min

Een iets minder luchtige film dan
WALL-E. Het dramatische plot zal je
enkele dagen niet loslaten na het bekijken
van deze film. Het verhaal speelt zich
(deels) af tijdens de Tweede Wereldoorlog,
en onderzoekt de grenzen van schuld en,
zoals de titel al verklapt, boetedoening. De
sterke vertolkingen van Keira Knightley,
James McAvoy en een jonge Soairse
Ronan doen dit pareltje alleen maar eer
aan.

Juno
Release: 2007 • Duur: 1h 36min

Grappig, vertederend en charmant. Juno
is alles wat we willen in een indie film.
Het plot is een coming-of-age verhaal
over een meisje dat volwassen beslissingen
moet maken. Juno (vertolkt door Ellen
Page) is sarcastisch, straight-forward
en onmogelijk om niet van te houden.

La La Land
Release: 2016 • Duur: 1h 36min

Edward Sciccorhands
Release: 1990 • Duur: 1h 45min

Deze Tim Burton-klassieker mocht
uiteraard niet ontbreken op een lijst
van onconventionele films. Edward, een
bijna complete jongen met scharen als
handen, wordt in huis genomen door
Peg, en ontdekt zo de voor- en nadelen
van zijn metalen beperking. Een origineel,
lief verhaal dat met momenten zelfs een
traantje opwekt. De cinematografie en het
kleurijke, overdreven decor maken de film
alleen maar beter.

Deze moderne musical speelt zich af
in hedendaags Los Angeles, waar Mia
(Emma Stone) en Sebastian (Ryan Gosling)
worstelen om hun dromen te bereiken.
Een relatie die nogal stroef van start gaat,
mondt uit in een sterk bondgenootschap.
In 2017 sleepte La La Land 6 Oscars in
de wacht, waaronder de dik verdiende
Oscar voor cinematografie en die voor
filmmuziek. Een meesterwerk van kleur
en geluid. Wees wel gewaarschuwt: de
soundtrack blijft gegarandeerd een paar
dagen in je hoofd hangen.

•

LVH, ratings van rottentomatoes.com
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BEST

d e best s ummer C ourses

ziJn hier !

Eindelijk is het zover! Tussen 18 februari en 18 maart
kan je jezelf inschrijven voor de meest onvergetelijke
ervaring van je studentenleven: de Summer Courses! Dé
combinatie van studeren, reizen, feesten en vrienden
maken die je niet aan je voorbij kan laten gaan. Het
beste punt is misschien zelfs de kostprijs: we vragen maximaal €45,- voor de cursus,
het verblijf en al het eten. Je moet alleen nog maar je vlucht of bustrip zelf boeken.

Ook zin om op pad te gaan met BEST?
Bekijk de lijst met bestemmingen op
www.best.eu.org/courses en begin je
motivatiebrief maar te schrijven, want
de plaatsen zijn beperkt! Als je wilt weten
hoe je de leukste motivatiebrief mogelijk
kan schrijven, kom dan zeker naar onze
Motivational Letter Tips & Tricks sessie:
meer info op onze Facebook pagina
BEST Leuven.
Nog steeds niet overtuigd? Oké dan, hier
zijn enkele ervaringen van de afgelopen
seizoenen. Nadien zal je niet kunnen
wachten totdat je je koffer mag pakken!
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Jeroen Van Espen over
zijn Summer Course in
Bratislava tijdens de zomer
van 2017!
Zo’n jaar geleden heb ik besloten mezelf
kandidaat te stellen voor een zomercursus
van BEST. Ik had zelf geen idee wat ik
moest verwachten ervan en was zowel
nieuwsgierig als zenuwachtig. Uiteindelijk
werd ik geaccepteerd om 10 dagen naar
Bratislava in Slovakije te gaan om meer te
leren over nanotechnologie.
Tijdens de eerste avond in Bratislava werd
het al duidelijk wat voor een geweldige
ervaring dit ging worden. De sfeer tussen
zoveel verschillende mensen was geweldig.
We kenden elkaar nauwelijks en wisten
amper elkaars naam, maar toch waren
we al beste vrienden na 1 avond (inclusief
afterparty). De lessen tijdens de dag waren
interessant, niet alleen inhoudelijk, ook
educatief gezien. De manier van lesgeven

