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VTK

W ie

schuilt er achter de praeses en de vice ?

Arno en Pieterjan, twee zeer gemotiveerde mensen die al hun energie steken in
VTK. Hoe ziet een dag in hun leven er uit? Wat drijft hen? Wat zijn hun visies? Dit
zijn allemaal vragen waar je hier een antwoord op vindt.
Jullie kennen elkaar al een tijdje,
maar na de afgelopen maanden zo
intiem samengewerkt te hebben,
hoe zien jullie elkaar nu?
PJ: Arno is een heel sympathieke kerel,
met super veel enthousiasme. Iemand met
zo’n groot hart voor VTK heb ik zelden
gezien. En ik ben blij hem mijn praeses
te noemen.
A: Ja PJ is ook wel tof (lacht). Nee, het
beste aan PJ is dat iedereen daar gewoon
eens mee kan babbelen, wat chillen en
even in zijn zetel kan komen zitten. En
iedereen vindt dat altijd tof om zoals bij
een oud bejaard manneke goeiendag te
komen zeggen. Zo moet een vice ook zijn:
openstaan voor iedereen en overal eens
een babbeltje doen. En dat kan gewoon
bij hem, dat is fantastisch. Ik doe dat ook
vaak, al dan niet zonder broek (lacht) eh
PJ?

verschillende praesidia samenkomen).
Om de relaties met andere praesidia en
ook in ons praesidium wat aan te sterken.
Dat is wel tof met een grote groep eentje
gaan drinken.
A: Daarna is elke week voor mij een
rollercoaster. We hadden enkele weken
geleden doop, dan draait alles daarrond.
Zo had je ook de 24 urenloop en nog
vroeger dan de onthaaldagen. Dat vind
ik het tofste aan praeses of vice zijn. Je
hebt echt weken, dat alles, uw hele wereld
draait rond iets waar je naartoe leeft.
Daar steek je dan al uw tijd in en dat is
super om te doen.
En lijdt jullie studie daar dan niet
onder?
A: Jah uw studie…
PJ: ...die lijdt daar een beetje onder.
A: … die krijgt soms inderdaad wat

“Elke week is voor mij een rollercoaster. “
PJ: Dat is waar (lacht).
Hoe ziet een algemene week
voor jullie eruit? Jullie leven is
waarschijnlijk wel veel veranderd
met vorig jaar?
A: Vorig jaar was het tweede semester
natuurlijk ook al super druk met de
kiesweek, maar nu is er toch nog wel een
extra dimensie bij. Als praeses en als vice
ben je ook bezig met het overkoepelende
geheel. Je bent niet meer alleen je eigen
post. Je bent praktisch een deeltje van elke
post geworden. Dat is super tof, want je
kan overal helpen en meedenken. En
daarnaast ben je dan ook nog praeses of
vice.
PJ: Een typische week begint dan altijd
met de RvB op zondagavond.
A: Inderdaad, we beginnen de week met
een knaller van formaat om samen te
zitten met iedereen van het praesidium.
Hier denken we na over welke richting
onze organisatie op moet gaan, toch op
korte termijn. En dan…
PJ: … gaan we meestal met een hele
hoop mensen naar plan sjarel (red. een
4 feestje op zondagavond waar mensen van

minder aandacht. Ideaal is het natuurlijk
niet, maar het is ook belangrijk alles uit
dat studentenleven te halen, Je maakt het
maar 1 keer mee.
En jullie persoonlijke leven?
PJ: Soms een beetje ja. Voor zover je dat
nog hebt (lacht).

A: Dat is een kwestie van goede afspraken
maken. Mijn ouders weten ook dat ik
niet elk weekend even fris zal zijn, maar
waarschijnlijk iets langer in bed lig om te
bekomen van die helse week. Net zoals
mijn vriendin.
PJ: Je weet ook op voorhand waar je aan
begint. Dus je neemt daar ook een beetje
vrede mee en je werkt daar ook naartoe
om tot zo’n jaar te komen waar je piekt.
En soms een beetje minder tijd hebt voor
andere dingen, maar dat is ook niet zo erg,
dat is tof. Je krijgt er ook heel veel voor in
de plaats, want VTK geeft ook altijd zeer
veel terug vind ik.
A: Ook de leden vooral.
Hoe is het academiejaar voor jullie
tot nu toe verlopen? Hebben jullie
al toffe anekdotes?
PJ: Een moment dat mij echt wel geraakt
heeft, was vlak nadat de lichten uitvielen
bij de 24 urenloop. We mochten toen
beginnen aan ons overwinningstoertje.
En bij Apolloon, die vlak naast ons zitten,
staat iedereen plots recht en beginnen ze
te applaudisseren. Sander, de praeses van
Apolloon stond aan de binnenbaan, vrij
ontroerd. Ik vond dat echt een prachtig
moment. Zij hadden zoveel respect voor
ons. Zij waren ongelooflijk sterk geweest,
maar wij waren net dat tikkeltje beter. Ik
vond dat echt prachtig hoe zij dat respect
betuigden naar ons toe. Ik ben toen ook

VTK
mijn kot stond. Toen had ik het pas echt
door dat we gewonnen hadden.
A: Dat vind ik momenteel echt één van
de meest memorabele momenten van
het jaar. Het moment dat Frits als eerste
uit die eerste ronde kwam, dat vond ik
zo zot. Je staat daar aan die stand, en
iedereen wacht totdat die lopers die bocht
uitkomen. Dat is zo super beklijvend.
Je voelt die energie aan de stand, die
spanning tussen Apolloon en VTK.
Iedereen kijkt naar die bocht en dan komt
Frits als eerste tevoorschijn. Echt zot,
heel die stand werd dan ook zot, en al die
vlagjes, dat was fantastisch.
Hoe zijn jullie eigenlijk in het
praesidium terechtgekomen. Is
dat altijd al een droom geweest,
praeses of vice te worden?
direct Sander een hand gaan geven en
een knuffel. Dat was echt een prachtig
moment, dat blijft me voor altijd bij.

Die 24 urenloop, daar moeten
we het natuurlijk nog even over
hebben. Hoe voelde dat voor jullie?

A: Ik weet het niet, ik ben aan het denken
wat ik echt leuk én schraal én marginaal
tegelijk vind. Ik weet nog dat ik na het
jeneverfeestje om 5 uur ’s nachts samen
met iemand anders van het praesidium,
naar het fakhuis van LBK ben gegaan
en daar kerkliederen heb gezongen tot 9
uur ’s ochtends. Daarna ben ik gewoon
naar mijn kot gegaan om te slapen. De
rest van de dag ben ik dan tijdens drie
vergaderingen telkens 5 minuten te laat
binnengekomen, omdat ik zo kapot was.

A: Dat was zot, ja echt zot, niet alleen voor
mezelf, maar ook voor het sportteam en
iedereen die daaraan heeft meegewerkt.
En dan sta je daar op een podium met
een 500tal VTK’ers voor jou en dan
nog eens duizenden andere studenten.
Ja dat is ongelooflijk. Dat is één van de
meest beklijvende momenten van mijn
leven. Om dan zo die micro te krijgen en
even te kunnen brullen voor die menigte,
die sowieso al zot is dat wij gewonnen
hebben. Om die dan klaar te stomen
voor een fantastische feestje, dat was echt
ongelooflijk. Ik heb het ook destijds gezegd.
Dat voelde ook gewoon onwezenlijk aan,
wat je die dag allemaal meemaakt als
praeses, of als sportverantwoordelijke,
of als vice, dat is niet te doen. Dat is echt
gewoon onbeschrijfelijk.

