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Skireis

Die busrit die toch net altijd te lang duurt eindigt te midden 
van het skigebied Via Lattea. De vermoeide hoofden stappen 
de bus uit, in de ogen zie je schitteringen aan de vooruitzichten 
van het skiën en snowboarden. De nacht ervoor heeft Frank 
Deboosere himself  ervoor gezorgd dat er een mooie dikke laag 
sneeuw zichzelf  heeft genesteld op de pistes. Om de aankomst 
te verzachten staat het skiteam jullie op te wachten met warme 
chocomelk en hotdogs. De uber-fanatiekelingen trekken hun 
skipakken en boots al aan en hop, de eerste sporen in de verse 
sneeuw zijn gevormd. 

Overdag maakt ieder zijn eigen avontuur, verlegt zijn 
grenzen door net die steilere piste af  te gaan of  door juist 
dat ene speciale chaletke te bezoeken boven op de berg. De 
week wordt aaneen geritst door HoogteStage met winter 
games, après-ski’s en avondactiviteiten. Ook geen zorgen 
om eten, gewoon voetjes onder tafel schuiven in de grote 
eetzaal. Zodanig kan je net iets langer van al de rest genieten. 

Jullie waren boven verwachting goed verkleed voor de 
themafeestjes. Die ene one-sie die vanaf  nu de eeuwige 
herinnering aan San Sicario zal dragen, de beach kleren die 
ondertussen wel al zijn opgedroogd van de ‘wet-tshirt contest’ of  
die broek die nog altijd onder de fluoverf  hangt. Als verrassing 
werd er van tijd tot tijd een midnight snack voorzien.

Afscheid nemen doet altijd pijn. De week vloog voorbij en 
voor we het wisten stonden we jullie weer uit te wuiven bij de 
vertrekkende bussen. Herinneringen gaan niet verloren en geef  
toe: het thuisfront vertellen over dat coole avontuur, daar kan je 
ook van genieten.

Vooruitblik
Waaraan je je dit jaar kan verwachten? Een week lang Zwitserse 
pistes met een vleugje kaasfondue, jenever en een mega-
enthousiast skiteam! Net zoals vorig jaar keren de winter games 
en themafeestjes terug. Geen paniek, ze worden in een volledig 
nieuw jasje gestoken. Daarnaast kan je ook uitkijken naar de DJ 
kunsten van DJ 2 Paola, 2Kobe en aanstormend talent FOEPh! 
Last but not least, evenals vorig jaar zal er een team van kleurrijk 
verklede mensen voor jullie klaarstaan om deze skireis wonderlijk 
te maken.

We hebben er al zin in!

•Skiteam

Legend says Lions give you jenever
Als de dagen kouder en korter worden, begint de CBA weer vol te stromen. 
Studenten slagen met een vermoeide zucht hun cursussen open. De kerstperiode 
was in een ver verleden een periode van plezier, cadeautjes, goed eten en (bij 
sommigen) jaarlijkse weerkerende skitrip. Heden ten dage heeft die periode een 
andere connotatie gekregen. Een periode van lange dagen, dikke cursussen en de 
sporadische break-down. De Ir.Reëel zou de Ir.Reëel niet meer zijn moesten we geen 
pogingen doen om toch een hart onder de riem te steken in deze tijden. Voor alle 
sneeuwfanaten een kleine terug- en vooruitblik op de VTK skireis. Uit persoonlijke 
ervaringen mogen we concluderen dat de afgelopen skireis naar la bella Italia 
onder deskundige begeleiding van Stanzi(cario) een topper was! Goed nieuws 
voor de enthousiastelingen: ook zij is dit jaar opnieuw van de partij in Thyon. 
Samen plannen we er weer een onvergetelijke week van te maken.

Terugblik
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Vertegenwoordiging
Laat ons beginnen bij het begin: VTK vertegenwoordigt alle studenten aan de 
faculteit Ingenieurswetenschappen, punt. Dat was de oorspronkelijke defi nitie 
van VTK, de reden waarom we er 99 jaar geleden mee begonnen zijn. 
Over de jaren heen is VTK weliswaar beetje bij beetje uitgebreid, maar 
uiteraard staat de onderwijsvertegenwoordiging nog altijd centraal. Er 
zijn namelijk 4270 studenten aan onze faculteit die op dagelijkse basis 
verdedigd worden tegen mogelijke negatieve onderwijsveranderingen op 
elk niveau en dit aantal studenten lijkt in de nabije toekomst alleen maar te 
gaan toenemen. De laatste 6 jaar is het aantal studenten aan onze faculteit 
namelijk met 9.7% toegenomen. Wat echter voor de meerderheid van de burgies interessanter is, is dat ook de verhouding meisjes 
tegen jongens langzaam maar zeker aan het stijgen is. Sinds 201 is het aandeel vrouwelijke studenten aan onze faculteit namelijk 

van 25.3% naar 26.4% gestegen. Hierbij moet jammer genoeg 
wel gezegd worden dat deze cijfers ook rekening houden met de aanwezige 
archies, waardoor het cijfer voor de burgies in werkelijkheid iets lager ligt.

VTK staat er, gelukkig voor jullie, niet helemaal alleen voor in deze 
onderwijsvertegenwoordiging: er is namelijk een team van POC’ers 
die, in samenspraak met VTK Onderwijs, per richting waken over de kwaliteit 
van het onderwijs. Om alle problemen van deze POC’ers te bespreken, net 
als voor de meer grootschalige zaken zoals bijvoorbeeld de studentenraad 

van de KU Leuven, organiseert VTK 14 VTK Bureaus per jaar. Deze zijn telkens op woensdagmiddag en elke student is hierop 
welkom om zijn ongezouten mening te komen verkondigen en zo het onderwijsteam te helpen om te weten wat er werkelijk speelt 
bij de studenten.

Cursusdienst
Om je verder te ondersteunen met je studies onderhoudt VTK ook sinds 
mensenheugenis een eigen Cursusdienst. Oorspronkelijk was deze cursusdienst 
enkel bedoeld voor het verspreiden van notities van de prof, maar tegenwoordig 
biedt onze cursusdienst bijna alles aan wat een student nodig heeft voor zijn studies. 
Zo worden er buiten de traditionele handboeken, cursussen en slides ook fl uostiften, 
schrijfgerei, rekenmachines, codices en bierpotten, VTK merchandise en nog zo 
veel meer verkocht in de cursusdienst. Mede door in te zetten op het voorzien 

vtk in Cijfers

Sommige van jullie kennen VTK als de kring die jullie als burgies en archies 
vertegenwoordigt en pleziert met vele cantussen en (fak)feestjes. Anderen kennen 
VTK misschien wel gewoon als het team dat elk jaar de strijd aangaat met de 
topsporters van Apolloon op de 24 urenloop en er zowaar in slaagt sporadisch 
eens te kunnen winnen. Nog anderen komen VTK enkel tegen als ze de website 
zoeken waarop ze hun boeken moeten bestellen en misschien zijn er wel sommige 
van jullie die VTK helemaal niet kennen (wat wel vreemd zou zijn, gezien je het 
magazine van VTK aan het lezen bent). Om er voor eens en voor altijd voor 
te zorgen dat iedereen weet wat VTK is en wat we allemaal doen, beschrijft dit 
artikel onze organisatie op de enige manier die wij als echte ingenieurs weten te 
appreciëren: met behulp van cijfers.
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van ALLE mogelijke benodigdheden van een student, maar vooral door een 
goede verstandhouding te onderhouden met de proff en van onze faculteit, 
heeft de VTK-cursusdienst het meeste aantal verkochte artikelen van alle 
cursusdiensten in Leuven (vorig jaar 54363). Deze 54363
artikelen waren verdeeld onder de 499 verschillende artikels die vorig jaar te 
koop werden aangeboden in de cursusdienst en werden verkocht aan 2974
unieke klanten. Zowel het aantal verkochte als het aantal verschillende 
artikelen hebben de afgelopen jaren een stijgende tendens, met een groei 
van respectievelijk 

22,1% en 20,6% sinds 2013. Het aantal verkochte VTK-
cursussen steeg zelfs met 30.4% sinds 2013 tot een nog nooit gekende 
hoogte van 28643 stuks.

Omdat 54363 verkochte artikelen of  28643 verkochte 
cursussen waarschijnlijk niet echt veelzeggende cijfers zijn, hebben we 
geprobeerd om de cijfers van de cursusdienst iets visueler voor te stellen. Zo 
verkocht de cursusdienst vorig jaar grof  geschat  ton boeken, wat 
overeenkomt met zo een 2500 dozen of  66 Europaletten. Nog visueler 
zou je, wanneer je alle verkochte handboeken en cursussen zou opstapelen, een toren bekomen van 850m hoog of  een volume 
van 61m³.

Evenementen
Naast het begeleiden in je studie heeft VTK ook een tweede, minstens even belangrijk, doel: het streeft er naar om de periode die 
burgies en archies in Leuven meemaken zo aangenaam mogelijk te maken. We weten namelijk allemaal hoe zwaar onze studie is, 
dus dan kan het zeker geen kwaad om de studeervrije momenten zo aangenaam mogelijk te maken.

Binnen VTK zijn er verschillende posten die zich vooral op dit tweede doel focussen. Een eerste post, Activiteiten, houdt zich bezig 
met de meer studentikoze activiteiten. Zo organiseren ze jaarlijks een twintigtal cantussen en 3-4 TD’s, waarop respectievelijk 
200 en 1200 mensen per keer aanwezig zijn. Hierbovenop organiseert dit team ook elk jaar een galabal voor 1300-
1500 mensen, waardoor ze bijgevolg jaarlijks meer dan 10.000 mensen op hun activiteiten zien passeren. 

Er zijn ook activiteiten die speciaal gericht zijn op eerstejaars, georganiseerd door onze eerstejaarsverantwoordelijke. Op deze 
manier proberen we de 635 eerstejaars zich zo snel mogelijk welkom te laten voelen in Leuven. Zo is er een onthaalweekend (160 
eerstejaars), een onthaalweek (4 activiteiten en een rondleiding over de campus), een uitgebreide peter-meterwerking en uiteraard 
de doop. Tijdens deze doop werden een 160-tal eerstejaars offi  cieel ingewijd in het studentenleven, een dag waarop je vrienden 
voor het leven maakt.

Om zo een breed mogelijk publiek aan te spreken, organiseert VTK een zo divers mogelijk aanbod aan evenementen. Het beste 
voorbeeld hiervan is de post Cultuur die met hun evenementen letterlijk elke student proberen aan te spreken. Zo organiseren ze 
twee quizzen per jaar, waarvan ééntje de grootste is van heel Leuven (>100 teams). Hiernaast doen ze verschillende workshops 
(sushi, chocolade, ei-schilderkunsten, …), organiseren ze een heuse kerstmarkt met een echte kerstboom van bijna 4 meter, gaan ze 
op cultuurreis met de leden en op het einde van het jaar is er dankzij hen zelfs een foodtruckfestival, waarbij ze de beste 4 foodtrucks 
selecteren uit een aanbod van 78 trucks. 

Om ook de 1800 internationale studenten aan onze faculteit niet uit het oog te verliezen is er de post Internationaal. Zij 
organiseren minstens 6 cantussen, infobeurzen, een Halloween Walk (met dit jaar 120 deelnemers) en nog zoveel meer, specifi ek 
bedoeld voor internationale studenten. Op deze manier kunnen zij hun mede internationale studenten leren kennen en terwijl ook 
socializen met de aanwezige niet-internationale studenten.

Zoals velen al letterlijk aan den lijve hebben ondervonden, is het gemiddelde studentenleven in Leuven niet al te gezond. 
Daarom probeert het VTK Sport team iedereen in een zo goed mogelijke conditie te houden met hun  interne en 7 externe 
sportcompetities, met 8-10 sporten van de maand en met elke week een gezamenlijk loopje. Maar uiteraard kennen we hen vooral 
van de 24 urenloop. 
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Tijdens dit evenement strijdt VTK elk jaar in een spannende strijd met Apolloon voor de eerste plaats. Dit jaar liepen er 283 

verschillende lopers samen 1076 rondjes voor VTK, net 2 rondjes te kort om onze aartsrivaal te kunnen verslaan. Om dit hele 
evenement zo goed mogelijk vast te leggen voor het nageslacht zijn er in totaal ook 2746 foto’s gemaakt op deze 24 uren tijd.

Food & Drinks
Van al die evenementen kan je natuurlijk al wel eens honger krijgen. Gelukkig verkoopt VTK sinds 2006 broodjes in het Theokot. 
Zo worden er in het Theokot jaarlijks een kleine 14000 broodjes verkocht (en gesmeerd sinds 2018), wat neerkomt op ongeveer 
120 broodjes per middag. Hiernaast verkoopt het Theokot nog tal van andere dingen, zoals blikjes drank (5000 vorig jaar), 
croque monsieurs (6000 vorig jaar), pizza’s (ongeveer 1000 vorig jaar) en pannenkoeken. 

Het Theokot is elke weekdag open van 10u30 tot 18u. Wanneer je je buiten deze uren echter hongerig of  dorstig voelt, zul je ergens 
anders naartoe moeten gaan. Gelukkig is er onze geliefde fakbar ‘t ElixIr, die elke avond van 22u tot de vroege ochtend de dorst van 
de studenten lest. Onze fakbar is trouwens de laatste in heel Leuven die nog pintjes verkoopt aan de eerlijke prijs van 1 euro per stuk.

Bedrijvenrelaties
Jammer genoeg kunnen we niet eeuwig student blijven. Daarom dat er binnen VTK de posten Bedrijvenrelaties en Development 
zijn die de student respectievelijk in contact met de bedrijven wilt brengen en de nodige soft skills willen bijbrengen zodat je ook 
effectief  een goede indruk maakt bij deze bedrijven. Het hoogtepunt van het jaar voor Bedrijvenrelaties is de jaarlijkse Jobfair. 
Tijdens deze Jobfair komen er meer dan 150 bedrijven zichzelf  voorstellen aan meer dan 1300 studenten. Hiermee is het de 
grootste Jobfair voor ingenieurs uit de BeNeLux! Naast deze Jobfair organiseert VTK ook nog 9 Sector Nights, tijdens dewelke er 
5 bedrijven uit één specifieke sector zich komen presenteren en 2 BR Launches die traditioneel het bedrijvenrelatiejaar feestelijk 
openen. Om al deze evenementen te organiseren is het team van Bedrijvenrelatie jaarlijks met 840 bedrijven in contact.

Ondersteuning
Tot hiertoe werden allemaal posten besproken van VTK die naar de buitenwereld zeer goed zichtbaar zijn. Maar zij kunnen enkel 
maar goed functioneren als gevolg van de drie ondersteunende posten: Logistiek, IT en Communicatie. 

De post Logistiek beheert al het materiaal van VTK en is tevens verantwoordelijk voor de VTK-auto en de VTK-kar, die traditioneel 
een naam krijgt (momenteel Angela). Met deze twee vervoersmiddelen werden vorig jaar respectievelijk 17104 en 14201 
km gereden door officieel 34 en 10 verschillende chauffeurs. Zij zijn verder ook verantwoordelijk voor het afhalen van alle 
Collect & Go’s van VTK, vorig jaar waren dit er 162.