in andere landen heeft toch andere
accenten als bij ons. Het bedrijfsbezoek
was dan weer een openbaring op een
carrière gericht vlak.
Op een zomercursus gaat het natuurlijk
over meer dan alleen het educatieve. Het
culturele aspect was zeker even belangrijk.
Je leert niet alleen een nieuwe stad en
cultuur kennen van de locatie waar je
verblijft. Je ontdekt meer dan 10 nieuwe
culturen dankzij alle deelnemers die uit
alle kanten van Europa komen. Ik leerde
dansen als een Spanjaard, eten als een
Italiaan en drinken als een Rus. De extra
activiteiten waren ook zeer verrijkend. Zo
leerden we Bratislava zelf kennen met een
stadsspel, gingen we een plaatselijk kasteel
bezoeken, gingen we op weekendtrip
naar een naburig meer via het Slovaaks
openbaar vervoer (een belevenis op
zich)… en gingen we bungeejumpen van
een brug. Na een kleine aarzeling heb ik
toch besloten om te springen. Springen
van die brug en springen in het BEST
avontuur! De talrijke verschillende feestjes
maken het geheel helemaal af zodat
deze 10 dagen spijtig genoeg voorbij zijn
gevlogen.
Tot op de dag van vandaag heb ik
nog steeds contact met verschillende
deelnemers en organisatoren en hebben
er al kleine reünies plaatsgevonden. Het
enigste minpuntje aan mijn ervaring? Dat
ik pas in mijn tweede jaar heb besloten dit
te doen!

Hanne Scheers over haar
Summer Course in Rome
tijdens de zomer van
2016!
25 tot 31 juli 2016, deze periode zal in mijn
persoonlijke leven de geschiedenis ingaan
als een nooit te vergeten ervaring. Samen
met een twintigtal andere studenten van
over heel Europa ben ik een week gaan
vertoeven in het warme Rome.
Niet zomaar voor een lui-lekker vakantie,
oh nee, maar voor een heuse BEST
Summer Course!
Voor zij die niet weten wat een BEST
Summer Course is: zie het als een periode
waarin je zowel kan bijleren als een enorme
sociale ervaring opdoen. Het bijleren ging
in mijn geval over ‘Big Data’. Wat is dit
precies? Hoe gebruiken bedrijven dit om
hun werking te verbeteren? Hoe zit dat
precies met privacy? Het is wel leuk om
te zien dat al die algoritmen en formules
ook daadwerkelijk een nuttige toepassing
hebben (typisch burgieprobleem!).

Elke avond was er ook tijd voor
ontspanning. De pubcrawl in het hartje
van het bruisende Rome zal ik me nog
lang herinneren! Het is de perfecte
manier om iedereen een beetje beter te
leren kennen. Op stap gaan met zoveel
verschillende nationaliteiten was een
geweldige ervaring. Het is verbazend hoe
goed iedereen het met elkaar kon vinden,
ook al kenden we elkaar nog maar net.
Ook al is het al even geleden dat ik me
tussen de pizza, pasta en veel te kleine
Fiatjes bevond, toch kijk ik er nog steeds
met een gevoel van heimwee op terug.
Begin november is een deel van mijn
Summer Course vrienden België komen
bezoeken en er staan nog meerdere
internationale reünie-plannen op het
schema. Ik kan het amper geloven dat dit
alles me maar €40 en een motivatiebrief
gekost heeft. Het is niet in te schatten wat
je er allemaal voor terugkrijgt!
PS: Hier kunnen jullie me de Belgische
trots zien verdedigen op de International
Evening samen met mijn mede-Belg
van UGent. Het Belgische bier en de
chocolade vielen in de smaak!
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Duurzaamheid

D agen

na

40

dagen zonder vlees

Zoals de maatschappelijk bewuste studenten onder ons waarschijnlijk al weten,
zet 40 dagen zonder vlees er dit jaar een punt achter. De campagne was echter
niet onsuccesvol. Integendeel, de vleesconsumptie in België is de laatste jaren veel
sneller gedaald dan in onze buurlanden. Of dit met de campagne te maken heeft
kunnen we natuurlijk niet met zekerheid zeggen, maar het heeft zeker voor meer
bewustwording gezorgd. Daarnaast zijn er nog tal van andere campagnes die de
missie van 40 dagen zonder vlees verder zetten.