PJ: Zo zijn we ook na de afbraak van
de halloween TD gaan cantussen op de
zolder van VRG om half 7 ’s ochtends.
Omdat we nog moesten wachten tot de
alma gekuist was, om tafels en stoelen
terug te gaan zetten. En het beste van al
was dat we ook nog bakken bier zijn gaan
bijhalen om om half 9 pintjes te drinken
bij onze koffiekoeken.
A: Net zoals op de massacantus, ik wou
toen iets doen rond de estafette. En dan
vind ik dat tof dat ik even de tijd heb
kunnen nemen om samen met enkele
mensen van het praesidium daar zo
iets heel kitscherig van te maken. En zo
echt een estafetteteam samen te stellen
met een kapitein en een délégué zoals
in de voetbal. Een délégué, die eigenlijk
niets echt essentieel doet, maar zich toch
heel belangrijk voelt, druivensuiker en
flesjes water uitdelen en wedstrijdbladen
invullen. Dat hebben wij dan ook allemaal
gedaan. Van die zeverdingen, dat vind ik
nog altijd het leukste om te doen, zelfs
als je praeses bent. Je maakt zoveel van
die grotere dingen mee, maar zo van die
zalige kleinere dingen waar je nog steeds
tijd voor kunt vrijmaken, dat vind ik echt
tof.

A: Nee, ik denk dat niet. Het contact, dat
was het eerste jaar, met die onthaaldagen,
Ik vond die super tof, ik heb mij daar echt
goed geamuseerd. Ik heb daar vrienden
gemaakt die ik nu nog altijd heb. Dat is
me altijd bijgebleven. Sinds die dagen heb
ik altijd wel een deel van die leuke groep
mensen willen zijn. Zo ben ik daar dan
ook een beetje ingegroeid, maar het idee
van praeses, dat is pas veel later gekomen,
als groepscoördinator onderwijs.
PJ: Ik kwam in Leuven en kende hier echt
zeer weinig mensen. Ik had echter wel een
vriend die een jaar hoger zat. Daar ben
ik dan fel mee opgetrokken, zo heb ik ook
veel mensen van het jaar boven mij leren
kennen. Die gingen het jaar erop allemaal
in het praesidium. Dan zag ik hoeveel
plezier die hadden en dan wou ik daar
zeker bij. Dat vice worden, dat heeft nooit
echt in mijn gedachten gespeeld. Ik ben
echter altijd een persoon geweest die vaak

“Van die zeverdingen, die vind ik nog altijd
het leukste om te doen, zelfs als ge praeses
zijt. “
En PJ?
PJ: Aaaah… ja, ik zat gewoon tussen
die dolle menigte helemaal loco te
gaan. En niet bevatten dat we alweer
gewonnen hadden. In mijn tweede jaar
hadden we ook al gewonnen en dat is
zo uitzonderlijk, om dat nog eens mee
te maken, dat is fantastisch. Ik had er
het volste vertrouwen in vanaf minuut
één. Ons sportteam was super goed
voorbereid, maar het realiseren, dat is
toch nog iets anders. Dat het gebeurd is,
dat heeft toch lang geduurd tot dat echt
is doorgedrongen. Tot die beker even op

vrolijk is, plezier maak met iedereen en
wat zevert langs alle kanten. Op het einde
begon ik dan te denken: “Weet je? Vice
dat zou misschien nog wel iets zijn voor
mij.” Ik had er ook zeer veel zin in om
die sfeer naar heel het praesidium en de
medewerkers over te dragen. Toen heb ik
maar besloten dat te doen en daar heb ik
zeker nog geen spijt van gehad sindsdien.
Ieder jaar worden er standpunten
opgesteld waar VTK naartoe
wil. Hebben jullie echter ook nog
persoonlijke visies?
A: Wow, moeilijke vraag, Ben.
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PJ: Ik kan misschien klein beginnen
voor mij. Ik had altijd het gevoel dat de
werkgroepen en soms ook jaarwerkingen
nogal lostaan van VTK. Niemand kent
elkaar en dat wou ik dit jaar zeker dichter
bijeen brengen. Ik zou het tof vinden
mocht VTK naar de toekomst toe meer
als 1 blok naar buiten kunnen komen en
niet het praesidium, de werkgroepen, de
jaarwerkingen apart, maar echt 1 blok
VTK. Mocht dat de komende jaren
verder uitgewerkt worden. Dat zou ik echt
schitterend vinden.
A: Ik denk gewoon, dat was ook 1 van de
grootste standpunten van onze kiesploeg,
maar dat is een langetermijnplan, dat we
VTK laagdrempeliger moeten maken
naar de gewone student toe. Proberen
duidelijk te maken dat het praesidium ook
gewoon studenten zijn, die dat gigantisch
hard appreciëren als onze leden input
geven, als onze leden geïnteresseerd zijn in
VTK, of als leden bij VTK willen komen.
Daarom dat wij dit jaar ook willen inzetten
op die jaarwerkingen en werkgroepen,
want dat is zo de eerste vorm van contact
met engagement, organisatorische zaken
en natuurlijk ook VTK. Ik hoop dat VTK
altijd zal proberen zo dicht mogelijk bij de
studenten te staan.
Zijn er daarbuiten nog andere
persoonlijke dingen die jullie
bekijken
losstaand
van
de
standpunten?
A: Ik wil nog wel dingen doen als praeses,
maar ik ga die nog geheim houden. (lacht)
Er is zo wel nog iets rond de kerstperiode
dat ik echt wel nog wil doen.
Een kleine verassing dus?
A: Een kleine verassing inderdaad.
PJ: Ik kijk er al naar uit.
Hoe zit het met jullie persoonlijke
toekomst? Hebben jullie al plannen
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voor volgend jaar, de komende 5
jaar?
A: Oooooh, mijn broer, die is afgestudeerd
en die begint nu al te zeggen dat ik mijn
cv moet beginnen doorsturen naar allerlei
bedrijven, waar ik allemaal nog geen
interesse in heb. De markt aftoetsen.
Kijken waar een man zoals ik allemaal
een plaats kan vinden in de maatschappij,
al dan niet gewenst. Ik zou daar misschien
eens moeten aan beginnen.

Ik beloof plechtig aan iedereen die mij
die zin hoort uitkramen volgend jaar, dat
ik die een pint trakteer. Ik wil gewoon
genieten en VTK zijn gang laten gaan.
Met alle mensen die nu in VTK zitten
heb ik meer dan het volle vertrouwen dat
VTK nog altijd een prachtige vereniging
zal blijven.
Oké, dat is mooi. En voor jou
Pieterjan?
PJ: Ja dat is mooi gezegd van Arno, ik sluit

“Doe eens zot, dat heeft voor mij in mijn eerste
jaar heel hard geholpen.”
Dat hoeft daarom niet jobgerelateerd te zijn. Staan er al andere
dingen in de toekomst vast of is het
echt leven in het nu?
PJ: Het is momenteel inderdaad veel
leven in het nu. Voor mij toch. Ik heb nog
een extra jaar te gaan, dus ik hoef me er
ook nog niet onmiddellijk mee bezig te
houden.
A: Ik zie mezelf persoonlijk gewoon
nog niet werken volgend jaar. Misschien
verder studeren aan deze universiteit of
aan een andere, maar daarna is het nog
een groot vraagteken.
En is er in die toekomst nog plaats
voor VTK?
A: Die plaats, die is er altijd, die
herinneringen zullen er altijd zijn, maar
die betrokkenheid is altijd een moeilijke
afweging. Je wil de volgende generaties
natuurlijk ook zijn gang laten gaan. Hen
nieuwe dingen laten doen en ook fouten
laten maken waaruit ze kunnen leren.
Je wil niet die ambetante oude zak zijn,
die altijd zit te klagen. Het zinnetje dat
ik zelf het meest haat is: “in mijnen tijd”.

me daar volledig bij aan.
A: Een TOPVICE! Een TOPVICE!
(lacht)
PJ: Als jij het helemaal omvat, dan moet
ik daar toch niets meer aan toevoegen?
Willen jullie tot slot nog iets kwijt
aan de studenten?
A: Don’t trust the government! (lacht)
PJ: Heel belangrijk: Wees jezelf, verleg je
grenzen, leer nieuwe mensen kennen en
doe eens zot. Dat heeft voor mij in mijn
eerste jaar heel hard geholpen.
A: Echt de regering, ik zou die niet
vertrouwen, want … wat zij daar allemaal
doen... Er zitten daar ook zeer weinig
ingenieurs eh…
PJ: Te weinig
A: Veel te weinig, veel te weinig ingenieurs.
Echt niet te vertrouwen
PJ: Wat een quote voor het einde (lacht)
… De overheid, daar zitten veel te weinig
ingenieurs.
A: Don’t trust the government, kids.