Communicatie verzorgt logischerwijs de communicatie van VTK met de buitenwereld. Hiervoor gebruiken ze verschillende kanalen: 
Facebook (8150 likes en een bereik van 20000 mensen per week), Instagram (1487 volgers), Snapchat (vtkleeuw), 
Het Bakske (24 edities per jaar) en de Ir.Reëel (4 edities per jaar, waarvan je er nu eentje vast hebt). Zij verzorgen ook de foto’s van 
alle grote evenementen. Zo werden er vorig jaar tienduizenden foto’s genomen op 44 verschillende evenementen. Tot slot zijn zij 
ook verantwoordelijk voor alle posters en banners van VTK, goed voor al 36 banners in de eerste 5 weken van het academiejaar.

Een eerste taak van IT tot slot is het onderhouden van de VTK website. Deze heeft wekelijks ongeveer 5000 unieke bezoekers. 
Verder zijn zij er ook verantwoordelijk voor dat alle Pc’s van VTK te allen tijde werken. Dit lijkt eenvoudig, maar VTK heeft in totaal 
7 vaste Pc’s, 4 laptops en 7 Raspberry Pi’s die permanent gebruikt worden. Tot slot voorzien zij ook de programma’s die VTK 
intern gebruikt, de Litus Admin genoemd. De code achter dit programma bevat momenteel meer dan 70000 lijnen, waarvan 
minstens 65000 zelf  geschreven.
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Praesidium
Eindigen doen we met de cijfers achter de mensen die verantwoordelijk 
zijn voor alle hierboven besproken zaken: het praesidium zelf. Dit is dit 
jaar een groep van 69 mensen, verspreid over 14 posten. Het aantal 
praesidiumleden is sterk verschillend van jaar tot jaar, maar de laatste 15 jaar 
is er wel een stijgende tendens van gemiddeld 2 mensen meer per jaar. Zij 
komen wekelijks samen (35 keer per jaar) om te vergaderen over de werking 
van VTK. Verder zitten er 19 praesidiumleden op de befaamde Blok 6 
koten (die reeds sinds 1972 bewoond worden door VTK’ers).

Deze groep wordt vakkundig geleid door 5 mensen, G5 genoemd. In de eerste plaats is er de Praeses, die niet alleen het externe 
uithangbord is van VTK, maar ook 300-400 mails per dag in haar inbox moet verwerken. Het tweede lid, de Vice-Praeses, 
is verantwoordelijk voor de interne sfeer en moet ook de vaste medewerkers belonen. Zo waren er vorig jaar 43 vaste medewerkers, 
waarvan er ééntje zelfs in geslaagd was om 153 shiften te doen op één jaar tijd. In totaal werden er toen 2982 shiften gedaan 

voor 12 verschillende posten.

Verder zijn er ook nog twee beheerders die vorig jaar 144 kassa’s 
moesten maken en meer dan 3000 facturen moesten verwerken. De 
laatste G5’er is de secretaris die o.a. verantwoordelijk is voor de printer 
op blok 6, waarop grosso modo 200.000 prints per jaar gebeuren 
(op milieuvriendelijk papier uiteraard). Hij is tevens verantwoordelijk voor 
het textiel zoals de leden T-shirts, waarvan er jaarlijks meer dan 2000 
verspreid worden onder onze leden.

Conclusie
Dit artikel werd volledig geschreven onder het motto Cijfers liegen niet. Mààr cijfers zeggen echter ook niet alles. Ze zijn slechts het 
begin van de echte kennis over VTK, van de vele zaken die zich achter de schermen afspelen, de vele vriendschappen die gesmeed 
worden, de vele harten die veroverd worden. Onthoud daarom de cijfers uit dit artikel met de nodige nuances en probeer naast de 
cijfermatige kant ook de gevoelsmatige kant van VTK te leren kennen.

P.s. voor de echte liefhebbers van cijfers: dit artikel besprak 112 cijfers en gebruikte hiervoor 2160 woorden en 11398 
tekens.

P.p.s. Zin om ook deel uit te maken van deze organisatie? Spreek hier zeker vrijblijvend praesidiumleden over aan of  stuur een 
mailtje naar vtk@vtk.be.

•Thibaut Winters - Werkgroep Redactie
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Blok
BiB Pro’s n Con’s

Een groot deel van de studenten verkiest de donkere weken van de blok niet 
geïsoleerd te spenderen. Dat is ook de reden dat het balkje van je geliefde Quivr 
app zijn maximale capaciteit bereikt als het over bibbezetting gaat. Zo rouwen ze 
niet eenzaam, maar als een gemeenschap. Dit gevoel van eenheid wordt versterkt 
door het collectief lijden. Allen tesamen het wekkergeluid in het midden van de 
nacht aanhoren, het brandende verlangen naar cafeïne in je bloed bevredigen, 
zweetaanvallen voor je volgend examen doormaken ... noem maar op. Leuven heeft 
echter meerdere bibliotheken, met elk zijn eigen soort commune. Ben jij onzeker in 
dewelke jij thuis hoort? Zou je graag ontdekken welke bib voor jouw ziel gemaakt 
is? Bij deze een compact overzicht van de pros en cons der Leuvense bibliotheken. 
(NVDR: Eigen interpretatie wat een pro en wat een con is.)

Om te beginnen de meest befaamde bib 
onder de burgies: de Campusbibliotheek 
Arenberg, also known as CBA. Hier 
ligt de nadruk wel op Arenberg. Je zal 
namelijk elke dag een berg moeten 
trotseren en een schaars aanbod aan 
eetmogelijkheden tot je beschikking 
hebben. De opties bestaan uit Alma 3, 
de Moete of  de snoepjesautomaat in de 
praatruimte. De eerste twee opties stellen 
ons al teleur in de kerstperiode, want dan 
sluiten zij hun deuren voor de hulpeloze 
hongerige student. De derde optie stelt 
nooit teleur, hoewel het getal op de 
weegschaal achteraf  kan tegenvallen. De 
hoop is echter nog niet verloren: Alma 
voorziet een eetstandje ter vervanging 

waar je zowel warm, lauw als koud eten 
kan kopen. (sidenote: je kan ook altijd 
luiweg je eten bestellen via Takeaway of  
dergelijke)

Deze bibliotheek is zo groot dat als je 
hier op excursie zou gaan, je steeds 
nieuwe ruimtes zou blijven ontdekken. 
Orthodoxaal moet je toch al vroeg 
beginnen aanschuiven om een plekje 
te kunnen bemachtigen. In de zomer is 
de kelder je favoriete plaats, omdat de 
tropische temperaturen daar toch meer 
draaglijk lijken. In de winter vermijd je 
deze beter: het stookt daar niet zo goed.

Oh CBA, ik zou een lofzang kunnen 
schrijven over de charmes van het groene 
woud waarin U zich bevindt. U herinnert 
ons eraan hoe bomen en bossen eruit zien. 
Geen studeerplek in Leuven of  Heverlee 
die onze longen voorziet van zo’n frisse, 
verse lucht. Nergens kan je zo genieten 
van een picknick, dan op Uw grasveld 
waarvan de gazon niet eens gemaaid 
hoeft te zijn. U gunt ons een omgeving vol 
energie, energie die dezelfde hulpeloze 
student een boost geeft om er een lap op 
te geven, om die examens te overwinnen. 
Wij danken U. Dank U.

CBA

Leercentrum/Speeltuin Agora. 
Algemeen is geweten dat de meeste 
internationals de neiging hebben zich 
hier te verenigen. Schrik dus niet als je 
plotseling anderstalige woorden hoort, 
zoals “puta” of  “    ” bijvoorbeeld. Het is 
best begrijpelijk dat deze plek zo populair 
is onder nieuwelingen. Agora biedt een 
ruim assortiment aan elektronica die 
je kan lenen: een laptop, een tablet, 
videomateriaal, een gsm-oplader, een 
bankkaartlezer, een rekenmachine… 
Naast de praktische dingen, vind je hier 
ook de ultieme vorm van ontspanning: 
een pingpongtafel, een Playstation, een 
spellendoos… 

Er is ook een praatruimte, waar je koude 
snacks niet stiekem hoeft te eten en waar 
zelfs een blikje Nalu is toegestaan -  allemaal 
terwijl je op het gemak kan werken.
Via de reserveringstool op Toledo is het 
eenvoudig om een groepswerklokaal, 
of  zelfs een video-editing-room te 
reserveren. Dit kan ook voor totaal andere 
doeleinden, zoals een secret private study 
date. Deze lokalen worden, net zoals 
de fl exiruimte, in de blok omgetoverd 
tot stille ruimte met als gevolg dat er 
wat meer blokplekjes beschikbaar zijn.
Dit klinkt allemaal te mooi om waar te 
zijn, en dat is het ook. Agora, a.k.a. de 
bib waar mensen bijna op elk moment in 

het jaar al vanaf  7u willen aanschuiven. 
Wat een gekte. Dit ondanks het feit dat 
ze geen illy cups meer aanbieden voor 
de koffi  eautomaat, maar een betalende 
herbruikbare “agora cup”. “Climate 
change is real” zeggen ze dan, maar de 
vergeetachtigheid om die cup elke dag 
opnieuw mee te brengen is ook real!

AGORA
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BiB Pro’s n Con’s

De faculteit Sociale Wetenschappen 
heeft ook een eigen bibliotheek vlakbij de 
Agora. Met een capaciteit van slechts 175 
personen, is dit de kleinste bib van de lijst. 
Als je niet zo’n commune persoon bent 
en je ziel meer individualiteit begeert, is 
het hier mogelijk om je op één van de vele 
etages te isoleren. Voor cafeïne zal je toch 
de Agora moeten trotseren: de sbib heeft 
geen automaten en laat geen blikjes toe… 
(rip nalu). De SBIB sluit haar deuren áltijd 
voor 22u, en in het weekend altijd voor 
19u. Niet ideaal voor de nachtbrakers 
onder ons.

Grootste pro aan PBIB is dat je hier bijna 
altijd nog een plaatsje kunt vinden, zelfs 
in de blok. Veel daglicht zie je hier niet, 
dus vergeet toch niet af  en toe een fris 
luchtje te gaan scheppen. Dit kan gepaard 
gaan met een lekkere hap uit de Alma van 
Groep T die zich vlakbij bevindt. Pas op, 
eet niet teveel, want er is maar 1 toilet 
waar je de grote boodschap achteraf  kan 
lossen.

Het woord Gasthuisberg zegt al genoeg, 
maar wie de eindeloze beklimming 
trotseert, wordt beloond met een 
hypermoderne omgeving en de lekkerste 
der Alma’s. •DVDV.

Zin om elke huidcel te laten verdampen 
door de hitte en te baden in het zweet, 
kies dan voor het subtropisch klimaat 
van EBIB. In de winter lijkt dit wel meer 
aantrekkelijk, maar verwacht niet dat 
het daar is toegestaan om comfortabel te 
willen studeren. Een jogging? Absolute 
no-go! Een wandeling door de EBIB is 
als een loopje op de catwalk: iedereen ziet  
iedere beweging die je maakt. Zorg er dus 
voor dat je er stralend uitziet en dit zeker 
uitstraalt.

Als het tijd is voor een korte pauze met 
je vriendengroep, zit de pauzeerruimte 
gegarandeerd al vol. Op elkaars schoot 
gaan zitten kan wel (als de nood hoog is). 
Het voordeel aan EBIB is dat het midden 
in het centrum ligt waardoor je al geen 
hersencellen moet breken bij de keuze 
voor je avondeten en gewoon ergens kan 
binnenwandelen.

Het grootste deel van het semester is er 
een blokverbod in de bibliotheek van 
rechtsgeleerdheid. Al een geluk geldt dit 
niet tijdens de blok zelf. 

Hier wordt je niet afgeleid door mensen die 
voortdurend heen en weer lopen omdat de 
tafels bijna allemaal afgeschermd zijn aan 
de zijkanten. Ideaal als je graag full-focus 
gaat zonder al te veel prikkels. Aangezien 
je dan zo verstopt zit, zal je niet meteen 
door de mand vallen wanneer je geen 
hemdje draagt.

Heel mooi gebouw op Ladeuzeplein met 
klassieke houten bureaus. Je voelt je dan 
ook een echte intellectueel als je hier komt 
blokken. Grote con is dat je niets anders 
mag meenemen dan je boeken, laptop 
en pennenzak naar je studeerplaats. 
Zelfs water is niet toegelaten. (Dit is 
natuurlijk wel een pro-puntje als je kickt 
op dehydratatie).

EBIB RBIB UNIVERSITEITSBIB

SBIB PBIB DESIRE COLLEN
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Onze geliefde CBA herbergt driemaal per jaar talloze hopeloze archies en burgies die vol 
Nalu-geïnduceerde energie nog snel de laatste examenvragen van burgieclan verknoeien. 
En ook al zijn we de lieve ‘goedemorgen’-dame oh zo dankbaar, zij is zeker niet het 
hoogtepunt van de blokervaring. Zo heeft menig student tijdens het derde semester 
al kunnen genieten van de exclusieve sauna die campus Arenberg vrijgevig aanbiedt 
op de zolder van de CBA. Het vakantiegevoel ontbreekt hier niet wanneer iedereen in 
teenslippers en gering textiel aankomt, met de occasionele ventilator. Men acht zich in 

Hawaï wanneer het raam opengaat 
en er een warme zomerbries 
de zoutige geur van de buren 
verspreidt. Net zoals elk goed vakantieoord wordt er ons natuurlijk ook all-in 
drank aangeboden en net zoals op vakantie hebben we overduidelijk tijd genoeg 
om hier een half  uur voor te wachten. Af  en toe wordt weliswaar de filter van 
het geliefde waterkraantje gereinigd, maar deze ontzettend grote opdracht kan 
pas worden uitgevoerd tegen het einde van de blok, wanneer er nog zo’n 30 
internationals en een eerstejaar in de bib zitten.

Voor deze oase van studiegenot moet men 
natuurlijk op tijd opstaan, vandaar dat de eerste 

kudde studenten traditioneel -na het wegleggen van hun boeken- massaal naar de Illy’s apparaten 
stormt, alleen maar om vast te stellen dat deze alweer defect zijn. Gelukkig biedt de nagenoeg eindeloze 
voorraad Nalu hier een redding. Omdat de vriendelijke bibliothecarissen ons de volledige pauze willen 
gunnen, raden ze sterk aan om deze cafeïnebom in de luxueuze zetels van hun cafetaria te nuttigen.

Na het lange aanschuiven en consumeren van vloeibare energie, moet de gemiddelde student natuurlijk 
al eens naar het toilet. Gelukkig voorziet de geëngageerde poetsploeg ook daar een strandgevoel door 
te verzekeren dat de vloer gedurende de hele dag nat blijft. Ze gaan zelfs zo ver om de droogrollen niet 
te vervangen, zodat de studenten zelf  ook fysiek nat blijven. Natuurlijk beseffen zij ook dat men op 
vakantie graag een beetje privacy heeft, daarom zijn de VIP toiletten op het eerste verdiep voorzien, 
waar men in alle rust een stresskakske kan leggen.