Donderdag Veggiedag
Donderdag
Veggiedag
is
een
laagdrempelige campagne van EVA, om
mensen aan te moedigen elke donderdag
vegetarisch te eten. Je hoeft dus maar één
keer per week dat stukje vlees links laten
liggen om mee te kunnen doen.
Zoals ze zelf op hun website zeggen:
“Het is dé ideale manier om tegelijk iets
voor je eigen gezondheid te doen als voor
het klimaat. Bovendien zorg je meteen
ook voor een betere voedselverdeling in
de wereld en voor gelukkigere dieren.
En dat allemaal door gewoon één dag
in de week anders te eten. De wereld
veranderen was nog nooit zo makkelijk.
En lekker!”
Op hun website vind je ook tal van
handige recepten, net zoals op de website
van EVA. De campagne is een goede
plaats om te starten als je graag iets aan je
vleesconsumptie wilt doen, maar nog niet
helemaal vertrouwd bent met vegetarisch
eten.

Try Vegan
Misschien eet je sowieso al elke week
vegetarisch of ben je voltijds vegetariër.
In dat geval ben je mogelijks op zoek naar
een grotere uitdaging. Neem dan eens
een kijkje naar de Try Vegan challenge
van BE Vegan en EVA. Deze campagne
loopt tijdens de vastenperiode, net zoals
40 dagen zonder vlees afgelopen jaren,
maar gaat nog een stapje verder dan
dat. De uitdaging is om 40 dagen lang
volledig plantaardig te eten.
BE Vegan en EVA ondersteunen
deelnemers die zich inschrijven door hen
regelmatig nieuwsbrieven te sturen met
weekmenu’s, recepten en tips. Op de Try
Vegan website vind je ook informatie over
het gezondheidsaspect van veganistisch
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eten, iets waar omnivoren zich wel een
zorgen over durven maken.
Opties genoeg dus voor iedereen die zich
wilt verdiepen in een vegetarische of
veganistische levensstijl.

Handige adressen
evavzw.be
donderdagveggiedag.be
tryvegan.be

•

LVH

Working at
Cargill is an
opportunity
to thrive

Creating opportunities
to drive your own career
Develop your career to the fullest while engaging in meaningful work that
makes a positive impact around the globe.
Working with us
At Cargill you will be proud to work for a company with a strong history of
ethics and a purpose of nourishing people where you can thrive. We offer
a diverse, supportive environment where you will grow personally and
professionally as you learn from some of the most talented people in your
field. With innovation, creativity, teamwork and diversity as our strengths,
we’re transforming entire markets and people’s lives. We can have the same
incredible impact on your career. And, with literally dozens of business areas
where you can apply your talents, a career with Cargill can take you to places
you might have never imagined.

ABOUT CARGILL
Cargill provides food,
agriculture, financial and
industrial products and
services to the world.
Together with farmers,
customers, governments
and communities, we
help people thrive by
applying our insights
and over 150 years of
experience. We have
155,000 employees
in 70 countries who
are committed to
feeding the world in
a responsible way,
reducing environmental
impact and improving
the communities where
we live and work.

Learn more on www.cargill.com/careers.

www.cargill.com
© 2017 Cargill, Incorporated
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Technologie

d É €600

en

€1000 pC

voor een student ?