•
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Productiviteit

F orest
Leven in een hoogtechnologisch tijdperk heeft zo zijn
voordelen, maar er zijn ook nadelen. Nog nooit is de
mens zo afgeleid geweest. Onze ogen zijn gelijmd
aan onze smartphone. Hierdoor missen we de kleine
dingen in het leven en keldert onze productiviteit. Kan
al deze wonderlijke technologie ons echter ook niet
helpen er minder afhankelijk van te worden?

h

et idee achter Forest is zeer simpel:
“Put down your phone and focus on
what’s really important in your life.” In
de hedendaagse tijd is de mens namelijk
constant afgeleid. We zijn met teveel
dingen tegelijk bezig die elk hun aandacht
opeisen. De mythe van multitasking is
echter al lang ontkracht: ons brein kan
zich maar op één iets tegelijk focussen.
Ben je met meerdere dingen tegelijk
bezig, dan switcht je brein constant
tussen de verschillende taken. Dit startstop proces kost ons juist tijd, efficiëntie
en vooral energie. Eén van de grootste
aandachttrekkers de dag van vandaag
is onze smartphone. Om de 5 minuten
krijg je een melding of krijg je de nood
om je instagramfeed te bekijken. Op deze
manier verliezen we onze focus als we aan
het werk zijn of vergeten we te genieten
van het leven naast dat kleine schermpje.
Dat is nu net wat de app Forest wil
verhelpen.
Het concept is zeer simpel. Op een
moment dat je nood hebt aan concentratie
of gewoon niet afgeleid wil worden door
je gsm, open je de app en plant je een
boom. Terwijl je werkt blijft deze boom
groeien. Verlaat je de app, dan sterft je
boom. Vooraf kan je beslissen hoe lang
je wilt focussen. Je kunt dit doen volgens
de pomodoro-techniek. Deze techniek
houdt in dat je 25 minuten focust op je
taak en een korte pauze van 5 minuten
neemt, om terug een pomodoro te starten.
Na 4 sets neem je een iets langere pauze.
Het voordeel hiervan is dat je veel pauzes
neemt die je aandacht verscherpen, en
makkelijk bijhoudt hoeveel tijd je besteedt.
De grootste troef van de app is dat ze er
een spelletje van maakt. De app tracht je
concentratie te laten groeien samen met
de boom. Voor iedere boom die je plant
krijg je coins. Met deze coins kun je dan

nieuwe bomen en andere features kopen.
Na het planten van een virtueel bos en je
genoeg coins verzamelt hebt kun je zelfs
een echte boom laten planten. Een andere
troef is het feit dat het iets competitief
is. Er is een leaderboard waar je jouw
gefocuste tijd kan vergelijken met je
vrienden of wereldwijd.
De app is natuurlijk niet zonder nadelen.
Al kan het handig zijn de app even op
te zetten terwijl je iets aan het drinken
bent met je vrienden of tijdens de les
zodat je niet heel de tijd je facebook
newsfeed zit te bekijken. Je kunt echter
ook perfect een boom planten terwijl je
wat tv kijkt. De app helpt wel om je gsm
aan de kant te leggen, maar ze behoedt
je daarom niet van andere afleidingen.
Daarbovenop is het ook spijtig dat de app
niets doet aan meldingen. Je kunt een
boom planten en dan je scherm uitzetten
tot je timer afloopt, maar de notificaties
van andere apps verschijnen nog steeds
op je vergrendelscherm. Op deze manier
wordt je wel weerhouden te reageren op
de notificaties, maar je focus verbetert
er dan niet op. Zo blijft dat ene bericht
net in je hoofd spoken tot je er op kan
antwoorden. En als iemand je dringend
wilt bereiken of je wilt even vlug iets
opzoeken op wikipedia dat je zou helpen
voor je studies, dat is ook al niet mogelijk.

In het kort
Wat?
Een app die je helpt te concentreren.

Hoe?
Je plant een boom en zolang de
boom groeit kun je de app niet
verlaten of hij sterft.

Doel
Verhoogde productiviteit

Verdict
Ik ben echt fan van het concept: je leven
beteren aan de hand van een spel. Dat
is echt de droom. Bij het gebruik krijg
je bovenop de extra focus ook nog een
beter tijdsbesef, wat zeker de moeite
waard is. Er zijn echter nog een aantal
kleine mankementen die opgelost moeten
worden voordat ik echt overtuigd ben. Ik
blijf ook mijn twijfels hebben over een
app die als doel heeft dat je minder op je
gsm zit, door op je gsm te zitten.

•
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e erste

hulp Bij uitstelGedraG

Het is vijf voor elf, nog exact 65 minuten om een artikel van 1500 woorden
op papier te krijgen. De cursor ﬂikkert op het scherm, maar de woorden komen
niet. Een druppel zweet glijdt langs mijn rug naar beneden terwijl de minuten
wegtikken. Was ik nu maar eerder begonnen. Ik had al de tijd in de wereld.
Waarom moest ik dit nu weer uitstellen tot het allerlaatste moment? De stress
blijft stijgen tot ik op het punt sta uit elkaar te barsten. En eindelijk lukt het me
in sneltempo iets op papier te krijgen. Oef, deze keer was het echt close. Ik
maak een tevergeefse mental note de volgende keer zeker op tijd te beginnen.
Iedereen kent deze situatie wel, maar wat kunnen we er nu eigenlijk aan doen?

o
m een oplossing te vinden voor
dit probleem moeten we eerst begrijpen

wat het nu eigenlijk inhoudt. Een
woordenboek leert ons dat uitstelgedrag
het vermijden is van een belangrijke
taak door bezig te zijn met onbelangrijke
zaken die op korte termijn bevredigender
zijn. Waar komt dit nu eigenlijk vandaan?
Als we zo goed weten dat het ingaat tegen
ons eigenbelang, waarom doen we het
dan nog?

8

Het probleem zit eigenlijk in het feit dat
onze hersenen niet aangepast zijn aan
onze hedendaagse omgeving. We zijn
geëvolueerd uit de dierenwereld. Daar
draait alles om onmiddellijke gevolgen.
Als een aap honger heeft zoekt deze
voedsel. Wordt de aap aangevallen
dan loopt ze weg etc. In onze huidige
leefwereld draait bijna alles om gevolgen
op lange termijn. De meeste keuzes die je
vandaag maakt hebben pas gevolgen in
de toekomst. Als je nu goed studeert zal je
goede resultaten behalen die je later een
goede job opleveren. Het menselijke brein
heeft echter altijd geleerd onmiddellijke
gevolgen te waarderen. Gevolgen op
lange termijn zijn pas veel later belangrijk
geworden en hebben zo een minder grote
invloed. Het onderscheid tussen het oude
brein en de nieuwe omgeving is de oorzaak
voor chronische stress. Stress en angst
zijn namelijk heel handige emoties om
onmiddellijke problemen aan te pakken.
Stel dat je een roofdier tegenkomt, dit
bezorgt stress, waardoor je wegloopt
en de stress terug verdwijnt. Wanneer
je echter piekert over problemen in de
verre toekomst valt dit niet onmiddellijk
op te lossen waardoor de stress blijft.
Een oplossing voor ons brein is dan de
negatieve gevoelens aan te pakken door
in te spelen op onmiddellijke bevrediging,
m.a.w. door uitstelgedrag.