De eigenschap van een vakantie die de CBA het beste kan imiteren is veruit de 
mogelijkheid om waar of  wanneer dan ook te slapen. Niets ligt zo comfortabel als 
dat boek van mechanica I waar je nu al voor de vierde examenperiode traantjes 
om laat vallen, of  die dikke cursus natuurkunde die voldoende neksteun biedt 
voor een goede nachtrust. Er moet echter tactisch omgegaan worden met deze 
broodnodige dutjes, niets is bijvoorbeeld  zo gênant als met je mond open slapen 
terwijl je tegenover je vakantielief  zit.

Kortom moet gesteld worden dat de moeite die de CBA-medewerkers doen om 
ons een goed gevoel te geven tijdens de blok niet te onderschatten is. Spreek 
daarom zeker de volgende keer de ‘goedemorgen’-dame aan met ‘Aloha’, en 
vraag misschien eens of  ze de drankautomaten niet kunnen vullen met passoa-
orange. •LDS

vakantieresort CBa

In deze wintermaanden trekken verschillende diersoorten naar een andere habitat: 
de vogels migreren naar het zuiden, de beren trekken naar een grot, de muggen 
bevriezen in een godvergeten gat en de burgies zetten massaal kamp op in de 
bib.
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kerstmenu: moeder stoP met zeuren
Als student is de kerstperiode ongelooflijk druk. Alsof dag in dag uit studeren nog 
niet genoeg is, zeurt menig moeder over het samentellen van het kerstmenu. De 
vraag “Wat wil jij eten met Kerst” wordt ons dan ook dagelijks om de oren gesmeten. 
Wel, de oplossing wordt hier voor u geserveerd. Volgende keer de vraag gesteld 
wordt, haalt u deze Ir.Reëel tevoorschijn en voila u kunt in alle rust verder studeren.

Voorgerecht
Garnalencocktail

Benodigdheden: 
• 1 kropsla
• 2 tomaten
• 2 hardgekookte eieren

• 500 g garnaaltjes
• 1 citroen 
• cocktailsaus

Bereiding
Snijd de tomaten en de sla in fijne stukken. De eieren moeten in kwartjes gesneden 
worden en de citroen in fijne partjes. Schik in 4 glazen een bodem van kropsla en schep 
daarboven wat tomatenblokjes. Strooi hierover een royale portie grijze garnalen, lepel 
er wat cocktailsaus over en werk elke glas af  met 2 kwartjes ei en een partje citroen. 

hoofdgerecht
Gehaktbrood

Benodigdheden: 
• 500 g gehakt
• zout/peper
• 1 ui
• 2 tenen knoflook
• ketchup

• 1 tl Italiaanse kruiden
• 1 tl paprikapoeder
• 1 tl peterselie 
• 1 ei
• 3 el paneermeel

Bereiding
Verwarm je oven voor op 200 graden. Snipper de ui en snijd de  
knoflook fijn. Meng het gehakt met de kruiden, de ui, 3 eetlepels ketchup en het ei. 
Voeg daarna het paneermeel toe en kneed het gehakt goed door met je handen. Vet 
een cakevorm in. Leg het gehakt in de vorm en verdeel nog wat extra ketchup over de 
bovenkant van het gehaktbrood. Zet het gehaktbrood voor circa 45 minuten in de oven. 
Serveer met groentjes naar keuze en pommes duchesse.

nagerecht
Kerstkoekjes

Benodigdheden: 
• 150 g boter
• 50 g vanillesuiker
• 100 g kristalsuiker

• 300 g bloem
• 1 vanillestok
• 1 ei 

• snuifje zout
• chocolade
• rode smarties

Bereiding
Meng de malse boter met de vanillesuiker en de kristalsuiker. Snijd de vanillestok 
in de lengte open. Schraap er de zaadjes uit en doe ze bij de boter. Voeg er het ei 
en een snuifje zout aan toe. Doe lepel per lepel de bloem bij het deeg. Maak een 
bol van het deeg. Verpak het in huishoudfolie en laat opstijven in de koelkast.  
Verwarm de oven voor tot 175 °C. Rol het deeg uit op het werkblad tot ongeveer 1 cm  
dikte. Steek koekjes uit met een rond vormpje. Bekleed een bakplaat met bakpapier.  
Leg er de koekjes op en bak ze 15 minuten in de voorverwarmde oven. Laat ze afkoelen 
op een rooster.
Om er echte kerstkoekjes van te maken, smeld je de chocolade en teken je op de koekjes 
een rendierengezichtje. Zet onder de oogjes een extra puntje chocolade om de rode 
smartieneus vast te plakken. •LV
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weLk famiLieLid Ben jij oP het kerstfeest?

Heb je altijd al willen weten wie jij bent op het kerstfeest met de familie? 
Of heb je gewoon een zwak voor random quizzen? Als het antwoord op 
één van deze vragen ja is, ben je hier zeker en vast op de juiste plaats! 
Beantwoord al de vragen en noteer welk symbool hiermee overeen komt. 
8 vragen later weet jij welk fomilielid je bent op je volgend kerstfeest!

Vraag 1: Wanneer wil jij de cadeautjes 
openen?

Van zodra ik ze zie!

Maakt me niet uit, zolang het cadeau een fl es is.

Tijdens het aperitief.

Na het dessert als mooie afsluiter van de avond.

Vraag 2: Hoe ziet jouw ideale kerst- 
diner eruit?

Lasagne van de Aldi, want alle andere lasagne 
lust ik niet.
Uitgebreid diner met aangepaste wijnen.

Koude schotel, zo wordt mijn eten niet koud 
wanneer ik te veel babbel.
Met de hele familie gourmetten, lekker knus en 
iedereen lust zeker wat er op z’n bord ligt.

Vraag 3: Waar draait kerst vooral om 
voor jou?

Cadeautjes krijgen.

Gezellig een glaasje (of  meer) drinken met de 
familie.
De nieuwste ontwikkelingen in ieders leven te 
weten komen.
Een prachtige herinnering maken met heel de 
familie.

Vraag 4: Wat doe jij onder de hang-
ende maretak?

Mistletoe? Wat is dat?

Een adje.

Een dikke zoen geven.

Een hartverwarmende knuff el geven.

Vraag 5: Welk kerstnummer zing jij luid-
keels mee?

Santa tell me - Ariana Grande.

Zingen? Daar doe ik niet aan mee!

All I want for Christmas is you - Mariah Carey.

Stille Nacht.

Vraag 6: Welk cadeautje wil jij het liefst 
onder de kerstboom vinden?

Gewoon zoveel mogelijk cadeautjes!

Een biermand met speciale, Belgische biertjes.

DVD-pakket van Thuis.

Ik hoef  geen cadeautjes; met de hele familie bij 
elkaar zijn is het grootste geschenk dat er is.
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Vraag 7: Wat is jouw kerstoutfi t?

Ik ga helemaal in het wit gekleed en draag een 
zwarte hoed. Ik ben een sneeuwman!!
Ik draag het hemd dat ik vorig jaar gekregen 
heb; zo lijkt het alsof  ik er blij mee was.
Een glinsterende jurk met een diepe decolleté.

Iets dat gemakkelijk zit zodat ik snel naar de 
keuken kan lopen!

Vraag 8: Wanneer zou jij de kerstman 
echt lekker vinden?

Lekker?!? De kerstman kan je toch niet opeten?

Wat voor vraag is dit?!?

Een kerstman die wat weg heeft van Brad Pitt 
of  Johnny depp lijkt me wel wat.
Ik vind de originele kerstman wel leuk!

Voor jou draait kerst vooral om de cadeaus. Dat heel 
de familie samen komt is wel leuk en zo, maar het 
leukste is dat ze geschenkjes meebrengen. Jij bent het 
IRRITANTE NEEFJE van jouw familiefeest! Maar 
geen paniek, stiekem vindt iedereen je wel schattig. 

Overwegend Overwegend 

Een aperitief, aangepaste wijnen en een goed 
digestiefke. Meer is er niet nodig om een 
geslaagd kerstfeest te beleven volgens jou. Jij 
vervult dan ook glansrijk de rol van ZATTE 
NONKEL op het feest. Zolang je geen gênante ver-
halen begint te vertellen heeft echter niemand hier 
een probleem mee (behalve je mama misschien).

Jij houdt ervan om in de schijnwerper te staan op 
het kerstfeest. Een schitterende jurk (of  kostuum), 
een uitgebreid gesprek met iedereen en een grootse 
speech horen hier natuurlijk bij. De rol van DRA-
MATISCHE TANTE is jou op het  lijf  geschreven. 

Overwegend 

Het enige wat een goed kerstfeest nodig heeft is fami- 
lie volgens jou. je wilt dan ook dat alles perfect ver-
loopt en iedereen het naar zijn zin heeft. Jij bent echt 
de OVERBEZORGDE OMA van het feest. Natuur- 
lijk heb jij voor iedereen een gepast geschenkje en het 
enige wat jij terugwilt is een foto met elk van hen!

Overwegend 

Om af te sluiten wat kersthondjes!! •LV
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Altijd goed
Namen getrokken, maar weet je niet goed wat je voor die persoon moet kopen? Of  ben je geen held in het zoeken naar een ideaal 
cadeau voor je vriend(in), oma of  nonkel en speel je liever op safe? Hier zijn een paar ideetjes waar je bijna nooit iets mis mee doet.

Happy Socks, want dat is helemaal in tegenwoordig

Cadeaubon voor Netfl ix, Apple Music/Spotify..., check wel even dat je geen abonnement geeft  
   dat ze al hebben ;)

Gsm-hoesje, dat kan toch iedereen gebruiken?

Dopper drinkfl es, om ineens aan het milieu te denken!

Thermosfl es, zo kunnen wij studenten een warm soepje meenemen naar de bib, je ouders een   
  sterke koffi  e naar het werk

Fles Elixir, om onze geliefde fakbar ‘t ElixIr een beetje mee naar huis te nemen

VTKaarten, als cheap, maar nice extraatje!

For him
Bierglazen, want er schuilt een verzamelaar in ieder van ons

Vlinderdas, dan ben je zeker dat je date op het Galabal er fancy uitziet!

Gereedschapsgordel, voor de Handige Harry’s onder ons

Minecraft, want boys will be boys

kerstCadeaus onder de €20

Oooh, de mooiste tijd van het jaar komt er weer aan, Kerstmis. De tijd waarin 
iedereen dik ingepakt door de winkelstraten kuiert op zoek naar dat perfecte 
pakje voor die ene speciale persoon. Voor de één mag het al eens wat meer zijn 
dan voor de ander, maar er bestaan natuurlijk ook tal van leuke cadeau’s zonder 
dat het veel moet kosten. Hier alvast wat inspiratie! Wie maak jij allemaal blij dit jaar 
met een geschenkje onder de kerstboom?

  sterke koffi  e naar het werk

   dat ze al hebben ;)

Oooh, de mooiste tijd van het jaar komt er weer aan, Kerstmis. De tijd waarin 
iedereen dik ingepakt door de winkelstraten kuiert op zoek naar dat perfecte 
pakje voor die ene speciale persoon. Voor de één mag het al eens wat meer zijn 
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Iets minder serieus
Een cadeau moet natuurlijk ook niet altijd even nuttig zijn. Wil jij je broertje eens beetnemen of  zoek je een grappig gadget 
voor dat ene feestje op de jeugdbeweging waar je voor een willekeurig persoon iets moet meebrengen? Dan zijn hier een 
aantal random gifts die je kan uitdelen.

Hamburgerpers, ook leuk voor de keukenprinsesjes onder ons

Sushi Maker, voor de keukenprinsjes deze keer, of  omgekeerd natuurlijk!

Toilet Golf, je moet toch iets te doen hebben?

Popcornmaker, tijd voor een fi lmpje!

For her
 Rituals, parfum, scrub, body lotion en zelfs geurkaarsen... Als het maar 

lekker ruikt, dan is iedere vrouw er blij mee

 Sjaal, niks zo leuk als een lekker warme sjaal om deze koude maanden door 
te komen

Mogelijkheden genoeg dus. Al zijn er wel meer simpele klassiekers, zoals een (kook)boek, 
trendy oorbellen of  een fl eecedekentje. Zit je met een sporter in huis? Denk dan aan 
dingen als een sportband als gsm-houder of  wind- en waterdichte handschoenen. Laat 
ook zeker je creativiteit werken. Er zijn ontelbaar veel dingen die je kan personaliseren. 
Een eigen fotoboek maken online, een mok met een eigen foto of  tekstje op en nog veel 
meer. Wil je nog zotter gaan dan Happy Socks? Je kan sokken laten drukken met je eigen 
hoofd op om cadeau te doen. Je vindt zoveel op internet! Zowel serieuze als minder 
serieuze, nuttige als minder nuttige dingen. Of  plan een gezellig shoptripje, vaak krijg je 
wel ideeën als je in de winkels begint rond te neuzen. Veel succes op je zoektocht! •LD
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vtkerst toP 50

Het is weer die tijd van het jaar, de dagen worden korter en de blok laat zijn 
lelijke gezicht weer eens zien. De enige manier om deze periode door te geraken is 
natuurlijk om te luisteren naar wat “ vhies ghoeie kerstschhhijfkes “ gelijk ze zeggen 
in de Limburg. Daarom hebben wij hier een top 50 voor jou bijeen gezet om 
samen schaamteloos heel de blok mee te zingen (spoiler alert: Mariah Carey staat 
sowieso op plaats één).

Plaats 50-31
De plaatsen 50 tot 31 zijn waarschijnlijk gevuld met liedjes die je nog nooit eerder hebt gehoord. Zelf  heb ik deze lijst misschien 
ook stiekem online gevonden maar dat blijft ons geheimpje. 

30  Step into Christmas – Elton John
29  Blue Christmas – Elvis Presley

28  It’s the Most Wonderful Time of  the Year –       
      Andy Williams

27  It’s Beginning to Look a Lot Like     
                   Christmas – Johnny Mathis
26  One More Sleep – Leona Lewis

25  Merry Xmas Everybody – Slade
24  Santa Claus is Comin to Town – Jackson 5

23  Baby It’s Cold Outside – Dean Martin
22  Lonely This Christmas – Mud

21  Santa Tell Me – Ariana Grande
20  Underneath the Tree – Kelly Clarkson

19  Wonderful Christmas Time – Paul Mc    
                   Cartney
18  I Wish It Could Be Christmas Everyday –   
      Wizzard

17  Sleigh Ride – The Ronettes
16  Feliz Navidad – Jose Feliciano

15  Rockin Around the Christmas Tree –     
                  Brenda Lee 
14  Jingle Bells – Frank Sinatra

13  Rudolph the Red-Nosed Reindeer –      
                  Dean Martin
12  Jingle Bell Rock – Bobby Helms

11  Shake Up Christmas – Train

Plaats 30-11
Op de plaatsen 30 tot 11 komen we al wat meer bekende nummers tegen, zelfs wat echte klassiekers zoals Jingle Bell Rock van Bob-
by Helms. Ook zien we Dean Martin twee keer verschijnen, in het totaal zal hij zelfs drie keer schitteren in deze top 50. De top 10 
(en ons Mariah Carey) komen al dichterbij!