De term “PC-Master” wordt gebruikt door mensen die naar zichzelf verwijzen als
dé superieure gamer, namelijk het soort dat gamet op een computer. Waarom
zouden ze ook niet? Het gamen op de computer heeft erg veel voordelen:
makkelijk upgradable, erg veelzijdig gebruik, eenvoudig aan te passen, toegang
tot andere gameplatforms via emulators… Ondanks de vele voordelen, is zo’n pc
niet goedkoop. Vaak kan je echter een ferme cent uitsparen door de pc zélf te
bouwen! Hieronder stellen we jullie alvast een aantal betaalbare suggesties voor
om zelf aan de slag te gaan! Samen vormen ze een capabele gaming-pc voor
zo’n €600. Voor de beter bij kas zijnde studenten suggereren we op het einde de
nuttigste upgrades.

CPU
In het hart van elke computer ligt
zijn central processing unit, de CPU.
Dat is de processor die instaat voor
de basisbewerkingen en -controle van
programmacode die door je computer
vloeit. Bij het kiezen van een CPU is het
belangrijk dat je weet hoeveel kernen
je wilt, tegen welke kloksnelheid ze
berekeningen moeten kunnen uitvoeren
en of hij overklokbaar moet zijn. Met
overklokken bedoelen we dat je de CPU
tegen een hogere snelheid kan laten
draaien dan fabriekssnelheid, mits goede

koeling, wat eigenlijk gratis prestatiewinst
is. En dat kan al eens goed van pas
komen bij het spelen van zware games.
Als optimale prijs-prestatie optie kozen
we de AMD Ryzen 3 1300X. Deze CPU
bestaat uit vier rekenkernen en bezit een
basissnelheid van 3.5 GHz (overklokbaar
tot 3.7). Met andere woorden: zeker
genoeg om je favoriete games te spelen!
Ook komt de 1300X standaard met
een aircooler in de doos, wat mooi
meegenomen is.

AMD Ryzen 3 1300X
Prijs: 128 euro

Moederbord
Het moederbord is de basis waaraan
we al onze onderdelen gaan koppelen
en zo in cohesie de computer vormen.
Afhankelijk van hoeveel grafische kaarten
je wilt, het aantal RAM-sticks en welke
processor je gekozen hebt, kies je welk
model je nodig hebt in jouw build. Onze
suggestie is de Asus Prime B350M-A.
Niet alleen wordt hij online gelauwerd,
hij beschikt ook over genoeg ruimte voor

4 (!) RAM-sticks tot een maximum van 64
GB, een slot voor de grafische kaart en
is compatibel met onze processor. Twee
sloten voor grafische kaarten heeft geen
zin bij builds onder de 1500 euro. Het
voordeel van de B350M series over de
A350M series is dat overklokken mogelijk
is, mocht je in de toekomst betere koeling
voorzien.

Asus Prime B350M-A
Prijs: 88 euro

Graﬁsche kaart
Natuurlijk is er één element dat we bij
het vernoemen van pc-gamen niet over
het hoofd kunnen zien: de grafische
kaart of GPU. De graphics processing
unit neemt zoveel mogelijk grafische
taken over van de CPU en is de directe
link tussen computer en beeldscherm.
Een betere grafische kaart zorgt dat je je
games op hoge grafische instellingen kan
laten draaien zonder frames te verliezen
of dat je op standaard 1080p resolutie
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de magische kaap van 60 frames kan
overschrijden. Wij hebben een uitstekende
kaart gevonden voor de casual gamende
student, de MSI Radeon RX 560 AERO
ITX 4G OC. Hij beschikt over een
ruime 4 GB aan GDDR5 geheugen, een
HDMI 2.0 poort en een Displaypoort.
Met die kaart zou je de meeste games op
1080p bij medium/hoge instellingen vlot
moeten kunnen draaien.