Gevoelens
Uitstelgedrag is vaak een gewoonte.
We staan er niet meer bij stil. Het is
een automatisme dat we ondergaan om
onaangename gevoelens als angst en
twijfel te vermijden. Het grote probleem
is dat we er niet meer bij nadenken. Het
gebeurt gewoon. Daarom is het zeer
belangrijk te focussen op het moment dat
we de onbewuste keuze maken om uit te
stellen. Op dit moment moeten we stil
staan bij onze gevoelens en wat er door
ons hoofd spookt. Waarom? Omdat we
deze gevoelens moeten leren aanvaarden.
Laten we dit ongemak nog iets groter
worden, dan zullen we vanzelf in actie
schieten. En hoe vaker we dit doen hoe
gemakkelijker dit de volgende keer wordt.
Zolang je uitstelt zit je vast in een vicieuze
cirkel. Je voelt je slecht doordat je zoveel
uitstelt. Dit creëert stress, waardoor je
nog minder zin hebt om te werken enz.
Lukt het je echter eenmalig om veel
vordering te boeken, dan heb je iets om
op terug te kijken dat je motivatie geeft
om nog meer te werken. Daarom is het
ook zeer belangrijk dat je jezelf vaak
genoeg beloont. Dit geeft je iets om naar
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2 min
Begin met een luttele 2 minuten,
vaak is het momentum dat je creëert
groot genoeg om langer verder te
doen.

Volgende stap
Definieer altijd de eerstvolgende
stap die je moet uitvoeren, dit helpt
met in actie te schieten.

Kleine stappen
Verdeel heel de opdracht in kleine
delen, dit zorgt voor een minimale
vereiste inzet.

Competitie
Weddenschappen of spelen zorgen
voor een veel ludiekere sfeer en
helpen vaak met motivatie.

Categorie

Publiek
Jezelf aansprakelijk maken zorgt
vaak voor een verplichting toch te
werken ook als je echt geen zin hebt.

Omgeving
Je omgeving zowel materieel als
sociaal heeft een grote invloed op je
werketiquette.

Beloning
Koppel altijd iets positief aan een
minder leuke taak, zo heb je iets om
naar uit te kijken en blijf je langer
gemotiveerd.

Deadline
Stel jezelf nauwe deadlines. Anders
hebben opdrachten de neiging zich
te spreiden over alle beschikbare
tijd die er is.

Perfectionisme
Stop met te veel te piekeren,
soms moet je gewoon genoegen
hebben met wat je hebt en het niet
overcompliceren.

Gewoonte
De start is vaak het zwaarste, doe
je iets echter steeds opnieuw en
opnieuw dan wordt dit eenvoudiger.

Waarom
Verlies nooit uit het oog waarom
je iets doet, dat is je drijfveer. Daar
haal je je motivatie uit. Gebruik dit
dan ook om je vooruit te helpen.

uit te kijken als je aan het werken bent.
En dit vervangt ook de onmiddellijke
bevrediging waar je in het begin zo naar
snakte.

Plannen
Een andere grote hulp is een planning
maken. Niet alleen omdat het een
leidraad is waar je je aan kunt houden,
maar ook omdat het stress vermindert
en je hoofd leger maakt. Ons brein kan
namelijk niet tegen onafgewerkte taken.
Stel bijvoorbeeld dat je met een liedje in
je hoofd zit. Dit komt doordat je een deel
van het liedje ergens hebt opgevangen.
Je brein blijft dan een deel van dat liedje
herhalen omdat het niet afgerond was.
Dit is exact hetzelfde met taken die je niet
mag vergeten. De gedachte dat je deze
taak nog moet volbrengen zal je constant
achtervolgen. Plan je het echter in, dan
weet je brein dat het geregeld is en kan
het dit beschouwen als afgerond.
Een planning moet natuurlijk wel
aan een aantal voorwaarden voldoen.
Anders wordt het eerder een last dan
een hulpmiddel. Eerst en vooral moet ze
realistisch zijn. Ben je over-enthousiast
dan zul je eerder gedemotiveerd worden
als je er niet geraakt. Ook moet je
planning concreet zijn. Plan in wat je
exact gaat doen. Een goede tip is om
altijd op te schrijven wat je eerste stap is.
Maak deze zo klein mogelijk en zorg dat
dit het absolute begin is van je opdracht.
Op die manier zorg je ervoor dat je er
niet meer over moet nadenken en gewoon
onmiddellijk kan beginnen zonder er veel
moeite voor te moeten doen. Zorg ook
dat je planning flexibel is. Er kan altijd
iets tussenkomen waar je niet op gerekend
hebt. Het belangrijkste blijft echter dat
een planning persoonlijk is. Wat voor
iemand anders werkt, werkt daarom nog
niet voor jou. Zoek iets dat jou ligt en

werk daar mee verder.

Wilskracht
Bij iedere keuze die je maakt in het leven
maak je gebruik van je wilskracht. Hoe
meer wilskracht je verbruikt, hoe moeilijker
het wordt om verleidingen te weerstaan.
Dit is een zeer belangrijk aspect binnen het
domein van uitstelgedrag. De wilskracht
die we hebben wordt namelijk uitgeput in
alle aspecten van ons leven. Succesvolle
mensen zijn dan meestal mensen die deze
wilskracht zo min mogelijk gebruiken. Dit
klinkt misschien nogal vreemd, maar dat
is omdat ze dan hun wilskracht nog over
hebben voor de noodgevallen. Wilskracht
besparen kan eigenlijk relatief makkelijk.
Het enigste wat je er voor moet doen is
handelen met voorbedacht rade. Je neemt
namelijk je beslissingen op voorhand. Dit
kan op verschillende manieren. Creëer
bijvoorbeeld een werkomgeving waar je
afleidingen weghoudt. Op deze manier
conditioneer je jezelf dat die specifieke
plaats een werkplaats is, waar geen ruimte
is voor ontspanning. Creëer gewoontes,
bijvoorbeeld dat je iedere zondag tussen
9 uur en 12 uur vijf oefeningen van
mechanica maakt. Op deze manier moet
je er niet meer over nadenken en zo weet
je zondag om 9 uur wat je te wachten
staat en kost het je minder energie dit
effectief te doen. Of werk met als... dan..
zinnen. Bijvoorbeeld als ik zin heb om een
serie te kijken, lees ik eerst een hoofdstuk
wijsbegeerte. Dan stoom je je brein al
klaar voor het geval deze situatie zich zal
voordoen en zo kun je ook een beloning
koppelen aan een minder leuke taak. Face
echter nooit zware beslissingen of taken
op een lege maag. Glucose is cruciaal voor
je wilskracht. Gebrek hieraan kan fataal
zijn voor je productiviteit.

•

BF

9

Productiviteit

F loWchart - W at

te doen in plaats van studeren ?

Praat je graag met andere
mensen?

Ja

Nee

Heb je internetverbinding?

Ja

Nee

MEMES?

Zin om een boek te lezen?

Ja
Nee

MEMES!

Ja

Nee

Zin in ‘educational’ research?

Doe dan ineens wat
cursussen open he boi

Ja
Nee

Pornhub©

Chips op kot staan?

Ja
Nee

Netﬂix©
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Het zullen toch memes
worden vriend

Veel plezier met
contemplerend naar je
witte kotmuur te staren

( uitstellen

voor tWijFelaars )

Drink je al eens graag een
glaasje alcohol?

Nee

Ja

Ga ne keer praten met
de oudjes int park

Hoe zit het met je lever?