50  Santa Claus – The Sonics
 49  Hey Sis, It’s Christmas – RuPaul
48  Just Like Christmas – Low

47  Mary’s Boy Child –  Harry Belafonte
46  2000 Miles – Pretenders

45  O denneboom – Koen Crucke
44  Santa Baby – Eartha Kitt

43  Wonderful Christmas Time  – Diana      
                 Ross
42  The Christmas Song – Nat King Cole

41  Christmas Wrapping – The Waitresses
40  8 Days Of  Christmas – Destiny’s Child

39  Christmas in Harlem – Kanye West
38  In Dulce Jubilo – Mike Oldfi eld

37   Christmas in Hollis – RUN DMC
36  Have Yourself  a Merry Little Christmas – Frank  
      Sinatra

35  Put a Little Love in Your Heart – Al   
                  Green
34  Run Rudolph Run - Chuck Berry

33  What Christmas Means to Me – Stevie     
                   Wonder
32  Merry Christmas – The Ramones

31  Merry Christmas Baby – Tina Turner
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Top 10
We eindelijk zijn onze top 10 binnengekomen, de beste kerstschhhijfkes die men kan vinden zijn hier opgelijst. Waaronder natuurlijk 
ons Mariah op één. Als je het niet eens bent met de top 10 stuur dan een mailtje naar top50@vtk.be. 

Shakin’ Stevens – Merry Christmas Everyone
Misschien een verrassing voor velen maar dit is wel degelijk een kerstschijfke.
Origineel uitgegeven in 1985 maar het heeft de tand des tijds goed doorstaan, met 
een leuke beat en perfect om op mee te brullen. 

Dean Martin – Let it snow
Alhoewel het woord kerst nooit vermeld wordt in dit liedje, wordt het nog altijd 
gezien als een van de echte kerstklassiekers. Dit is ook al de derde keer dat we Dean 
Martin tegenkomen in deze lijst dus een top 10 plaats was dan ook zeker verdiend!

Chris Rea – Driving home for Christmas
Dit liedje over vastzitten in verkeer op kerstavond is er ook eentje dat iedereen kent 
en dus zeker waardig van onze 8e plaats. Reeds uitgegeven 1986 maar het is en blijft 
een evergreen. Go Chris!

Happy Xmas (War Is Over) – John Lennon
Onze plaats 7 wordt ingenomen door onze Beatle John Lennon. Hoewel het lied 
eerst bedoeld was als een protestlied over de oorlog in Vietnam, wordt het tegen-
woordig meer gezien als een kerstklassieker.

Fairytale of New York – The Pogues and Kirsty MaColl
Failrytale of  New York is zeker waardig van onze 6e plaats. Het perfecte nummer 
om even je ogen te sluiten en weg te dromen van alle zorgen dat de blok met zich 
meebrengt. Hij zou eigenlijk zelfs nog wat plaatsen hoger mogen staan

Do they know it’s Christmas – Band Aid
Het nummer werd geschreven om Ethiopië te helpen dat op dat moment in 1984 een 
zware hongersnood meemaakte. Zowat iedere bekende Britse zanger deed hier aan mee. 
Het werd een tophit dat jaar en verbleef  maar liefst vijf  weken bovenaan de charts.

Christmas (Baby Please Come Home) – Darlene Love
Misschien een verrassing voor velen dat dit relatief  onbekendere nummer zo hoog 
staat. Maar in mijn ogen is dit wel echt een van de betere kerstnummers en zeker 
waardig van de vierde plaats. Perfect om on repeat een paar keer mee te brullen.

White Christmas – Bing Crosby
Dit nummer uit 1947 is een van de oudste nummers in deze lijst en ook een echte 
klassieker, het liedje straalt kerst uit. Verder is het ook nog steeds het meest verkochte 
kerstnummer ooit, met maar liefst 50 miljoen exemplaren.

Last Christmas – Wham!
Last Christmas van het Brite topduo Wham! kon natuurlijk niet ontbreken in onze 
lijst. Rond dezelfde periode uitgegeven als “Do they know Its Christmas” heeft het dat 
nummer nooit van de troon kunnen stoten in België als nummer 1 op de charts.

All I Want For Christmas Is You – Mariah Carey
Hoe kon het ook anders dan Mariah Carey op nummer 1. Iedere kerstperiode wordt 
het helemaal plat gedraaid op de radio’s, maar toch geraken we het maar niet beu en is 
het telkens uitkijken naar wanneer we dit nummer weer horen. Verdiende nummer één!

Nog even genieten?

Wil je na het lezen van deze Top 50 toch eens lui- 
steren naar alle liedjes? Of  heb je een blokpauze 
nodig? Geen zorgen, voor jou hebben we even alle 
nummers in onze top 50 mooi in een Apple music en 
Spotify playlist gegoten zodat je makkelijk kan mee- 
zingen met al deze schijfkes. Ook ideaal voor op de 
achtergrond op kerstavond! •WM
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kerstkaartjes sChrijven voor dummies
Iedereen weet dat, naast antwoorden op een examen, kerstkaartjes het meest 
stressvolle is om neer te pennen. De gedachte aan de bomma die ieder woord 
nauwkeurig gaat onderzoeken, zorgt voor rillingen over vele studenten hun rug. Om 
deze stress wat te verminderen, zijn hier drie tips om snel kerstkaartjes te schrijven.

Tip 2

Maak kleine tekeningetjes en doodles om je kerstkaartje extra leuk te maken.

Vrolijk
 kerstfeest
a b c d e

 g j l l v
r y u i o

Tip 3
Heb je geen inspiratie om 
iets te schrijven? Gebruik 
de lyrics van je favoriete kerstliedje!

A very Merry Christmas and a happy 
new year. L et’s hope it’s a good one, w ithout any fear.

Make my w ish come trueBaby all I w ant for Christmas is you

It’s Christmas timeThere’s no need to be afraidAt Christmas timeWe let in light and w e banish shade

Tip 1

Ga opzoek naar de kerst-

kaartjes die jij vorig jaar 

ontvangen hebt en 

recycleer deze tekstjes.

PS: Enkel oppassen dat je 

het herbruikte tekstje niet 

naar de originele schrijver 

verstuurt.
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onderwijstijdLijn 

VTK Bureau 1

Wil je weten wat er achter de schermen 
gebeurt van de onderwijswereld? Join 
ons op het VTK bureau woensdag om 
de twee weken.

25 sep

1ste vergadering Stura en LOKO

Stura wat is me datte?? Elke twee weken 
komt de STudentenRAad samen om jullie 
te vertegenwoordigen. Ook op de Leuvense 
Overkoepelende Kringen Organisatie laten we graag 
onze jullie stem horen!  

27 sep

11 okt

POC’s verkozen 

Dit jaar staat er alweer een heel 
team van POC’ers klaar om jullie te 
vertegenwoordigen. Vragen of  klachten 
over bepaalde vakken? Spreek dan zeker 
jouw POC’er aan!

Foto POC B1

16 okt

1ste PAL sessie

Voor het derde jaar op rij wordt PAL georganiseerd 
voor Toegepaste mechanica deel I. Op woensdag- en 
donderdagavond branden de lichten van campus Arenberg 
voor alle studenten die nog hard aan het rekenen zijn.

Dit jaar willen we ook PAL organiseren in het tweede semester 
maar daarvoor hebben we jullie mening nodig. Laat weten 
voor welk vak jij denkt dat PAL nuttig zou zijn! 

#Vote-PAL-2de-semester

347 Tutees en 57 Tutors

22 okt

Taskforce Onderwijs

Heb jij ook een vurige passie om je in 
te zetten voor een bepaald onderwijs 
gerelateerd thema. Kom dan zeker is langs 
op onze taskforce Onderwijs Meetings. 
Hier kan je in kleine groepjes werken aan 
een bepaald thema. 

14 nov

Kaas- en wijnavond

A little bit cheesy

Kind of  cheesy

27 nov

International bureau

Are you an international student and do you 
have a passion for education related topics. 
Come to the international Bureau 1 on 27 
November! There will be free lunch.
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interview met Professor Beernaert

Wie kent professor Beernaert nu niet? Al sinds 1984 doet ze menig studentenhart 
sneller slaan (voor analyse wel te verstaan) en ook nu nog kan je als eerstejaars 
archie of burgie niet om haar heen. Ter gelegenheid van haar verkiezing als 
programmadirecteur van de B1, besloten wij haar te interviewen. Het werd een 
boeiend gesprek dat ons een blik biedt binnen het drukke leven van een prof.

We spreken met professor Beernaert af  na 
de POC Architectuur, waarvan ze ook al 
enkele jaren een vast lid is. Ondanks het 
feit dat haar dagen goed vol staan, heeft ze 
toch tijd kunnen maken voor dit interview. 
We vliegen er dan ook onmiddellijk in: 

Goedemiddag professor, kan u 
ons even schetsen hoe u in de 
academische wereld verzeild bent 
geraakt?

Zowat halfweg mijn middelbaar was 
het al duidelijk dat ik iets met wiskunde 
zou gaan doen. In 1980 startte ik in 
Antwerpen aan de, toen vierjarige, 
opleiding wiskunde, met de bedoeling 
daarna wiskundeleerkracht te worden. 
Na die vier jaar kreeg ik echter, dankzij de 
promotor van mijn eindwerk, de kans om 
assistent te worden en een doctoraat voor 
te bereiden aan de KU Leuven. Het was 
toen de beginperiode van de parallelle 
computers en mijn doctoraat ging over het 
parallelliseren van algoritmen voor onder 
meer het oplossen van stelsels. Hoewel 
dit een interessante bezigheid was, voelde 
ik toch dat mijn hart meer lag bij het 
begeleiden van de oefenzittingen dan bij 
het onderzoek. Na mijn doctoraat was er 
natuurlijk  nog altijd de mogelijkheid om 
in het middelbaar onderwijs les te geven, 
maar toen koos ik voor een deeltijdse job 
om verder de oefenzittingen te geven 

waarmee ik al vertrouwd was. Deze 
deeltijdse job was ideaal voor de balans 
werk-gezin, die toen zeer belangrijk was. 
Gedurende heel wat jaren gaf  ik aan de 
helft van de burgies oefenzittingen van 
wat nu Analyse 1 en 2 is.

Hoe bent u dan uiteindelijk 
gepromoveerd tot prof ?

In 2007 gaf  ik mijn eerste echte eigen 
vak, niet aan onze faculteit maar aan de 

bio-informatici. Daar gaf  ik Calculus 
in het Engels, terwijl ik nog steeds mijn 
zelfde, vaste portie oefenzittingen aan 
de burgies gaf. In 2010 gaf  ik mijn 
eerste hoorcolleges aan onze faculteit: 
Wiskundige Analyse, dat toen volledig 
in het tweede semester geprogrammeerd 
stond. Een academiejaar later werd het 
nieuwe vak Analyse 3/Aanvullingen 
Wiskunde geïntroduceerd. Ik dacht 
eigenlijk dat ik hiervoor ook oefenzittingen 
zou verzorgen, maar blijkbaar had men 
mij op het oog als docent. Sinds 2014 
geef  ik ook Analyse 2, en Analyse 1 
is er bijgekomen in 2018 toen het een 
gemeenschappelijk vak werd voor burgies 
en archies.Verder zijn er nog een aantal 
kleinere lesopdrachten zoals Wiskunde 
voor Probleemoplossen en Wiskundige 
Basistechnieken. 

Naast de vele hoorcolleges, geef  ik nog 
steeds graag oefenzittingen. Dit doe ik 
echter enkel nog bij Wiskundige Analyse 
deel 2 van de archies.

Heeft u over al die jaren het vak 
Analyse inhoudelijk hard zien 
evolueren?

Wat mij vooral opviel, ook toen ik hier 
aankwam vanuit de richting Wiskunde, is 
dat de Analyse hier veel minder theoretisch 
is. Dat is nog verder geëvolueerd over de 

jaren. Vroeger lag de nadruk veel sterker 
op epsilon-deltabewijzen, nu ligt die veel 
meer bij dingen zelf  oplossen.

En de studenten, zijn zij veranderd?

Vooral het leeftijdsverschil is veranderd 
(lacht). Eerst zijn studenten bijna 
leeftijdsgenoten, na enige jaren hebben ze 
ongeveer de leeftijd van je kinderen, maar 
intussen is ook dat stadium al voorbij. Nee, 
ook op andere vlakken merk ik toch wel een 

evolutie. De klemtoon in het middelbaar 
ligt duidelijk minder op het indrillen van 
oefeningen of  op parate kennis, meer 
op het geven van presentaties, opzoeken 
van informatie, enz. Hoewel dit op zich 
niet slecht is, hebben ze wel iets moeten 
opofferen. Dit merk je natuurlijk ook bij 
onze studenten. Integralen berekenen 
konden de eerstejaarsstudenten van jaren 
geleden beter dan ik. Nu gaat dat bij de 
nieuwe studenten toch wel minder vlot. 
Over het algemeen denk ik wel dat zowel 
in het lager als in het secundair onderwijs 
het niveau wat gedaald is door de vele 
hervormingen.

Een verschijnsel dat waarschijnlijk 
altijd bestaan heeft, maar dat zich de 
laatste jaren duidelijker manifesteert, is 
dat studenten niet leren om het vak te 
doorgronden, maar om te slagen op het 
examen. Dit kan je natuurlijk beschouwen 
als standaard praat waaraan proffen zich 
schuldig maken. Deels snap ik ook wel 
dat studenten vooral gefocust zijn op het 
halen van hun diploma, maar misschien 
is het belangrijker dat de focus ligt op een 
diploma verdienen…

Wat mij vooral opviel, ook toen ik hier aankwam, is dat de Analyse 
hier veel minder theoretisch is. De nadruk ligt vooral op dingen zelf 
oplossen nu 
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Merkt u een positieve tendens 
door de extra focus op STEM in 
middelbare scholen? Dit wordt 
vaak als een wondermiddel 
beschreven om iedereen ingenieur 
te laten worden. 

Momenteel denk ik eigenlijk dat die 
invloed nog vrij beperkt is. Het zet wel 
de STEM-disciplines in de schijnwerpers, 
maar ik merk wel dat de sterkste studenten 

uit richtingen als Grieks- en Latijn-
Wiskunde blijven komen. De keuze voor 
een STEM-richting in het middelbaar is 
niet noodzakelijk een positieve keuze uit 
interesse. 

Ik vind sowieso wel dat we moeten 
oppassen met stellingen als “iedereen moet 
STEM doen en ingenieur worden”. Vanuit 
een ingenieursomgeving kan dit sterk 
gestimuleerd worden, maar het mag niet 
leiden tot een soort superioriteitsdenken 
dat de ingenieursopleiding de enige goede 
opleiding is. 

Om even terug te gaan naar waarom 
we hier samen zitten: Waarom 
hebt u er eigenlijk voor gekozen 
programmadirecteur te worden 
van de B1 (gemeenschappelijke 
bachelor)? 

Ik wou vooral iets meer doen dan 
vakken doceren. Op onderzoeksvlak 
ben ik niet echt actief, daarom was 
programmadirecteur de meest logische 
stap. Toen de positie vacant werd, heb 
ik wel even getwijfeld over hoe zwaar de 
extra belasting zou zijn. Anderzijds, als ik 
een extra engagement wou opnemen, was 
dit wel de ideale kans.

Hebt u potentiële revolutionaire 
ideeën die op het programma 
staan? 