MSI Radeon RX 560 AERO ITX 4G OC
Prijs: 135 euro

RAM
Zonder geheugen zou een computer niet
kunnen volgen wat er allemaal aan de
hand is. RAM, Random-access Memory,
is zoals de naam al doet vermoeden
geheugen dat op ieder moment en
op iedere geheugenplek even snel
toegankelijk is. Aangezien RAM-snelheid
meer impact heeft op AMD chips dan
op die van Intel zijn we voor een enkele

8 GB stick van het DDR4 type gegaan.
Zo blijft het tweede RAM-slot op het
moederbord vrij voor dual-channel RAM
in de toekomst. DDR4 is sneller en heeft
meer bandbreedte dan vorige generatie
DDR3. Onze keuze viel op Ballistix 8 GB
DDR4-2666 dat op 2666 MHz draait, en
beter is dan gemiddeld voor die prijs.

Ballistix 8 GB DDR4-2666
Prijs: 95 euro

Data-opslag
Het type opslag mag niet al te lichtzinnig
genomen worden. Niet alleen de
opstarttijd van het systeem, maar ook de
laadtijden van games en programma’s
zal ervan afhangen. Voor onze build
van €600 zou een SSD niet groter dan
256 GB mogen zijn om het budget niet
te overschrijden. Als ideale oplossing
hebben we dus voor de Seagate FireCuda

1 TB Hybride harde schijf gekozen in
plaats van een SSD schijf. Hybride harde
schijven hebben een truc om in sommige
toestanden SSD-achtige snelheden te
halen. Je meest gebruikte bestanden
en programma’s worden in sneller
flashgeheugen opgeslagen, terwijl minder
belangrijke bestanden zoals muziek en
films op de schijf zelf staan.

Seagate FireCuda 1 TB Hybride harde schijf
Prijs: 70 euro

Voeding
Een goede voeding is een must om random
crashes van het systeem te vermijden. De
Sharkoon WPM600 Bronze 600 Watt
voeding heeft uitstekende reviews en is
80 PLUS Bronze gecertificeerd, wat op
een goede efficiëntie duidt. Daarnaast is
hij ook modulair zodat je enkel de kabels
installeert die je voor de componenten

nodig hebt, wat bovendien de netheid
van het geheel ten goede komt. Om
eerlijk te zijn zou 500 Watt ook genoeg
zijn, maar we hebben toch voor 600
gekozen zodat bij latere upgrades de
krachtigere onderdelen zeker voldoende
stroom krijgen.

Sharkoon WPM600 Bronze 600 Watt
Prijs: 60 euro

Behuizing
In 2018 kan je het niet maken om geen
tempered glass in je behuizing te hebben.
Het vergt wat meer werk om je kabels
mooi weg te stoppen, maar uiteindelijk
oogt het veel meer premium. De uitdaging
is om zo’n behuizing te vinden voor ons
budget. Aandachtspunten bij het zoeken
naar een compatibel behuizing is het
juiste formaat moederbord, de grootte
van je power supply en dat je videokaart

erin past. Gelukkig heeft Sharkoon een
betaalbaar instapmodel, de Sharkoon
S1000
Window
Tower-behuizing.
Uiteindelijk kozen we voor hun model,
omdat de Input/Output aan de voorkant
divers is en er ook twee ventilatoren
bijgeleverd worden. Voor diegenen die
nog een CD-lezer willen installeren is er
plaats voor vrijgehouden.

Sharkoon S1000 Window Tower
Prijs: 45 euro

Upgrades
Bovenstaand systeem komt uit op €621,
tijdens het schrijven van dit artikel.
Bepaalde onderdelen kunnen van prijs
zijn veranderd ondertussen! Sommigen
onder jullie hebben waarschijnlijk echter
wat meer voor een goede gaming-pc over
dan dat. De volgende upgrades brengen
het totaal dan op een mooie €1035.
Eerst en vooral geven we de CPU een
significante boost tot een AMD Ryzen
5 1600 voor €190. De 1600 geeft twee
extra rekenkernen voor een totaal van
zes en komt in tegenstelling tot de 1600X

wel met een koeler in de box. Ook de
toename van het aantal threads van
4 naar 12 ten opzichte van de 1300X
maakt het multitasken veel beter.

stick aan van hetzelfde soort zodat het
totaal op 16 GB komt. Dat zorgt voor twee
communicatiekanalen voor een dubbele
datasnelheid.