‘Ca va’

Perte Totale

Ja

Achja dan is het toch al
te laat, op naar de fak

Nog aan het kateren?

Nee

Zangtalent?

Nee

Predrink, dan fakbar,
dan oude, en dan heel
veel spijt (optioneel)

Ja

Hopla, cantusje dabei
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Sport

24

urenloop

2017: 1061

rondjes , say what ...?

Dat we goed voorbereid waren dat wisten we. Dat we gingen winnen, dat wisten
we ook... of toch zes uur voor het eindsignaal. Maar het record breken en dit op
zo’n indrukwekkende wijze? Nee, dit hadden we nooit kunnen dromen. Het was een
dag vol spanning, emoties en vooral trots. Trots om lid te zijn van VTK, dé winnaar
van de 24 urenloop 2017 – 2018.

Het evenement blijft groeien en ieder
jaar wordt er sneller en sneller gelopen.
1061 rondjes wat neerkomt op gemiddeld
1 minuut, 21 seconden en 43 hondersten.
Hallucinant. Het eerste rondje was van
ons, de nacht was ons en overdag zijn
we eigenlijk nooit echt in de problemen
gekomen. Het speedyteam was groter
dan ooit tevoren en iedereen liep de
longen uit zijn lijf. Nog nooit stonden
er zoveel mensen in de queue, allemaal
met de ambitie om het beste van zichzelf
te geven. Het moest niet regenen of
sneeuwen, waar we andere jaren nog
hoopten dat de weergoden ons en vooral
Apolloon met regen zouden opzadelen,
was zelfs dat dit jaar niet nodig. Deze
overwinning was er één op pure kracht en
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snelheid en daar mogen we als burgerlijk
ingenieur en burgerlijk ingenieur
architect super trots op zijn!
Met andere woorden, deze editie was
op alle vlakken een schot in de roos.
De nieuwe indeling van zowel het
VTK-standje als het evenement in zijn
geheel. De sfeer op het veld binnen de
atletiekpiste was geweldig en het beeld
met al die VTK-vlagjes voor het podium
is iets waar nog veel mensen kippenvel van
krijgen. Verbeteringen zijn mogelijk en
die zullen er gegarandeerd komen, maar
laat ons voorlopig vooral dit moment
koesteren. Wij mogen ons voor de rest
van dit academiejaar de ware koningen
van Leuven noemen. Laat het geweten

zijn dat de burgerlijk ingenieurs en
burgerlijk ingenieurs architecten de beste
sporters zijn. Ga op menig cantussen en
feestjes trots ons kringlied inzetten want
VTK staat terug op één, en dat tot ten
minste 23 oktober 2018.
Tot slot zijn er natuurlijk een heleboel
mensen te bedanken. Dit alles was
natuurlijk een werk van heel veel mensen
over een lange periode. VTK Sport
samen met de werkgroep 24 urenloop
die al sinds begin mei het thema
beginnen uitwerken. De mannen van de
praesidiumpost logistiek, die alles hebben
geregeld in verband met het standje. De
praesidiumpost IT, die er voor gezorgd
hebben dat alles goed georganiseerd
blijft en de machine kan blijven draaien.
Het voltallige praesidium om zoveel
reclame te maken en te shiften daar waar
nodig. En tot slot natuurlijk de lopers...
vier weken lang trainen, sommige bijna
dagelijks. Hun harde werk vormde de
bouwstenen van deze overwinning! Diep
respect voor deze mensen!
Het was ons een waar genoegen om dit
team te mogen leiden, en we kunnen
jullie verzekeren: volgend jaar staan we
er opnieuw!

•

Tekst: VTK Sport, foto’s: LOKO

Enkele historische weetjes:
• De 24 urenloop ontstond op initiatief
van VTK. In 1970 organiseerden
we een 12 urenloop, die 2 jaar later
doorgroeide naar een 24 urenloop.
• Van 1986 tot en met 1989 overheerste
VTK 4 jaar lang als winnaar. Apolloon
verdedigde zich met de woorden “ons
probleem is dat er hier te veel meisjes zitten”.
• In 1993 werd de prijs voor het beste
standje gewonnen door de Archie’s,
met een stelling die bestond uit een
schroothoop van fietsonderdelen (er was
een nadrukkelijk verbod op fietsen op het
terrein).
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Enkele historische weetjes:
• De editie van 1975 was de koudste 24
urenloop ooit. Op het koudste moment
was het -20°C, waardoor de tapinstallaties
bevroren.
• Vanaf 1991 onstond het nevenklassement
“geniaalste doorgeefstok”. Zo liep
Katechatika eens rond met een (gewijd)
kruis, Farmaceutica met proefbuisbaby’s
en Bios met een op water gezette paling.
• In de jaren ‘90 had de 24 urenloop enkele
thema-uurtjes. LBK won het emancipatieuurtje, waarbij het snelste meisje een
toertje liep met een jongen op haar rug.

“De Vlaams
Technische K
ring, uitgerus
met comput
t
er en A-tea
m
, slaagde er
weer eens in
het record va
n het aantal
gelopen ron
djes te verb
reken. De ba
van 936 ron
n
des werd met
vijf eenheden
verbroken, en
de ingenieurs
ze nog bete
zweren dat
r kunnen. Te
gen het jaar
1992 willen
ze over de
kaap van d
1000 rondjes
e
raken. Daarv
oor zouden
een heel etm
ze
aal lang zo
maar eventje
42 rondjes
s
per uur m
oeten lopen
Grootspraak
.
van dat kalib
er is niet vo
iedereen weg
or
gelegd, want
om 42 rondje
in één uur te
s
halen, zouden
de ingenieurs
een niet te
overziene sch
are lopers va
onder de 1
n
minuut 26 n
o
d
ig hebben. En
dat is héél
snel.”
-VETO, 1987

Vele rondjes doorheen de jaren
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Jaar

Aantal rondjes VTK

Aantal rondjes Apolloon

2017
2016
2015

1061
1053
1032

1052
1055
1034

2014
2013

1010
1012

988
1017

Graag blikt Statix terug op haar activiteiten van het eerste semester.
Wattway heeft ons de weg naar de toekomst gewezen met vooruitstrevende plannen om
energie op te wekken door middel van zonnepanelen als wegdek. Nadien werden we
ondergedompeld in de wereld van beton op de Concrete Day, waar de mogelijkheden eindeloos blijken te zijn.

Het meest succesvolle event van dit semester was de Oriëntatielezing, waar drie topsprekers
uit de bouwkundige wereld ons kwamen inspireren. Bart Verhulst (CEO Besix Infra) legde de
nadruk op talenkennis en fysieke gezondheid, Jo Roelants (Directeur Bouwkunde JDN) prees
een buitenlandse ervaring sterk aan en Joachim Coens (CEO Haven Zeebrugge) raadde aan
om te kiezen wat je graag doet, de rest zou vanzelf wel volgen.

Klonk dit al goed? Volgend semester trekken we de lijn gewoon door!
We beginnen het semester met een ontbijt en organiseren de week nadien een workshop
over je CV en motivatiebrief. In maart zal het praatcafé plaatsvinden: hét moment om kennis
te maken met grote bouwkundige bedrijven in een informele setting.
Verder plannen we nog een werfbezoek, een fakfeestje en een grootse BBQ (verdere
informatie volgt).
Statix wenst jullie allen veel succes met de examens! Graag verwelkomen we jullie opnieuw
op onze activiteiten in het tweede semester.

www.statixleuven.be

StatixLeuven

statix.info@vtk.be
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Onderwijs

o nderWijs

doorheen het seMester :

een FotoreportaGe
Over het onderwijsteam, PAL-sessies, vergaderingen en infomomenten.

Het onderwijsteam dit jaar:
Jasper, Holger, Lennart en Maarten. Deze vier
jongens zijn erop gebrand de ingenieursstudent
zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.