Revoluties zijn altijd gevaarlijk (lacht). 
De vorige echte revolutie, was de 
verplichte inkanteling in de bachelor-
masterstructuur, waardoor het hele 
programma herbekeken werd. Dit 
biedt natuurlijk kansen, maar geeft 
zeker evenveel problemen. We merken 
wel dat de aanpassingen die vorig jaar 
doorgevoerd zijn aan het programma 
van de eerste fase, nog niet voldoende 
zijn. We moeten nog meer inspelen op de 
veranderde voorkennis van de instromers. 
Tegelijk moeten we ook oppassen dat we 
onze focus niet kwijtraken. Momenteel 
wordt er heel veel gezien in dat anderhalve 
jaar, maar vaak met te weinig diepgang. 
Als gevolg schuiven we kennistekorten 
door naar latere jaren. 

Als ik echt eens revolutionair mag denken, 
los van alle praktische bezwaren, zou ik 
de B1 inkorten naar een jaar. In dat ene 
jaar zouden we dan zowel meer moeten 
inspelen op de bestaande voorkennis als 
tegelijk een uitgebreidere basis geven 
van de vakken die voor álle ingenieurs 
belangrijk zijn. Nu zijn er in de B1 ook 
vakken (of  delen van vakken) die slechts 
voor een beperkt aantal richtingen echt 
nodig zijn, en die dus beter later zouden 
aangeboden worden.

Vanuit de universiteit wordt 
vaak geopperd dat het grootste 
probleem dat onze studenten treft, 
de flexibilisering van ons hoger 
onderwijs is. Wat denkt u daarover? 

De flexibilisering is, wat mij betreft, een 
goede maatregel, maar die moet op een 
redelijke manier toegepast worden, en 
de balans mag ook niet naar de andere 
kant doorslaan. Een eventuele harde 
knip tussen bachelor en master komt de 
studieduur niet ten goede. Anderzijds 
moeten we wel strenger durven zijn voor 
studenten die van het systeem profiteren, 
maar uiteindelijk denk ik wel dat de 
meeste studenten er naar streven om 
volledig in een fase te zitten, aangezien 
dit de praktische kant zo veel makkelijker 
maakt. 
 •Onderwijs

Revoluties zijn altijd gevaarlijk (lacht) 

Fact sheet : Lutgarde Beernaert

Eenheid: 
Afdeling NUMA, Numerieke Analyse en Toegepaste Wiskunde

Departement Computerwetenschappen

Functie:
Deeltijds docent Faculteit Ingenieurswetenschappen

Lid van de Subdivisie Numerieke Analyse en Toegepaste Wiskunde
Programmadirecteur van POC Ba I (Sem 1-3) Ingenieurswetenschappen -  

Faculteit Ingenieurswetenschappen

Facts:
Lid van 5 raden en (P)OC’s

Doceert maar liefst 10 vakken 
Meegeschreven aan maar liefst 13 uitgegeven boeken
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de Beste gaming PC voor €1000 of minder!
De feesten komen er weer aan, en dat betekent ook dat er weer een aardig zakcentje 
verdiend kan worden. Sommige studenten zien dit dan ook als een mooi excuus om 
hun pc nog eens een grondige upgrade te geven. Je kan dan tegenwoordig ook 
al flink besparen door zelf je pc in elkaar te zetten! Wij willen je een stapje helpen 
door alvast de beste componenten in de prijsklasse rond de 1000 euro op te 
lijsten. Alle prijzen die we bespreken komen van de website Newegg.com

Case

Rosewill PRISM S
Prijs: €94,74

Het moederbord is een van de 
belangrijkste componenten in onze 
computer, het zorgt voor alle connecties 
tussen de verschillende onderdelen. 
De keuze van je moederbord is zeer 
belangrijk, aangezien er veel van afhangt 
zoals de hoeveelheid RAM- sticks die je 
kan installeren of  het soort processor 
en videokaart. Onze voorkeur gaat 
naar de “GIGABYTE B450 AORUS 
PRO WIFI”, dit is een top moederbord 
van Gigabyte en voldoet aan al onze 
eisen. Zo is het compatibel met onze 
processor wat altijd de belangrijkse 
voorwaarde is. Verder is er plaats voor 
maar liefst 4 RAM-sticks voor een 

totaal toegelaten geheugen van 64 GB,  
hoewel de geheugens van pc’s steeds 
groter worden, is een RAM geheugen 
van 64 GB momenteel uitzonderlijk 
groot. Verder zijn er ook maar liefst 4 
PcI express poorten voorzien, zo kan 
je later zelfs naar een setup gaat met 2 
grafische kaarten en nog steeds plaats 
hebben voor andere componenten 
zoals een soundcard bijvoorbeeld. Een 
ander groot pluspunt is dat er in het 
moederbord zelf  een wifi-antenne is 
ingebouwd, waardoor we die dus niet 
meer apart hoeven te kopen.  Aan dat 
alles hangt natuurlijk wel een stevig 
prijskaartje van €180,90.

Moederbord

CPU
De CPU of  “Central Processing Unit” is 
in feite het brein van je computer. Bij het 
kiezen van een processor moet je met een 
aantal dingen rekening houden: hoeveel 
kernen je CPU heeft,  welke kloksnelheid 
deze heeft om berekeningen uit te voeren 
en of  deze overklokbaar is. Dat wilt 
zeggen dat we onze CPU eigenlijk sneller 
gaan laten werken dan dat bedoeld is 
om toch maar een beetje extra kracht 
eruit te persen, hiervoor zal je wel goede 
koeling nodig hebben aangezien er veel 
hitte wordt gegenereerd bij overklokken. 
Wij opteren in dit geval voor een AMD 

ryzen 5 3600. AMD is de laatste jaren 
serieus aan het opzetten met zijn ryzen 
line-up van betaalbare en snelle CPU’s 
en dat werpt zijn vruchten af. De 3600 
is een werkpaard van een CPU en kan 
de meest zware berekeningen op een 
gewone pc zonder problemen aan. Hij 
is uitgerust met maar liefst 6 cores en 
werkt op een kloksnelheid van 3.6 GHz. 
Verder kan je hem ook nog overklokken 
tot maar liefst 4.2 GHz. Verder komt 
deze processor ook al met een ventilator 
en een heatsink. Dat alles verantwoordt 
dan ook het prijskaartje van €221,42.

AMD Ryzen 5 3600
Prijs: €221,41

Gigabyte B450 Aorus Pro Wifi
Prijs: €180,90

We beginnen met de case, anno 2019 
is het vanzelfsprekend dat deze is 
uitgerust met RGB-verlichting en met 
een tempered glass zijpaneel. Waarop je 
zeker moet letten bij het kiezen van een 
case is dat het moederbord  compatibel 
is en dat de case groot genoeg is voor 
jouw grafische kaart. Hou verder ook 
rekening met eventuele toekomstige 
uitbreidingen, je kan maar beter direct 
een case kopen die groot genoeg is voor 
de komende jaren. Cable management is 
ook een belangrijk aandachtspunt in een 
zelfgebouwde pc, daarom moet de case 

ook hier zeker wat features voor  hebben. 
Gelukkig heeft Rosewill een case die 
aan al onze eisen voldoet, namelijk de 
PRISM S. Er is een mooi groot zijpaneel 
van tempered glass voorzien, en de case 
komt met maar liefst vier (!) vooraf  
geinstalleerde RGB fans, waarvan 
drie vanonder gemonteerd en ééntje 
achteraan. Verder zijn er ook dubbele 
wanden voorzien, heel handig voor het 
cable management en is er voldoende 
I/O aanwezig bovenaan de case. Een 
echte topper dus als je naar de prijs van 
slechts 94,74 euro kijkt. 
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Als gamer is de grafische kaart een van de 
belangrijkste componten van je computer. 
Deze kaart zorgt voor alle grafische 
berekeningen en is dus de link tussen je 
computer zelf  en wat je op je scherm te 
zien krijgt. Een betere grafische kaart kan 
sneller de berekeningen doen wat dus tot 
een hogere framerate leidt. En hoe hoger 
de framerate hoe fijner het spel natuurlijk. 
Een framerate van 60fps is een absoluut 
minimum aangezien dit als de standaard 
wordt gezien voor een goede speelervaring 
zonder haperende beelden. In ons geval 
kiezen we voor de MSI GeForce GTX 
1660 Gaming X.  Dat is een kaart van 

MSI met de krachtige NVIDIA GeForce 
GTX 1660 aan boord. Deze kaart kan de 
meest populaire games (zoals bijvoorbeeld 
Fortnite) moeiteloos tegen 90 fps draaien. 
Verder is hij voorzien van 6GB grafisch 
geheugen en met drie displayport 
1.4 aansluitingen en een HDMI 2.0b 
aansluiting. Daardoor is een setup met 
meerdere monitors zeker mogelijk. De 2 
aanwezige koelventilatoren zorgen ervoor 
dat je kaart zeker niet oververhit. De 
prijs voor deze GPU bedraagt maar liefst 
€285,55 euro en is daarmee het duurste 
onderdeel uit onze setup.

Grafische kaart

MSI Geforce GTX 1660 
Gaming X

Prijs: €285,55

Natuurlijk mogen we het RAM (“Random 
Acces Memory”) geheugen niet vergeten. 
Dit is geheugen dat ten alle tijden 
beschikbaar moet zijn en over alle cellen 
even snel moet kunnen werken. Hoe meer 
RAM geheugen je hebt, hoe meer taken 
je computer tegelijkertijd kan uitvoeren. 
Het gekozen moederbord kan plaats 
bieden aan 64 GB RAM geheugen. Zo 
veel RAM hebben we echter niet nodig 

en valt ook buiten ons budget. Daarom 
opteren we voor een dual channel 
configuratie van 2 sticks van 8GB. Dit laat 
nog 2 slots open op ons moederbord om 
later nog een RAM upgrade te doen. We 
kiezen voor RAM component G.SKILL 
NS Series DDR4 RAM omdat die sneller 
werkt dan de oude DDR3 generatie van 
RAM. De totale prijs voor 2 sticks van 8 
GB is dan €62,91.  

RAM

G.SKILL NS Series RAM
Prijs: €62,91

Power Supply
Het kiezen van een power supply is een 
stuk makkelijker dan het kiezen van alle 
andere componenten. Wij kiezen voor 
een power supply van EVGA, namelijk 
de EVGA 600 BQ 110 -BQ-0600-K1 
BQ. De component achter deze lange 
naam, is een voeding die een vermogen 
van 600W kan leveren. Meer dan genoeg 
voor onze setup. Verder heeft deze supply 

een bronze certifcation wat betekent dat 
het een zeer efficiënte voeding is. Verder 
is hij ook semi-modulair. Dat betekent dat 
er een deel van de essentiële kabels al aan 
vast hangen maar de rest van de kabels 
nog niet, die kan je dus zelf  naar wens 
toevoegen. Dat maakt het kabelbeheer 
voor jou heel wat makkelijker.

EVGA 600 BQ
Prijs: €69,90

Opslag
Last but not least hebben we nog de opslag.
Elke degelijke pc heeft tegenwoordig een 
opslagcapaciteit in SSD-vorm. Zo een 
SSD zorgt voor veel snellere opstarttijden 
van je computer en ook programma’s 
laden veel sneller dankzij de hogere lees- 
en schrijfsnelheden van zo een schijf. We 
kiezen in ons geval voor een SSD van 512 
GB van silicon power. Deze SSD heeft 

een goede prijs-kwaliteitverhouding en 
kost ons ongeveer €59,28. Daarbovenop 
steken we ook een Seagate BarraCuda 
ST1000DM010 HDD van 1TB in 
onze computer voor massaopslag van 
bijvoorbeeld films en oude games. Dit 
brengt de totale kost van de opslag tot 
108,88 euro.

SSD + HDD
Prijs: €108,88Toch meer een pc op budget

De totale prijs van onze pc loopt op tot 
€1023,55, dit is natuurlijk meer dan  
sommige mensen bereid zijn te betalen 
voor hun computer. Daarom zijn hier 
wat alternatieven om toch meer naar een 
budget pc te gaan van rond de 600 euro. 

Voor de case zou je kunnen kiezen voor 
een Cooler Master MasterBox Q300L. 
Deze wordt voor €50,81 verkocht en is nog 
steeds een stijlvolle case met een zijwand 
van tempered glass, je verliest enkel de 
RGB. Voor de processor blijven we bij 
AMD met de Ryzen 5 2600 aan €136,72. 

Dit is in feite de vorige generatie van de 
3600 die we hierboven aanbevolen maar 
blijft nog altijd een degelijke CPU. Als 
goedkoper moederbord stellen we MSI 
PRO B450M voor, deze heeft helaas 
geen ingebouwde wifi-antenne maar 
ondersteunt wel tot 32 GB RAM in dual 
channel. Verder verliezen we ook de optie 
voor een dual GPU configuratie. Dit 
moederbord kost €84,96 wat wel een heel 
mooie deal is. Voor de grafische kaart gaan 
we nu ook naar AMD met de GIGABYTE 
Radeon RX 570 voor €158,80. Met deze 
kaart kan je op de meeste games wel veilig 

boven de 30fps geraken maar 60 wordt 
moeilijk. Het RAM geheugen kunnen we 
inbinden tot slechts één van de 8 GB sticks 
in plaats van twee waarmee we €33,87 
uitsparen.  Aan de voeding verandert er 
niets in de budgetversie van onze pc. Voor 
de opslag laten we de extra HDD vallen 
en nemen we enkel de SSD van €59.28. 
Dit brengt ons totaal dan op €594,34 voor 
een van de beste budget pc’s die je nu kan 
halen. (prijzen kunnen veranderd zijn sinds 
het schrijven van dit artikel)•WM
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vtk Bar, thuis voor dorstige ingenieursstudenten

Fakbar ’t ElixIr, Den Harlekijn, fakbar Axentis… de VTK bar heeft door de jaren 
heen vele gezichten gekend. Hoewel de VTK bar een aantal keren van locatie en 
concept veranderd is, toch blijft een Leuvense student volhouden aan de leuze 
“Mijn thuis is waar mijn Stella staat.”, zo ook een ingenieursstudent. Volg ons op het 
pad langsheen de verschillende fakbars van het VTK.

Picobar
Onze eerste stop voert ons terug naar het 
jaar 1969. In die losbandige jaren van de 
hippiecultuur had VTK een eigen café dat 
het praesidium echter niet zelf  uitbaatte: 
de Picobar. Als u zich Pico van de 
Kampioenen en wat hij in zijn Turnhoutse 
reptielenwinkel verkocht herinnert, is 
dit wel een toevallige samenloop van 
omstandigheden.  In welke jaren VTK 
precies de Picobar inpalmde is ons niet 
gekend, we vermoeden wel dat dit niet 
de eerste VTK bar zal zijn geweest. In de 
Veto van januari 1987 lezen we immers 
dat de toenmalige VTK fakbar de zesde 
in de rij zou zijn, meer hierover verder in 
dit artikel. 

VTK bar
In het jaar 1974 zal de VTK bar 
haar intrek nemen in een huis op de 
Naamsestraat 156. In de briefwisseling 
met de eigenaar van het pand kunnen we 
lezen dat de lokalen van het gelijkvloers 
en de kelder gebruikt werden voor het 
openhouden van een privébar voor de 
studenten van de faculteit en voor het 
houden van voorlichtingsvergaderingen 
en besprekingen omtrent de 
ingenieursproblematiek. De andere 
kamers en de keuken dienden als 
woonruimte voor de studenten die 
instonden voor het onderhoud en het 
openhouden van de bar.  