De GPU veranderen we in de GIGABYTE
GV-RX580AORUS-8GD voor €340.
Die heeft een ingewikkelde naam, maar is
simpelweg een AMD RX 580 in de 8 GB
variant. Met deze kaart kan je elke game
bij 1080p meestal op maximale instelling
spelen en zelfs 1440p is geen probleem op
gewone instellingen.

Ten slotte zorgt een bijkomende SSD van
128 GB naast de hybride harde schijf voor
nog snellere opstart- en lanceertijden. De
Mushkin Triactor 3DL 128 GB SSD voor
€52 is van een bij ons onbekend, maar
kwalitatief merk. Met schrijfsnelheden
van 480 MB/s is hij serieus sneller dan de
competitie.

Vervolgens raden we een tweede RAM-
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L et

it appen on vaLentiJn

Het is februari en de romantische ziel in onszelf komt weer naar boven. Al inspiratie
waar je je crush mee naar toe gaat nemen? Of is die crush vinden eerder het
knelpunt? Hier vindt u enkele apps die u kunnen helpen in het samenstellen van de
perfecte valentijnsdag.
Meet me at kinepolis
Deze app is ideaal voor de cinefielen die er nog niet aan toe gekomen zijn om een date te
regelen. Het principe is simpel: Tinder voor cinema’s. Je swipet je favoriete kinepolis-complex,
je favoriete films die momenteel spelen en je krijgt potentiale filmbuddies te zien de dezelfde
interesses hebben. Uiteraard ook handig als je geen vrienden vindt die met je meewillen naar
alwéér een nieuwe Marvel prent, een Fifty Shades miskleun of een guilty pleasure Pixar film.
Ik ben echt wel fan van het concept van deze app. Zij die uit hun comfortzone durven stappen
kunnen er zeker baat bij hebben, en een eerste date in de cinema is toch altijd een safe bet.
Jammer genoeg is er zeer weinig volk actief op de app en is de effectiviteit dus niet zo hoog
als je zou verwachten. Download dus allen als de bliksem deze app, en wie weet gaan we wel
binnenkort op date?

Spontaan
Zin in een fancy dineetje voor twee? (Of voor drie of vier als je date daar geen probleem
mee heeft) Dan is Spontaan de ideale app voor jou. Deze app is eigendom van Social Deal,
dus het concept heeft weinig uitleg nodig: aan gigantische kortingen last minute een tafeltje
krijgen in een restaurant. Het verschil met Social Deal is dat hier de nadruk ligt op uiteten
gaan en niet zozeer op pretparken, welness, ...
Mensen beseffen vaak niet hoe veel geld ze kunnen uitsparen met deze apps en voor Spontaan
is dat niet anders. De app is zeer makkelijk bruikbaar, overzichtelijk en je kan rechtstreeks
reserveren. Enkele voorbeelden van de geweldige prijzenslag die je kan doen: Sushiboten aan
50% korting, 3-gangendiner met aperitief voor €25, all you can eat wok voor €13,50. Scoor
dus goede puntjes bij je date en spaar ondertussen nog wat centjes uit die ja later aan pintjes
kan besteden!

Eventbrite
Inspiratie nodig om je dagactiviteiten in te vullen? Wil je eens iets anders, iets outsidethe-box? Dan is Eventbrite dé app voor jou! Het idee is vrij simpel: een oplijsting van alle
events die bij jou in de buurt plaats vinden. De app geeft een lijst met opties bepaald aan
de hand van enkele van je persoonlijke interesses en locatie.
Bij het gebruik van de app heb ik een dubbel gevoel. Aan de ene kant geeft de app heel
veel potentieel interessante aanbiedingen waarvan je echt niet wist dat ze plaats vonden.
Aan de andere kant hebben vooral marketeers hun weg naar Eventbrite gevonden en
word je overstelpt door workshops, infosessies en personal coaches. Er zit duidelijk
veel groeipotentieel in deze app als de aanpak nog persoonlijker en specifieker wordt.
Desalniettemin ga ik geen excuus meer hebben als ik niet meer weet wat te doen.

•
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