Tijdens de PAL-sessies gaan de studenten
in kleine groepjes actief aan de slag met
oefeningen. De tutor springt bij waar nodig.
De tutees leren van elkaar en wagen zich al
eens aan een moeilijkere examenvraag.
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Op het VTK Bureau, onze open
onderwijsvergadering, worden besluiten
gevormd
over
onderwijsgerelateerde
onderwerpen. In de vergadering op de foto
ging de discussie over de herindeling van het
academiejaar.

Dit semester lanceerde VTK het PALproject waarbij ouderejaars eerstejaars
begeleiden voor het vak Mechanica. De
tutoren kregen een infosessie over hoe ze
de sessies kunnen aanpakken.

De onderwijslaunch lanceerde als het ware
de kersverse studentenvertegenwoordigers
in hun missie. Er waren infomomenten, een
simulatie-POC en een heus onderwijsspel.
Een receptie mocht uiteraard niet ontbreken.
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IAESTE

Hi! My name is Lukas Liekens and this summer I went on an IAESTE internship to Brasil! The
day before the application deadline I was going through the available internships
and saw that no one was applying for this internship in Brazil. I decided to put in the
eﬀort and write my motivation letter. Five months later, I was on a plane to Sao Paulo.

First impression
Sao Paulo is absolutely huge, but in many
ways not so different from the south
of Europe. I called up some IAESTE
people to hang out with and we visited
the famous Avenida Paulista, consisting
of skyscrapers as far as you could see.
We also visited the Sé district which is the
oldest in Sao Paulo and goes back to its
roots as a Jezuiet settlement. After having
spent two days in Sao Paulo, barely
scratching the surface of this huge city,
I hopped on a bus going north. Twelve
hours later, I arrived in the farthest
corner of Sao Paulo State in a small city
called Ilha Solteira.

Cataratas do Ugyaçu

Ilha Solteira
The city is located along the Parana River,
which is one of the biggest rivers in South
America (second only to the Amazon),
and is home to the engineering faculty of
UNESP, a well-regarded university in the
state of Sao Paulo.

Look at that view!
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I was picked up by a Hyago, a Brazilian
student, with whom I would live for the
next two months. We would live in a small
house, together with another IAESTE
student from Germany. This however
was an exception as most people lived in
a republica, which is a typical Brazilian
student house tied to the university
and which houses about ten Brazilian
students. Because of this, you are really
inserted into the lifestyle of these people
and there is no escaping the Brazilian
culture or their people. Sadly the same
goes for their awful music.

Meet people from all over
the world!
Ilha Solteira had a nice community of
“gringo’s” (as they called us foreigners). We
were there with about 15 IAESTE students
from all over the world: Poland, Jordan,
Germany, Hungary, Israel, France, Croatia,
etc. There was always someone willing to
hang out or go sightseeing.
Everybody was spread out over different
republicas, which resulted in us meeting
loads of new people. We were really part
of the community there for these two short
months. On top of that, Brazilian people
are some of the nicest you will ever meet.
Everybody wants to have a chat and is
willing to share their beer.

The job and ...
My job there was to help a PhD student
with his work. The goal was to implement
a design on FPGA using VHDL. Every day
I would spend about four to six hours at the
university to work on the project. I could
come and go whenever I wanted and taking
days off for a trip was not a problem either.
I didn’t work that many hours a day, but I
really felt like all of the work I did was useful
and would come in handy later on.

... the trips!
In the days that we had off, we always
tried to see as much of the country as we
could. Nothing can be considered close in
Brasil and so we often spent more than 15
hours on a bus to get to a different part of
the country. That being said, those long
bus trips were all worth it as there are some
truly amazing places hiding deep inside this
massive country.

I had the time of my life!

What an experience!
All in all, the IAESTE experience was
amazing. I really got to experience the culture
from a different perspective and felt part of it
for these two short months. On top of that,
I also had a valuable work experience that
I will no doubt benefit from down the line.
To anyone interested in having an awesome
time abroad, I would absolutely recommend
IAESTE!

Triggered?
Applying is possible from 28 January! An
amazing destination in mind? Fill in our
wishlist and IAESTE LC Leuven will make
sure your dreams come true!
Ask all your questions via a message on our
fb page IAESTE, LC Leuven.
Contact us on iaeste.info@vtk.be

19

Kerst

diy K erstKadootjes
Stilletjesaan is er geen ontkomen meer aan! In de weken voor kerstmis vullen
dolgedraaide shoppers de gangpaden van bijna elke winkel op aard. Voor de
arme doodgestudeerde student is deze periode kortom de hel. Is het mogelijk het
perfecte kadootje te vinden zonder in ellenlange rijen te moeten staan? Ja dat
kan! Deze tips helpen je wat op weg naar het perfecte kerstkado. Good luck!

Alcoholische zeep ;)
De gemiddelde Leuvense student zet
graag eens een stapje in de wereld. Helaas
duurt dat liedje niet zo lang. Blokken is een
must! Om af en toe te kunnen wegdromen
en verlangen naar het eind van deze
periode is dit het ideale kerstgeschenk!
Nodig:
-

Lege, mooie fles sterke drank

-

Een fles zeep met bijhorend pompje

Het principe is eenvoudig, je giet de
zeep in de whiskey fles daarna schroef
je de pomp erop en ... klaar is kees!
Maak zeker gebruik van je ingenieursvaardigheden om de laatste stap uit te
voeren.

Fancy opladerzakje
Oude jeansbroeken, je huis ligt er
wellicht vol van! Dit is de manier
om je oude kleren te recycleren.
Let op:
- Enige handigheid is vereist,
waarschijnlijk vormt dit geen probleem.
- Je kan het zakje ook nog extra
kerstachtig versieren, laat je maar
volledig gaan!
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Rudolf de bierﬂes
Een goede krat bier, is weer een
avond vol plezier. Dit is een perfect
kado voor je beste vriend! Vergeet de
flesjes niet zorgvuldig te versieren,
dit is een extreem grote meerwaarde.
De ogen kun je gewoon afprinten,
voor een prachtig gewei gebruik je
het best chenille, verkrijgbaar in elke
hobbywinkel.

Kerstmok
Hoe prachtig een kado ook is, het is
altijd leuker als je het ook effectief
kunt gebruiken. Kies daarom voor:
De Kerstmok.
Eigenschappen:
Ligt goed in de hand, makkelijk
herbruikbaar en uiterst persoonlijk.
Geschikt voor
elke vriend(in) of
familielid.
Hoe begin je er aan?
Bedenk eerst een zinvolle tekst of
ontwerp een geweldig design, zorg dat
dit uitermate goed past bij de persoon
aan wie je het geschenkje wil geven.
Maak de uitverkoren mok schoon met
een beetje dreft of een ander kuismiddel.

Gebruik een watervaste stift om de
ontwerpen aan te brengen.
Als je klaar bent met versieren moet je
vervolgens de kerstmokken 30 minute
afbakken op 175 graden om alles te
fixeren. Laat tenslotte de mokken
volledig afkoelen en was de mok dan
even af onder de kraan.
Let op:
- Best vertellen aan de ontvanger van
de kerstmok, dat deze met de hand
afgewassen moet worden.
Veel plezier met knutselen!

•

MEC
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Kerst

a ll i

Want For

c hristMas

is Food !

Grofweg 2017 jaar geleden (historici zullen me misschien verbeteren en er 2023
van maken) werd een baby’tje geboren. Niet zo maar een baby! Nee, deze baby
zou later met twaalf vrienden een vissersclubje oprichten, een vissersclubje dat
vandaag de dag nog altijd bestaat, weliswaar in aantallen gestegen.
Vandaag vieren we deze geboorte nog altijd. Maar hoe ouder we worden,
hoe meer we beseﬀen dat dit feest niet draait om luxe en cadeaus. En nee, ook
niet rond “warmte” en “gezelligheid”. Zoals Maria het al vele jaren geleden zei:
All I want for Christmas is FOOOOD! Imponeer je familie of kotvriendjes met dit
kerstmenu van formaat!