Cité-bar
Wellicht heeft VTK gedurende zes jaren 
hun intrek genomen in de Naamsestraat 
156. Eind jaren ‘70 en begin jaren ’80 
vinden we voornamelijk info terug over 
het gebruik van het recreatiecentrum op 
de cité (Studentenwijk Arenberg, n.v.d.r.). 
Ooit was er de Alma in gevestigd, maar 
sinds ‘70 doet het gebouw dienst als 
ontspannings- en ontmoetingscentrum. 
De cité bar werd er in ondergebracht, 
evenals een pianozaaltje en twee zaaltjes 
voor cantussen, cocktailfeestjes of  fuiven.  
De cité-bar was het sociale centrum 
voor de cité-bewoners. Er ontstonden 
echter problemen toen de cité-bar was 
verworden tot een VTK fakbar en er nog 
maar weinig cité-volk over de vloer de 
kwam.  VTK moest met andere woorden 
op zoek naar een nieuwe fakbar.

Fakbar Axentis
Zwoef, VTK-praeses 1986-1987, 
poneerde als verkiezingspunt het naar 
de stad trekken met de fakbar. Daarmee 
was hij zeker niet de eerste die op deze 
gedachte kwam, doch wel de enige die de 
verkiezingsstrijd overleefde. Men zocht en 
vond een minder goed draaiend café, café 
Axentis op de Naamsestraat. Er werd een 
overeenkomst gesloten waarbij VTK vier 
dagen in de week tappers leverden in ruil 
voor een deel van de omzet, deze werd bij 
voorkeur aangewend voor het organiseren 
van culturele activiteiten in het café zelf. 
Een win-winsituatie voor beide partijen, 

café Axentis kreeg haar eigen publiek 
en VTK had opnieuw een eigen fakbar. 
Fakbar Axentis zou de zesde fakbar in 
de rij zijn.   Toen VTK in 1986 na vijf  
jaar en een spannende strijd nog eens de 
24 urenloop won, brak er trouwens een 
spontaan feest uit in de fakbar. 

Lang heeft het verhaal van fakbar Axentis 
niet geduurd, reeds twee jaar later, in de 
loop van het academiejaar 1988-1989 
is VTK weggetrokken uit de Axentis.  
Hoewel de overeenkomst het eerste 
jaar bijzonder goed verliep, verziekte de 
relatie erna pijnlijk snel. De uitbaters 
hadden zich de Axentis voorgesteld als 
een gezellig praatcafé, wat niet meteen 
te rijmen valt met het concept van een 
fakbar. De uitbaters begonnen de werking 
van VTK zelfs te boycotten waardoor 
men niet anders kon dan de Axentis te 
verlaten.  

Fakbar Axentis, 1989

Grondplan VTK bar, Naamsestraat 156,1974
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Den Harlekijn
Een jaar later, in 1989, vertoefden de 
ingenieursstudenten in café de Harlekijn, 
gelegen op de hoek van de Naamsestraat 
en de ring, waar nu het Immokantoor 
is. Eerst had VTK er nog aan gedacht 
om het café over te nemen maar dat 
was niet gelukt. Sindsdien was VTK 
gewoon bevoorrecht publiek in de 
Harlekijn.  Het café werd uitgebaat door 
een olijke en sympathieke cafébaas (door 
het volk den Boes of  nog populairder 
De Flap genoemd). In den Harlekijn 
werd nooit gedanst, hoofdactiviteiten 
waren fl ipperen, kaarten of  tooghangen. 
Legendarisch was het feit dat den Boes ’s 
nachts - rond een uur of  vier - vaak eten 
voorzag voor de nog aanwezige zatte 
kloten, meestal spaghetti of  boterhammen 
met haring. Je had indertijd trouwens ook 
een studentenclub van zuipende burgies 
naast VTK en die heette zeer toepasselijk 
hijsclub Harlekijn. Dé activiteit in die 
jaren was telkens weer de bezetting van 
het kruispunt van de Naamsepoort, 
wat af  en toe ook gepaard ging met het 
uitvijzen van de rode en groene lichten.  
Een activiteit die we vanuit de redactie 
echter ten stelligste afraden. 

Logo ‘t Elixir 1996-2006 Logo ‘t Elixir  2007- . . . .

Café Napoli
In 1995 sloot de Harlekijn zijn 
deuren en VTK verhuisde naar het 
nabijgelegen café de Napoli, gelegen op 
de Tervuursevest waar nu de Pizza Hut is 
gevestigd. Café Napoli was echter te klein 
en het bier te duur, tegen het einde van 
het academiejaar werd het contract met 
de Waaiberg gesloten.

Fakbar ‘t ElixIr
In 1996 nam VTK voor het eerst zijn 
intrek in de kelder van de Waaiberg. 
Praesidium Gigant bouwde de fak, die 
toen nog gewoon een deel van de zaal 
van de Waaiberg was, en koos voor een 
rechte toog en een recht podium. ’t ElixIr 
was geboren! Het eerste nummer dat 
gedraaid werd heette toepasselijk “Drink 
the Elixir” van Salad. 

Doorheen de jaren heeft ’t ElixIr enkele 
verbouwingen ondergaan. In 2002 
werden de toog en het podium voorzien 
van ronde, sensuele, vrouwelijke vormen. 

Dé activiteit in die jaren was telkens weer de bezetting van het 
kruispunt van de Naamsepoort, wat af en toe ook gepaard ging met 
het uitvijzen van de rode en groene lichten.  

Nog nooit sliepen de studenten zo goed op 
de toog. Destijds vonden ze er niet beter 
op om een fl es wijn onder het podium 
te steken met de bedoeling deze te laten 
rijpen en duurder te kunnen verkopen. 
Tijdens de verbouwingen van 2007 
vonden ze de fl es wijn terug. Toen zij aan 
de vorige hoofdtappers lieten weten hun 
fl es te hebben gevonden, repliceerden 
zij met “steek die terug, die is pas goed 
binnen 100 jaar”. De toog werd opnieuw 
recht en wel 5 meter lang. De DJ-booth 
werd verplaatst naar het einde van de 
toog, in het midden van de fak. In 2010 
werd de DJ-booth verder uitgebreid en 
kreeg de fak een nieuw kleurenpalet. De 
laatste, grote verbouwingen dateren van 
2015: airco, nieuwe toiletten, podium en 
houtwerk achter de toog vernieuwd… en 
de fl es wijn, die hebben ze proberen te 

drinken maar die rook niet meer zo fris.

Ook het logo van ’t ElixIr zag er in het 
begin anders uit dan nu, het tweede en 
huidige logo werd ontworpen in 2007. 
Sinds het academiejaar van 2009-2010 
beschikt ’t ElixIr ook over haar eigen 
bier, Sint-Barbara, vernoemd naar 
de patroonheilige van ingenieurs en 
ingenieur-architecten. Prosit VTK, prosit 
’t ElixIr! •Emily

Interieur ’t ElixIr, Grassparty 2006

Bronnen: VTK Ir.Reëel, 2007, editie 1, p. 30 | Brief  van F. Campforts aan P. Vanheukelom, 
dd. 5-04-1974| Veto, jaargang 13, nr. 14, dd. 15-01-1987, p. 8| Veto, jaargang 13, nr. 
15, dd. 22-01-1987, p. 4 | Veto, jaargang 15, nr. 26, dd. 24-04-1989, p. 12 |  Veto, 
jaargang 16, nr. 9, dd. 20-11-1989, p.6
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24 urenLooP 2019

Het grootste sportevenement van Leuven, de wedstrijd der wedstrijden, de 
krachtmeting tussen de studentenkringen, de strijd om de ‘Heilige Graal’ zit er weer 
op. Ook dit jaar was, ondanks het feit dat we de beker helaas net niet hebben 
kunnen bemachtigen, weer een topeditie. Zelden was het zo spannend tot het 
einde van de race. Dit hebben we uiteraard niet enkel aan onze lopers te danken 
die het beste van zichzelf gegeven hebben, maar ook aan de talrijke supporters 
die langs alle kanten van het parcours onze helden stonden aan te moedigen 
door de longen uit hun lijf te schreeuwen.

De dagen zijn weer bijna op hun kortst, 
als student zijnde kan dit maar één ding 
betekenen: de blok komt er weer aan. 
In deze letterlijk en fi guurlijk donkere 
tijden kijken we met heimwee terug 
naar de hoogtepunten van het afgelopen 
semester. Menig student zal hierbij ook 
zeker terugdenken aan de 24 urenloop. 
Niet enkel op sportief  vlak is dit een 
hoogtepunt van het jaar, ook op vlak 
van verbondenheid tussen alle studenten 
van onze faculteit is dit een hoogdag. 
Eerstejaar of  masterstudent, elke student 
ervaart op dagen als de 24 urenloop toch 
een sterk verbondenheidsgevoel.

Lopers
Ook dit jaar zat de overwinning er zeker 
in, tot op het einde bleef  het uiterst 
spannend. Op het einde hebben we 
helaas toch moeten toegeven aan een 
andere Heverleekring: Apolloon. Voor 
deze topprestatie van hun kant kunnen 
we uiteraard niet anders dan respect 
hebben. Maar ook voor onszelf  kunnen 
we niks anders dan respect hebben: ons 
persoonlijk record weeral verbroken met 
een eindstand van een duizelingwekkende 
1076 rondjes. Dit zouden we natuurlijk 
niet hebben gehaald zonder onze helden 
van lopers.

Supporters
Die lopers kunnen deze bovenmenselijke 
prestatie natuurlijk enkel neerzetten 
dankzij de steun die ze krijgen van 
onze gigantische, supergemotiveerde 
supportersbende die misschien niet hun 
spieren maar wel hun stem 24 uren lang 
volledig hebben gegeven.

Deze supporters stonden langs alle 
uithoeken van het parcours maar de 
grootste concentratie was toch te vinden 

aan dat prachtig loopstandje en, voor 
het eerst, ook op die gigantische tribune. 
Deze constructies komen er uiteraard niet 
zomaar. De voorbereidingen hiervoor 
zijn maandenlang gebeurd door een 
ijzersterke samenwerking tussen het team 
van logistiek, het team van sport en de 
werkgroep 24 urenloop. 

Logistiek en IT
Nadat er vorige jaren werd opgemerkt 
dat er (te) weinig plaats was voor al 
onze supporters, is er voor het eerst een 
tribune geplaatst in samenwerking met 
Ekonomika. Hierdoor hadden onze 
supporters dit jaar al de ruimte om de 
lopers aan te moedigen. Die supporters 
konden natuurlijk zoals elk jaar ook 
terecht op onze prachtige stand. Op deze 
stand was er, om ervoor te zorgen dat de 
lopers zich konden inschrijven en wisten 
wanneer ze moesten lopen, ook 24 uren 
lang steeds een IT’er aanwezig achter de 
schermen. Ook deze mensen hebben er 
mee voor gezorgd dat onze lopers deze 
topprestatie hebben kunnen neerzetten.

Sport en Werkgroep 24 
urenloop
De loopstand was natuurlijk niet alleen 
op functioneel vlak top, ook de inkleding 
was prachtig uitgewerkt in thema. Dit is 
al van voor de start van het academiejaar 
de bezigheid geweest van het sportteam 
en de werkgroep 24 urenloop. Deze 
mensen zijn reeds vorig academiejaar al 
gestart met het zoeken van een thema, 
het uitwerken van een concept voor het 
promofi lmpje, het uittekenen van de 
panelen  die langs de buitenkant van de 
loopstand zijn opgehangen ... Maar sinds 
het begin van dit academiejaar hebben 
deze toppers het ook op zich genomen 

om de lopers wekenlang elke avond te 
trainen, de stokwissels in te oefenen, de 
lopers te motiveren ... 

Ook tijdens de strijd stonden 
voorgenoemde toppers klaar om onze 
lopers te blijven motiveren en (soms 
letterlijk) op te vangen. 

Existenz
Hoewel de overwinning binnenhalen dit 
jaar net niet gelukt is, zijn we wel op een 
andere manier in de prijzen gevallen: 
Existenz heeft met hun eetstandje Alma’s 
foodcontest gewonnen. 

Toekomst
Na dit jaar zo dicht bij de overwinning 
geweest te zijn, wordt er natuurlijk al 
uitgekeken naar de volgende editie. Ook 
volgend jaar zal het ongetwijfeld weer 
bitterspannend worden en zal er weer 
alles aan gedaan worden om die ‘Heilige 
Graal’ binnen te halen.
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Kick Off  TD

Het eerste semester loopt op zijn einde, menig student kruipt voor een dikke maand 
achter de boeken en het leven zoals we het kennen valt stil. De afgelopen maanden 
zijn tal van leuke evenementen de revue gepasseerd. Hier zie je een overzichtje 
van de mooiste momenten voor als je heimwee krijgt tijdens de examens. En niet 
getreurd, volgend semester zijn we er weer voor meer van dat!

BR Launch 1 & 2

Cantussen
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Kick Off  TD

BR Launch 1 & 2

Cantussen

•LD

VTKwis

24 Urenloop

Caraoke
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Best: de eerste maanden Bij een internationaLe 
vereniging

Wauw, wat een start van het nieuwe jaar! We kunnen al terugkijken op een 
uitmuntende voorbereiding van komende events, een succesvolle open meeting en 
een fantastische EBEC.

Open Meeting
“Denk je dat het studentenleven meer 
inhoudt dan enkel wat Leuven te bieden 
heeft? Wil je gans Europa ontdekken op 
een klein budget? Zou je graag nieuwe 
mensen leren kennen die ook deze passie 
delen, zowel hier in Leuven als in de 
rest van Europa? Wil je jezelf  uitdagen 
en ontwikkelen door verschillende coole 
evenementen te organiseren?”
Dat is de boodschap die we met BEST 
uitdragen en 7 oktober bleek dat die 
aankomt. Uitgerust met versnaperingen, 
verfrissingen en meer waren we klaar 
om onze beste kant te tonen tijdens een 
open meeting. Die voorbereiding kwam 
mooi van pas toen er meer volk opdaagde 
dan dat we hadden kunnen dromen. 
Nadat iedereen elkaar had leren kennen, 
werd de werking van BEST Leuven uit 
de doeken gedaan en konden ze een 
eerste keer van de verschillende BEST 
evenementen proeven. Later op de avond 
volgde dan de ideale ontspanning tijdens 
de aftermeeting.

Groeien op alle vlakken - 
Motivational Weekend
Twee weken later vertrokken we met een 
divers gezelschap uit al de hoeken van 
Europa op teambuilding weekend naar 
het exotische Boortmeerbeek. Om te 
testen of  ieders geografi e wel even goed 
was, werden we de eerste avond op een 
afgelegen uithoek gedropt en moesten 
met enkel een getekende kaart onze weg 
terug vinden. De ideale gelegenheid 
om bij te praten en elkaar beter te leren 
kennen. Eenmaal terug heetten een 
groot kampvuur en echte meezingers 
ons welkom. De volgende dag was het 
dan tijd voor het echte werk, een aantal 
uitmuntende trainingssessie gegeven 
door een Belgische en een Deense BEST 
Trainer. Zo werden onze overtuigingsskills 
en productivity management een stevige 
boost gegeven. Voor de meer ervaren 
leden werd er een sessie gegeven over 
het omgaan met verandering en nieuwe 
ideeën. Daarnaast kregen zij die een 
mentor wouden worden voor een nieuw 
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lid daarover meer uitleg. Het weekend 
bereikte de laatste avond haar hoogtepunt 
toen de geïnteresseerden die besloten 
hadden lid te worden offi  cieel bij BEST 
Leuven verwelkomd werden en een 
mentor toegewezen kregen. Natuurlijk 
kon enkel een goed feestje zo’n weekend 
passend afsluiten. Op onze Facebook 
en Instagram pagina’s kan je ook een 
geweldige aftermovie vinden waar je 
Motivational Weekend kan herbeleven.

Eerste bestemming: EBEC 
Leuven 2019
Eind oktober was het dan tijd voor het 
eerste grote evenemnt van het jaar, EBEC 
Leuven, in samenwerking met VTK 
en LBK. EBEC staat voor European 
BEST Engineering Competition en is de 
grootste ingenieurswedstrijd van Europa. 
Er worden drie ronden georganiseerd: de 
eerste plaatselijke ronde is in Leuven, de 
tweede in de Benelux en de derde in een 
Europese stad, dit jaar Warshau. In totaal 
doen er meer dan 6500 studenten aan 
mee! De lokale ronde vindt daarnaast ook 
nog eens in twee delen plaats: een Case 
Study waar een theoretische oplossing 
gezocht wordt en een Team Design waar 
een praktische oplossing gebouwd moet 
worden met gegeven resources. Op 31 
oktober vond eerst de Case Study plaats in 
samenwerking met partner Cyclops. Met 
meer dan twintig concurrerende teams 
van 4 deelnemers, was de spanning te 
snijden. Op het einde van de dag kwamen 
er dan ook enkele indrukwekkende 
oplossingen uit de bus. Een dikke week 
later, op 9 november, vond Team Design 
plaats in samenwerking met partner 
NMBS. Ook daar ging een volle zaal de 
uitdaging aan. Na heel wat ingenieus 
geknutsel mocht de jury later op de avond 
haar oordeel vellen en de winnaars in de 
bloemetjes zetten. Nog eens bedankt aan 
de organisatoren en al de helpende handen 
om beide delen zo goed te doen verlopen. 
Zoals voor Motivational Weekend, zijn de 
aftermovies van EBEC ook te vinden op 
onze media kanalen.

Op naar:
De BSST en de BEST Leuven Summer 
Course natuurlijk! BSST staat voor 
BEST Soft Skills Track en vindt dit 
jaar plaats in maart. Er worden twee 
tracks georganiseerd met verschillende 
trainingssessies over ‘soft skills’. Wat zijn 
dat eigenlijk? Soft skills zijn je sociale 
vaardigheden zoals communicatie, 
presenteren en leiderschap. Die 
vaardigheden kunnen een ongelofelijke 
meerwaarde bieden voor jezelf  als 
werknemer, teamlid of  leider. De tracks 
bestaan uit vijf  sessies. Tijdens zo’n sessie, 

brengen de vertegenwoordigers van een 
bedrijf  de deelnemers een waardevolle 
skill bij, die zij belangrijk achten in hun 
werkomgeving. Na elke sessie is er ook een 
kort networking event met de mogelijkheid 
om je CV af  te geven. Op het einde van 
het track krijg je daarbovenop nog een 
certifi caat dat je de verschillende soft skills 
verkregen hebt. Meer info kan je vinden 
op http://bestleuven.eu/bsst/.

Elk seizoen organiseren BEST groepen 
overal in Europa een seasonal course. Dat 
is een evenement van een tiental dagen 
waar deelnemers lessen krijgen over een 
bepaald technologisch onderwerp. Het 
educatieve deel is aangevuld met vele 
sociale activiteiten zoals een weekend trip, 
verschillende BEST feestjes, pub crawl, 
uitstapjes in de natuur en dergelijke. De 
course in Leuven zal dit jaar gaan over 
energie. De deelnemers zullen alles te 
weten komen over de productie en het 
gebruik van energie en leren over de 
vele buzzwords zoals groene stroom, 
duurzaamheid en CO2-voetafdruk. 
Uiteraard zullen zij ook alle charmes van 
het Leuvense nachtleven en onze geliefde 
fakbar kunnen verkennen. Daarbovenop 
is deelnemen aan een course super 
goedkoop. Alle lessen, activiteiten, eten 
en drinken kosten voor deelnemers niet 
meer dan €60! Als je dit allemaal geweldig 
vindt, heb je drie opties:
- Appliceren voor een course in het      
  buitenland bij een andere BEST groep    
  en een onvergetelijke week beleven.  
  Informatie over alle courses kan je vin 
  den op de www.best.eu.org. 
- Inschrijven voor de course in Leuven   

   als lokale deelnemer en hetzelfde       
   programma volgen als alle      
   internationale deelnemers. 
- Last, but not least, een bijdrage leveren    
  in de organisatie en komen helpen met   
   allerlei taakjes tijdens de course zelf. Je   
  moet daarvoor geen lid zijn van BEST   
  en uiteraard mag je dan voor alle   
   sociale activiteiten meekomen. •BEST

Meer info?
Wil je meer te weten komen over Best    
Leuven? Neem dan zeker een kijkje 

op hun website!
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de Podiumkunstensite, een nieuwe CuLtureLe hotsPot

Als VTK Cultuur houden we ons ook bezig met het toekomstige culturele aanbod 
in ons geliefde Leuven. Studentenvertegenwoordiging beperkt zich namelijk niet 
enkel tot onderwijskwaliteit en overlastpreventie, maar omvat ook een zitje in enkele 
culturele raden en commissies van de KU Leuven én Stad Leuven, waarin de nieuwe 
podiumkunstensite één van de grootste dossiers op tafel is.

Welke Site?
Op dit moment torent het oude, 
verlaten en amper betrokken Sint-
Pietersziekenhuis nog steeds boven de 
Brusselsestraat. Het is een gebouw en 
plaats met een rijke geschiedenis, één die 
al een ziekenhuis kende in de vorm van 
het Sint-Elisabethgasthuis in de 13e eeuw. 
Dit laatste werd dan weer zes eeuwen 
later gesloopt ten behoeve van het Sint-
Pietersgasthuis, dat continu verbouwd 
en uitgebreid werd tot na de Tweede 
Wereldoorlog, waarna er wordt besloten 
het gasthuis te slopen (of  toch bijna, 
een deel ervan staat nog steeds recht 
achter de hoogste vleugel van het huidige 
ziekenhuis) ten voordele van de twee 
torens die er tot op vandaag nog steeds 
staan. 

Geschiedenis van de 
Leuvense ziekenhuizen
Waarom is deze site nu toe aan een 
volledig nieuwe inrichting? Hiervoor 
moeten we teruggaan tot de splitsing van 
onze Alma Mater in de KU Leuven die 

we vandaag de dag kennen. We noteren 
het begin van de jaren ‘70, op de site 
staat nu de eerste toren van het Sint-
Pietersziekenhuis (de andere is nog in 
aanbouw) en naast het onafgebroken 
deel van het oude gasthuis vinden we er 
in de buurt ook het Sint-Raphaëlcomplex 
terug. De nieuwe (Nederlandstalige) 
faculteit geneeskunde vergt een nieuw 
geïntegreerd universitair ziekenhuis, 
mede door een probleem van veroudering 
en kleine capaciteit maar vooral voor het 
centraliseren van diensten die nu nog 
wijd verspreid zijn en niet met elkaar 
samenwerken. Op een heuvel buiten de 
stad wordt in 1971 de eerste steen gelegd 
van wat later de campus ‘Gasthuisberg’ 
zou worden. Nadat de tweede vleugel 
van het Sint-Pietersziekenhuis (die aan de 
Brusselsestraat) afgewerkt wordt, begint 
het gloednieuwe Gasthuisberg ook vorm 
te krijgen. 

Wat dan met het Sint-
Pietersziekenhuis?
Het zal ertoe leiden dat een groot deel 
van deze nieuwe vleugel nooit in gebruik 

zal worden genomen, simpelweg doordat 
de capaciteit in Gasthuisberg voldoende 
is en men de patiënten liever onder 
brengt in het nieuwe centrale ziekenhuis 
waar de beste medische technologie 
van het moment voorhanden is. Op 
lange termijn zullen de onderwijs- en 
navorsingsvoorzieningen van Sint-
Raphaël verhuizen naar Gasthuisberg en 
zal Sint-Pieter eerder de functie van een 
‘streekziekenhuis’ toebedeeld krijgen. Dit 
kadert allemaal binnen het masterplan 
om een organisch geheel te vormen van 
complementaire ziekenhuizen zonder 
onderlinge concurrentie. De verspilde 
verdere investeringen in het Sint-
Pietersziekenhuis die dan nog eens verder 
onder vuur kwamen te liggen door de crisis 
in de jaren ‘80 die verdere besparingen 
opdrong maakte dat het ziekenhuis een 
lastig dossier werd in de relatie tussen de 
stad en de KU Leuven.

Tijd voor een nieuwe 
bestemming
Het vorige bestuur is nooit heel subtiel 
geweest over wat ze van het ziekenhuis 
vonden, het duurde echter tot 2018 
alvorens de laatste personeelsleden het 
pand verlieten, ongeveer op hetzelfde 
moment dat de nieuwe bestuursploeg 
het op het stadskantoor overnam. Beiden 
waren het er wel over eens dat de hele 
Hertogensite aangepakt moest worden 
(een samenraapsel van de gronden onder 
het Sint-Pietersziekenhuis, de campus 
Sint-Raphaël en de verpleegstersschool, 
tussen de Kapucijnenvoer, de 
Minderbroedersstraat en uiteraard 
de Brusselsestraat). Het was ook vrij 
snel duidelijk dat een deel van deze 
Hertogensite een culturele invulling 
zou moeten krijgen, aangezien de 
stadsschouwburg uit zijn voegen begon te 
barsten en hier niet meer alles voorhanden 
is zoals van een moderne zaal verwacht 
zou worden

Sint-Pietersziekenhuis
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Podiumkunstensite
Deze invulling staat al enkele maanden 
bekend als de Podiumkunstensite, het 
huidige concept is het resultaat van een 
open oproep uitgeschreven door de Stad 
Leuven via de Vlaamse Bouwmeester. 
Het Londense ontwerpbureau Sergison 
Bates, wiens visie het meest aansluit bij 
die van de Stad, mocht deze nieuwe site 
uitwerken. Het hele complex bestaat 
echter uit meerdere delen: Allereerst 
is er de nieuwe grote zaal, die op 
indrukwekkende wijze boven de rest 
uittorent en plaats zal kunnen bieden 
aan maar liefst 1.000 toeschouwers. Het 
tweede luik is een ietwat kleinere zaal met 
een capaciteit van 400 tot 500 personen. 
Beide zullen een state-of-the-artuitrusting 
krijgen met onder meer fl exibel inzetbare 
tribunes. Met het gebouw wilt men van de 
site ook een stedelijke broedplaats maken, 
naast de zalen zullen er namelijk ook 
repetitieruimtes, een foyer en een dakterras 
te vinden zijn om zo de toegankelijkheid 
van de site te benadrukken. Zelfs een 
paar woongelegenheden en commerciële 
ruimtes kennen hun plek nu al, alsook 
de ondergrondse fi etsenstalling. De 
historische gebouwen van het Sint-
Pietersgasthuis blijven ook bewaard, 
de nieuwbouw zal zich mooi kunnen 
inbedden in het historische kader vol met 
onroerend erfgoed. 

Wat biedt de toekomst?
Aangezien het Sint-Pietersziekenhuis 
er voorlopig nog staat zal de nieuwe 
podiumkunstensite nog niet voor 
morgen zijn. Voor de sloop van het 
ziekenhuis wordt er gewacht op de 
verwijderingswerken van het asbest in het 
gebouw. De eerste steen van de nieuwe 
Leuvense culturele hub zou in 2021 gelegd 
moeten worden, waarna het ten laatste 
in 2027 volledig operationeel moet zijn. 

Dit alles is een strakke planning, maar is 
nodig als Leuven ambieert om Culturele 
hoofdstad van Europa te worden in 2030. 
Er mag wel vanuit gegaan worden dat 
het een dossier is dat een werk is van vele 
jaren, waarvan wij het einde niet meer 
zullen meemaken, toch mogen we de kans 
niet laten liggen om invloed uit te oefenen 
op zo een groots project, misschien zit er 
voor ons zelfs een nieuwe zaal voor VTK 
Revue in? •VTK Cultuur

Podiumkunstensite

VTK Cultuur, wa is da?
Aan allen die nieuw lid zijn van VTK of  zij die voorbije jaren hun bureau niet mochten

verlaten van de mama: wij, VTK Cultuur, zijn een enthousiast groepje studenten als

onderdeel van studentenkring VTK. Wij zijn er voor de studenten die snakken naar

nostalgische avondjes op de kerstmarkt, de vakantievibes van een zomerfestival of

toch aan de bomma willen bewijzen dat veel tv kijken goed is voor je quiz-kennis

(houd zeker onze evenementen in het oog via de VTK website, de Facebookgroep

van VTK Cultuur of  onze Facebookpagina!).
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Mad Libs, hoe werkt het? Zoek iemand waarvoor je graag een verhaaltje zou 
voorlezen. Stel hem/haar eerst een aantal vragen om het verhaal verder aan te 
vullen. De vragen vind je tussen haakjes in de tekst, je moet ze niet noodzakelijk 
op volgorde stellen. Vul de antwoorden in en je kan het verhaal voorlezen aan je 
vriend(in). Veel plezier!

Liefste               (Zo zou je je lief beschrijven) Kerstman,

Ik ben heel braaf  geweest afgelopen jaar: ik heb maar            (getal) studenten gebuisd 
en enkel het examen van              (iemand van je vrienden) ondraaglijk moeilijk gemaakt. 
Bovendien heb ik zeer             (adjectief) slides gemaakt. Ik zou het zelfs             -er (zelfde 

adjectief als hiervoor) noemen dan de cursus van            (vak). Daarom zou ik graag 
een              (metaal)              (schrijfgerij) als cadeau vinden onder de kerstboom, maar met 
een            (cadeau) ben ik ook tevreden.

Nadat we de kerst-             (boom) gezet hebben in de              (kamer) en hem versierd 
hebben met              (kleur)              (kerstversiering), heb ik samen met mijn              (familielid)

_____ (gerecht) gemaakt. Het is al een traditie sinds ik              (je geschat aantal herexamens) 

jaar oud ben. Vroeger hielp mijn              (ander woord voor oma) me altijd, maar ondertussen 
kan ik het helemaal zelf. Je moet enkel              (ingrediënt) en              (ingrediënt) mixen 
en            (fruit/groente) toevoegen. En vergeet zeker geen eetlepel            (kruid/specerij)

toe te voegen! Plaats in de oven op              (getal) graden en wacht             (tijdspanne). Het 
resultaat zal            (zo ruikt de fak) ruiken!

Ik kijk er al naar uit om je met je             (kleur)              (voertuig) langs mijn huis te zien 
passeren. En doe de groetjes aan je              (mannelijk familielid) Sinterklaas! Van hem kreeg ik 
al chocolade              (voorwerp in de aktetas van een prof). Nu moet ik mijn briefje eindigen, 
want ik moet gaan            (werkwoord) samen met           (prof).