Voorgerecht: Aardappel- en spekcakejes
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- Was de ongeschilde aardappelen en snijd
in blokjes. Voeg water en knoflook toe en
laat 8 minuten garen in de microgolfoven.
- Bak de spekjes en snij ze in kleine plakjes.
- Snij de lente-uitjes fijn.
- Giet de aardappelen af en plet ze fijn.
- Voeg het spek, de uitjes, pesto en kruiden
toe en meng alles goed door elkaar.
- Verdeel in 4 à 6 kubusjes, bestrooi met
bloem.
- Bak in olie aan elke kant 1 à 2 minuutjes.

Benodigdheden (4pers):

- Pocheer de eitjes:
- Kook een grote hoeveelheid water. Voeg
eventueel azijn toe.
- Breek de eitjes in het water, zet je vuur af
en laat ongeveer 4 minuten pocheren.

- olijfolie

- 400g bloemige
aardappelen
- 4 plakjes mager,
gerookt spek
- 4 lente-uitjes
- 2 el groene pesto
- kruiden naar keuze
- bloem
- 4 eitjes

Hoofdgerecht: Varkenshaasje met gebakken appel
- Halveer het vlees en vouw de stukken dubbel,
hou ze samen met een tandenstoker.
- Bestrijk de stukken met mosterd en kruid
goed af met peper en zout.
- Wikkel elk stuk in een plak ham.
- Smelt de boter en bak in 12 minuten gaar:
- Bak pas als de boter goudkleurig wordt, en
draai het vlees zeer regelmatig om!
- Ontdoe de appels van het klokhuis en snij in
acht gelijke plakken, dompel ze in de suiker.
- Bak 2 à 3 minuten per kant mee met het vlees.
- Verwijder het vlees en appel en blus het
bakvet met de wijn. Roer alles goed los en
breng op smaak met peper en zout.
- Snijd het vlees in plakjes en dresseer met de
appels op een bord. Werk af met de jus.

Benodigdheden (4pers):
- 500g varkenshaas
- 2 el grove mosterd
- 4 plakken Italiaanse
ham (serano of ...)
- 50g boter
- 2 mildzure appels
- bruine suiker
- 100ml witte wijn

Ideaal samen met een aardappelgerechtje zoals
krokketjes. Jammer genoeg mag ik geen friteuse
gebruiken op kot.

Geen dure kalkoen voor ons studenten. Veel te duur
en veel te veel bereidingswerk. We moeten immers snel
weer kunnen studeren... #rip

Nagerecht: peperkoeken mannetjes
- Meng boter, suiker en stroop tot een romig
mengsel. Voeg de eitjes toe en roer tot alles
goed is opgenomen.

Benodigdheden
voor ongeveer 40(!)
middelgrote koekjes:

- Meng de bloem, gember, kaneel, nootmuskaat
en zout in een andere kom. Dit voeg je in delen
tttoe aan het eerste mengsel.

- 225g boter

- Verdeel het deeg in platte plakken, wikkel ze
in folie en laat minimaal vier uur rusten in de
koelkast.

- 160g bruine suiker
- 160g stroop
(pannenkoekensiroop)
- 1 ei

- Rol het deeg voldoende plat, snij de vormpjes
uit en bak 16 minuten op 160 graden.

- 1 eigeel

- Versier naar hartenlust! Heb je geen glazuur,
dan kan je ook smarties, nutella als lijm,
suiker, ... gebruiken.

- 1 el gemberpoeder

- 500g bloem
- 2 el kaneel
- 2 el nootmuskaat

Geen kalkoen, maar kan het nog ‘kerstiger’ dan dit?
Dacht het niet nee!

- snuifje zout

•
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BEST

B est

Zit niet stil

Het academiejaar begint te vorderen, deadlines
komen langs alle kanten dichterbij, iedereen begint te
beseﬀen dat hij/zij nu toch écht eens moet beginnen
met studeren. Maar toch zitten je vrienden van BEST
Leuven zeker niet stil!

Wat was BEST nu ook
alweer?
BEST staat voor Board of European
Students of Technology. Een organisatie
voor en door ingenieursstudenten over
heel Europa: durf ik zelfs te zeggen dat wij
veruit de leukste zijn? BEST is namelijk
verspreid over maar liefst 33 verschillende
Europese landen en 94 Local BEST
Groups (LBG’s), met in totaal meer dan
3500 members. Eén van die LBG’s zijn
wij dus, BEST Leuven, en hiermee zijn
we momenteel zoal bezig:

BSST
BSST (BEST Soft Skills Track) is het
nieuwste idee van BEST Leuven en het
zou natuurlijk geen BEST evenement
zijn zonder een acroniem als naam! Het
concept is als volgt: we nodigen een aantal
bedrijven of scholen uit om de soft skills
van technologie- en wetenschapsstudenten
op punt te stellen. Elk bedrijf krijgt zijn
eigen avond toegewezen waar ze je
één onderwerp gaan bijbrengen. Alle
onderwerpen vormen samen de basis om
een finale opdracht uit te voeren, waarna
je deze voor een jury van bedrijven en
proffen moet voorstellen. Op het einde
van de track krijg je het BSST-certificaat
en onderweg krijg je de mogelijkheid
om te netwerken met onze verschillende
bedrijven tijdens de recepties na elke
sessies! Klinkt als een topconcept dat later
mooi op je CV zal staan! Meer informatie
volgt snel!

EBEC
EBEC (European BEST Engineering
Competition) is de grootste ingenieurs
competitie van Europa, die jaar na jaar
door BEST wordt georganiseerd. Er zijn
verschillende rondes, waarbij je begint in
24 een lokale ronde, zoals hier in Leuven. We

zijn heel enthousiast om aan te kondigen
dat we dit jaar aan een nieuw concept
werken rond onze lokale ronde. Zoals je
misschien al weet, bestaat EBEC uit twee
onderdelen: Team Design en Case Study.
Bij Team Design mag je de handen uit
de mouwen steken en bouw je met een
beperkt aantal objecten die je gegeven
worden een oplossing die aan de opgelegde
richtlijnen voldoen. Voor Case Study moet
je de meest innovatieve oplossing voor
een reëel theoretisch probleem van een
bedrijf bedenken. Dit kan een logistiek
probleem zijn, een manier zoeken om de
ecologische voetafdruk van het bedrijf
te verminderen, etc. Deze indeling blijft
bestaan, maar nu vraag je je misschien af
wat er dan echt gaat veranderen?

zowel voor jullie als voor onze geliefde
bio-ingenieurs
interessante
cases
kunnen brengen. Als gevolg kunnen
we ons bij BEST focussen op de Team
Design, om deze cooler dan ooit te
maken! Meer concrete informatie volgt
in de komende maanden: volg ons zeker
op sociale media als je op hoogte wil
blijven!

Een BSST-certiﬁcaat en de mogelijkheid om te
netwerken: klinkt als een topconcept dat later
mooi op je CV zal staan!
Dit jaar gaan we beide onderdelen op
verschillende dagen organiseren en ze
groter maken dan ooit! Voor de Case
Study werken we dit jaar samen met VTK
en LBK, om ervoor te zorgen dat we

ATHENS Week November
Zoals elk jaar nam de KU Leuven weer
deel aan het ATHENS programma!
Dit jaar was het de week van 11 tot 17
november en mochten we weer een
dertigtal studenten van overal uit Europa
ontvangen. BEST Leuven voorziet
hiervoor het sociale programma voor
de binnenkomende Europese studenten,
zodat de deelnemers het studentenleven
door onze bril kunnen zien! Enkele van
deze activiteiten waren: de City Rally in
Leuven, de City Trip naar het prachtige
Brugge, een traditionele Leuvense Cantus,
een kroegentocht en een fakfeestje in ‘t
ElixIr. Er is geen betere manier om een
netwerk van buitenlandse vrienden op te
bouwen, behalve onze eigen Courses dan
natuurlijk!
Op kroegentocht!