           (adjectief) groetjes, Prof. Dr. Ir.              (prof)

PS: Ik heb de/het              (onmisbaar voor elke prof) van            (prof) geleend, maar de mijne 
was stuk en ik ga die/dat over              (tijdspanne) teruggeven, dus dat telt niet als stout zijn.
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Wie aan Kerst denkt, denkt aan cadeautjes. Onze proff en hebben hier ook al aan gedacht, 
maar van wie zijn deze lijstjes? Het antwoord vind je op onze instagram-pagina @vtkrevue.

• Apple airpods

• boek: How to properly        

  document your life - C. Amelcase

• een O(1/N) sorteeralgoritme

• loop invariants

1

• een citytrip naar Sofi a, Bulgarije• 3D-pen met krijtvullingen• NMBS-abonnement Gent-  
 Leuven in  1e klasse• een universeel assenstelsel

2

• meer likes op Twitter
• een roze brilmontuur
• een licentie voor Gantt        
 Offi  ce Pro

3

• Tesla coil
• ideale opamps
• een LC-tank
• boek: Maximaliseer je eigen    
 capaciteiten - R.L. Farad

4

• extra tolerantiepunten
• eindelijk weten waar p en n voor   staat
• goed op voorhand beginnen
• slagen voor de tussentijdse testjes
• een universeel assenstelsel

6• Guyscorrectie op elk   
 examen

• een aluminium hoed

• meer verjaardagsmails op  

 6  mei

• meer  Wouters in de aula

7

• een ingenieurstitel

• 5-waardige koolstof

• een whiskey geschenkmand

• orbitaalmixer

5
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Verschillende mogelijke 
systemen
De literatuur vermeldt verschillende 
systemen als mogelijke opvolger 
van de gasboiler. Vroeger zette de 
overheid in Vlaanderen resoluut in 
op zonnecollectoren als opvolger met 
behulp van subsidies. Zonnecollectoren 
zetten de energie uit de zonnestraling 
om in warmte en deze warmte wordt via 
een warmtewisselaar doorgegeven aan 
het sanitair water. De laatste tien jaren 
zijn zonnepanelen echter zo goedkoop 
geworden dat het tegenwoordig ook al 
rendabel is om de elektriciteit, die de 
zonnepanelen opwekken, rechtstreeks om 
te zetten in warmte. Dit gebeurt meestal 
met behulp van een elektrische boiler, 
die vaak ook gebruikt wordt in keukens 
voor het opwarmen van water. Beide 
technologieën blijven echter afhankelijk 
van de zon en de meeste mensen wachten 
liever niet op de zon om een douche te 
nemen. Een warmtepomp biedt hierop 
het antwoord. Deze technologie haalt de 
warmte uit de buitenlucht en voegt deze 
warmte toe aan het op te warmen water. 
Om deze onnatuurlijke energiestroom 
te genereren verbruikt de warmtepomp 
echter wel (al dan niet duurzame) externe 
elektriciteit. Omdat deze elektriciteit 
gevoed wordt door het elektriciteitsnet, 
kan de warmtepomp altijd werken en zijn 
we dus niet langer afhankelijk van de zon. 

Vooraleer één van deze drie hernieuwbare 
technologieën echter in staat is om op een 
duurzame manier water te verwarmen, 
moeten we er een volledig systeem 
rond voorzien. Deze technologieën zijn 
namelijk niet in staat om goedkoop een 

hoog verwarmingsvermogen te leveren (in 
tegenstelling tot de gasboiler), waardoor 
er een buff ervat aanwezig moet zijn. In 
dit buff ervat bevindt zich permanent 
warm water om zo ten alle tijden een 
hoog genoeg debiet aan warm water te 
kunnen leveren. Een andere reden voor 
het buff ervat is dat het moment waarop 
het sanitair warm water gevraagd wordt 
niet altijd overeenkomt met het moment 
waarop de hernieuwbare energiebron 
beschikbaar is. Zo schijnt de zon enkel 
overdag, daar waar we liefst ook ‘s 
ochtends of  ‘s avonds willen kunnen 
douchen. Tot slot is het ook nodig om 
een back-upsysteem te voorzien voor 
wanneer de hernieuwbare energiebron 
niet toereikend is. Dit systeem, dat niet 
per se duurzaam moet zijn, zorgt ervoor 
dat we alsnog warm water hebben 
wanneer de zon niet schijnt of  wanneer 
het vermogen dat de warmtepomp kan 
leveren ontoereikend is.

Dimensionering
Om te zorgen dat het totale prijskaartje 
niet te hoog oploopt, is het noodzakelijk 

om de afmetingen van de verschillende 
componenten (hernieuwbare technologie, 
buff ervat, back-upsysteem), zo optimaal 
mogelijk te kiezen. Ook moeten we weten 
op welke manier we de verschillende 
technologieën het beste aansturen. Dit 
is echter geen gemakkelijke opgave, 
aangezien de vraag naar sanitair warm 
water voor elk huishouden verschillend 
is en een verwarmingssysteem dat exact 
afgestemd is op deze vraag tot grote 
besparingen kan leiden. Uit onderzoek 
is gebleken dat de grootste besparingen 
voortkomen uit een optimale keuze 
voor de grootte van het opslagvat 
en een optimale aansturing van de 
warmtepomp of  de elektrische weerstand. 
Bij warmtepompsystemen kan je op die 
manier besparen op 10% van de totale 
kosten (zowel investerings- als operationele 
kosten), bij zonnepaneelsystemen 
bedraagt deze besparing 5%. Het is 
uiteraard niet per se nodig om te kiezen 
voor de optimale dimensionering van het 
systeem. Zo kun je als gezin kiezen dat 
je het best oké vindt om een klein beetje 
comfort op te off eren (en dus niet altijd 
warm water te hebben), in ruil voor een 
goedkoper systeem en lagere jaarlijkse 
kosten.

De optimale technologie
We kunnen nu deze optimaal 
gedimensioneerde systemen gebruiken 
om te bepalen welke hernieuwbare 
technologie de beste keuze zou zijn voor 
een bepaald huishouden. De vraag rijst 
dan echter wat we bedoelen met de term 
“beste”. Kijken we zuiver naar de CO2
-uitstoot van elk systeem, dan presteert 

Warm water, waar komt dat eigenlijk vandaan? Tot een paar jaar geleden was 
de productie van sanitair warm water simpel: water werd verwarmd door een 
verbranding van stookolie of aardgas. Een eenvoudige en goedkope methode, 
maar zeer nefast voor de opwarming van de aarde. Een methode die dus zou 
moeten verdwijnen in de toekomst willen we het klimaatakkoord van Parijs respecteren. 
Gelukkig zijn er de afgelopen twintig jaar grote doorbraken geweest bij enkele 
hernieuwbare technologieën. Daardoor zijn we nu in staat om hernieuwbare energie 
op te wekken zonder dat er CO2 wordt uitgestoten. Denk hierbij bijvoorbeeld 
maar aan zonnepanelen, windmolens en zonnecollectoren. Maar welke van die 
technologieën is op kleine schaal het meest bruikbaar? En wat betekent dit alles 
voor onze portemonnee?

moet het warm water 
oPnieuw worden uitgevonden?
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een systeem gebaseerd op zonnepanelen 
het beste, met een uitstoot die tot vier keer 
lager is dan bij een gasboiler. Met de term 
“beste” kunnen we echter ook het systeem 
bedoelen dat over de totale levensduur de 
laagste totale equivalente kost heeft om 
sanitair warm water te produceren. In 
dat geval komt de warmtepompboiler als 
winnaar uit de bus. Tot slot kunnen we ook 
kijken welk systeem het minste elektriciteit 
van het elektriciteitsnet verbruikt. Willen 
we namelijk in de toekomst gaan naar 
klimaatneutraliteit, is het belangrijk dat de 
systemen zo veel mogelijk onafhankelijk 
zijn van conventionele energiebronnen. 
Bij een dergelijke energetische vergelijking 
blijkt het systeem met zonnepanelen te 
excelleren. Uit deze drie vergelijkingen 
blijkt dus dat geen enkele technologie 
alle anderen overtreft op alle vlakken en 
bijgevolg is er dus ook geen keuze die op 
elk gebied optimaal is.

Deze vergelijking heeft echter wel een 
duidelijke conclusie op een ander vlak: 
zonnecollectoren scoren namelijk slechter 
in elke vergelijking dan zonnepanelen. 
Dit is opmerkelijk gezien de vergelijking 
er niet eens rekening mee houdt dat 
zonnepanelen de mogelijkheid hebben 
om overschotten aan elektriciteit terug op 
het elektriciteitsnet te zetten. Met dit in het 
achterhoofd is het vreemd dat de Vlaamse 
overheid momenteel meer subsidies geeft 
voor het plaatsen van zonnecollectoren 
dan voor zonnepanelen.

Warmtepomp én 
zonnepanelen?
Aangezien zonnepanelen aanleiding 
geven tot het meest ecologische systeem 
en een warmtepomp tot het goedkoopste 
systeem, lijkt het een goed idee om 
een systeem te bedenken dat gebruik 
maakt van zowel zonnepanelen als 
een warmtepomp. Hierbij kunnen 

de zonnepanelen afhankelijk van de 
aansturing zowel de warmtepomp voeden, 
als rechtstreeks het water opwarmen (via 
een elektrische boiler), als elektriciteit op 
het elektriciteitsnet plaatsen.

Deze combinatie van technologieën 
heeft een totale kost die bijna zo laag is 
als die van een systeem gebaseerd op 
een warmtepompboiler en een CO2 
-uitstoot die lager is dan bij een systeem 
met enkel zonnepanelen. Bovendien 
zal deze combinatie veruit het minst 
afhankelijk zijn van elektriciteit van het 
elektriciteitsnet. De combinatie levert ons 
bijgevolg het voordeel op van de beide 
individuele technologieën. Het nadeel 
van het gebruik van twee technologieën 
is dat er in het begin ook geïnvesteerd zal 
moeten worden in twee technologieën, 
maar gelukkig wordt deze investering 
op termijn wel teruggewonnen door een 
lagere energiefactuur. 

Bad of douche?
Ook het al dan niet hebben van een bad 
in de badkamer heeft een invloed op de 
keuze van de optimale hernieuwbare 
technologie. Een bad zorgt namelijk voor 
een grotere piekvraag naar sanitair warm 
water en niet elke technologie is even goed 
in staat deze grotere piekvraag te leveren. 
Zo zorgt de aanwezigheid van een bad voor 
een verhoging van de kostprijs met 7% 
bij systemen gebaseerd op zonne-energie 
(zonnepanelen of  zonnecollectoren), 
terwijl dat slechts rond de 3% ligt bij 
warmtepompsystemen. Een andere factor 
om rekening mee te houden is het aantal 
inwonende personen. Een lager aantal 
gebruikers verlaagt namelijk de jaarlijkse 
vraag naar sanitair warm water, wat 
hernieuwbare technologieën met een 
lagere investeringskost bevoordeelt, zoals 
zonnepanelen of  zonnecollectoren. Deze 
technologieën zijn namelijk schaalbaar 
(individuele panelen), dit in tegenstelling 
tot een warmtepomp die in zijn geheel 
gekocht moet worden.

Weg met de gasboilers? 
De grote vraag blijft echter nog 
onbeantwoord: “Wat betekenen deze 
hernieuwbare technologieën voor onze 
portemonnee? Zijn ze goedkoper dan 

een gewone gasboiler?”. De antwoorden 
op deze vragen zijn meteen ook de reden 
waarom er momenteel nog maar zelden 

sanitair warm water verwarmd wordt met 
hernieuwbare technologieën: afhankelijk 
van het vraagprofiel en het subsidiebeleid 
kan het goedkoopste hernieuwbare 
alternatief  tot 50% duurder zijn dan 
de gasboilers die momenteel het vaakst 
gebruikt worden. Het prijsverschil 
ontstaat voornamelijk door de extreme 
gas-/elektriciteitsprijsverhouding in 
België. Gas is namelijk gemiddeld vijf  
keer goedkoper per kWh dan elektriciteit. 
Dit is te wijten aan het feit dat er de 
afgelopen jaren veel extra heffingen zijn 
gekomen op elektriciteit om de transitie 
naar meer hernieuwbare energie te 
financieren, terwijl de prijs voor gas min 
of  meer constant gebleven is. Als die 
heffingen eerlijker verdeeld zouden zijn 
tussen gas en elektriciteit, zou het enorme 
prijsverschil tussen de gasboiler en de 
hernieuwbare technologieën kunnen 
verdwijnen. Het ziet er echter niet naar uit 
dat dit snel gaat gebeuren in Vlaanderen.

De volgende generatie van technologieën 
om warm water op een ecologische 
manier te verwarmen staat dus aan de 
deur, klaar om de gasboiler van zijn troon 
te stoten. Wanneer die transitie echter 
gaat gebeuren en welke technologie 
zal domineren is nog onzeker. Alles zal 
afhangen van toekomstige technologische 
verbeteringen, eventuele veranderingen in 
het subsidiebeleid, een mogelijke energie-
taxshift en evoluties in het gevraagde 
profiel aan sanitair warm water.

De vraag is nu echter of  de regering 
daar ook warm voor loopt, zodat wij in 
de toekomst water kunnen opwarmen 
zonder de aarde op te warmen.•TW
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Chaos sudoku

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

Cryptogram

In een cryptogram is elke letter van het alfabet verwisseld met een andere letter. De opdracht is om je 
taal- en patroontalenten naar boven te halen om de tekst te ontcijferen. Wat wordt er gezegd? Let op! 
Dit is in het Engels!

Tip: begin met de kortste woorden en weet dat de meest voorkomende Engelse letters E-T-A-I-O-N zijn.

1. BK KIZUF ZK ZEU EKWYU KI ZEA IPXUFT, IKP NUUTY REKGU ZEU WFWYUT OJZE.

2. ZF ZVZPHFA GZKPHV QIZCAPMCT XWSNFGWLF, FACBPWF, IAE., WHI XSPAIF QIFA 
PH Z EITTZS WH Z SZPHJ BZJ.

3. BEVXWPRPBC CVKDB DUW PDWVJJVRWLKJ ZULQW KJUDV, QLW CUNKJ ZULQW.

4. U OANIFA I QAFUPULX IL IP ICXAMPIXUTA XG OANGFUPZ I FILGNEULX.
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Rosetta puzzel
Een Rosetta is een bloemetje met een 
gekleurd vakje als centrum en 6 zeshoekjes 
errond.

Voorbeeld:

Rules of the game
De regels zijn simpel. Om de puzzel op te vullen moet elke 
Rosetta opgevuld worden met nummers tussen 1-7. Er is geen 
specifi eke volgorde voor nodig.

Wedstrijd? Wedstrijd!
In iedere editie van de Ir.Reëel staat telkens een puzzel waarbij je een 
cijfer zal bekomen. Met deze getallen kan je een code vinden die jou een 
mooie prijs kan opleveren!

Zorg er dus voor dat je het cijfer van de vorige editie weet en dat je het 
cijfer met de rode cirkel rond ook vindt! Dit is namelijk het tweede cijfer 
naar de overwinning!
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Volg @vtkleuven op Instagram
en blijf op de hoogte van alle evenementen