Instagram
We hebben onlangs het Instagram
account van BEST Leuven nieuw leven
ingeblazen! Benieuwd naar wat er
allemaal achter de schermen gebeurd
of wil je op een visuele manier op de
hoogte gehouden worden van al onze
activiteiten? Twijfel dan niet om ons te
volgen op @bestleuven!

Geïnteresseerd?
Als jij denkt BEST iets voor jou is, zodat
je meer contact kan hebben met de rest
van Europa of omdat je aan je organizing
skills wilt werken: neem dan zeker eens
een kijkje op onze Facebookpagina
en website. Aarzel ook niet om ons te
contacteren!
www.bestleuven.eu
www.facebook.com/bestleuven

•
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G adgets

voor in de aula

Een aula is nu niet meteen de meest fascinerende plaats van onze universiteit.
Nochtans zitten we er vaker dan we soms zelf zouden wensen. Hieronder presenteren
we jullie daarom de ultieme gadgetlijst om de aula tot een iets comfortabelere
plek om te toveren. Bovendien is er toch geen betere gespreksstarter dan een
draagbare ijsmaker?!

Het Kussen
We gaan van start met een echte klassieker,
het kussen! Twee uur lang op een
harde houten bank zitten, is niet alleen
oncomfortabel, het is waarschijnlijk niet
eens zo gezond.
Na veelvoudig experimenteren raden
we een dun tuinkussen aan. Het is dun
en licht, waardoor het in opgevouwen
toestand niet veel plek in je rugzak
opneemt. Plus, je kan het onder je hoofd
steken tijdens de pauze!

De Mighty Mug
De Mighty Mug is het ideale gadget voor
een ingenieur. Naast het feit dat het je
favoriete drankjes bevat, gaat het in tegen
een van je grootste verwachtingen. Het
valt immers niet om als je er tegen duwt,
maar komt wel los als je het gewoon optilt!
Voor een entertainende demonstratie
verwijzen we naar de video hierover door
het YouTube-kanaal ‘Unbox Therapy’.
Het is te koop via Amazon voor zo’n €20.

De Spy Pen
Eén van de grootste frustraties als student
tijdens een hoorcollege is dat de prof veel
te snel over een onderwerp heen gaat. De
oplossing is recht uit een James Bond-film
gegrepen: een Spy Pen.
De volgende keer dat het in de les te snel
gaat, druk je simpelweg op een knop en
je pen neemt alles wat gezegd wordt op.
Sommige modellen hebben zelfs een
camera! Eenvoudigweg via USB alles
op je laptop zetten en je dierbaar stuk
leerstof is vereeuwigd. Jammer genoeg
kost een goed model wel al snel over de
honderd euro.
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De USB-Ventilator
Winter is coming, maar gelukkig duurt
die bij ons geen eeuwigheid. De zomer is
echter ook niet altijd een pretje. Met al
dat volk in eenzelfde ruimte zitten, zorgt
dat het snel warm en muf wordt.
In zo’n situatie is een USB-ventilator dé
oplossing. Het is compact, zorgt voor
verkoeling en waarschijnlijk wil iedereen
plots naast je zitten! Je vindt het op
Amazon voor slechts €14.

De Airbar
Het is waarschijnlijk één van de coolste
voorwerpen op deze lijst en het geld
meer dan waard! De Airbar beweert
laptopschermen
van
verscheidene
afmetingen in een touchscreen te
veranderen.
Het bevindt zich onder je scherm en
detecteert waar je vinger het scherm
aanraakt. Vervolgens stuurt het dat zelf,
zonder zichtbare vertraging, als input
naar de laptop. Het bewijs is wederom
terug te vinden op Unbox Therapy
(rarara wat één van mijn bronnen was).
De Airbar zelf is te koop op hun eigen
site of bij resellers voor ongeveer €85.

Herbruikbaar notitieschrift
Een herbruikbaar notitieschrift is één
van de eenvoudigste manieren om aan
iedereen in de aula te tonen dat jij aan
het milieu denkt.
De Rocketbook Everlast is, zo wordt
geclaimd, ‘eeuwig herbruikbaar’. Je hoort
erop te schrijven met een frixion pilot
balpen, anders werkt het echter niet. Is
het volgeschreven, veeg je er simpelweg
met een vochtige doek over en het ziet er
zo goed als nieuw uit. Het is te koop via
hun eigen webstore voor zo’n €45, balpen
inbegrepen weliswaar.

Bakje Troost
Misschien zijn al die technologische
snufjes echter niet wat jou interesseert.
Misschien heb je gewoon constant nood
aan dat bakje troost. Of misschien is ijs je
guilty pleasure. Zo ja, dan hebben we hier
de ultieme oplossing. Zo nee, volgende
keer beter.
Aanschouw: een draagbare koffiezet en
een draagbare ijsmaker!
De Nomad Espresso machine zet zalige
koffie doormiddel van een originele
hefboom-aandrijving. Waarom naar een
koffiemachine gaan als de koffiemachine
tot bij jou kan komen?

De ijsliefhebber komt dan weer volledig
aan zijn trekken dankzij de Avalon Bay
Portable Icemaker. Plus, je kan er in de
winter je sneeuwballen mee de aula in
smokkelen!
We ontkennen hierbij elke aansprakelijkheid bij klachten ten gevolge van:
1. idioot hoge prijzen
2. het totaal geen rekening houden met
ingrediënten
3. simpelweg uit de aula te zijn gezet

•
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Duurzaamheid

Z ero

Waste : een leven Zonder aFval .

Geen afval?! Ja dat hoor je goed. In onze hedendaagse samenleving van
afhaalmaaltijden en “fast fashion”, met andere woorden een maatschappij waar
alles onmiddellijk wordt weggegooid, zijn er toch mensen die er in slagen geen
afval te produceren. Je vraagt je nu misschien af waarom en hoe ze dat precies
doen. Het antwoord daarop (en meer) ontdek je in dit artikel.

Een levensstijl
Maar wat is dat nu precies, “zero waste”?
De naam zegt het zelf al, het is een
levensstijl waarbij je geen afval
produceert. Het draait om hergebruiken
en recycleren. Zo belandt niets op de
stortplaats. Er wordt binnen de zero
waste movement wel eens gesproken
over de vijf R’s: Refuse, Reduce, Reuse,
Recycle & Rot. De eerste R is de eerste
stap: je bewust worden van je afval.
Overal krijg je plastic aangereikt. Een
plastic rietje in je drankje, een plastic
zakje bij de bakker, ... Vaak beseffen
we niet eens hoeveel afval we eigenlijk
creëren.
Weiger
dus
overbodige
verpakkingen en plastic waar mogelijk.
Het reduceren van je verbruik is het
tweede puntje, koop geen dingen die
je niet nodig hebt en gooi niets weg dat
je kan hergebruiken of weggeven. De
derde R, Reuse, is ook heel belangrijk.
Zero waste draait voor een groot deel om
herbruikbare verpakkingen. Verpakking
zorgt voor meer dan 40% van de totale
plastic-consumptie, en is daarmee één
van onze grootste bronnen van afval.
Herbruikbare tassen, potjes en flessen
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zijn daarom cruciaal. Recycle, de vierde
R, kan natuurlijk ook niet ontbreken.
Recycleer de materialen die je echt niet
kan hergebruiken. Als laatste is er nog
Rot, deze R staat voor het composteren
van je voedseloverschotten.

Plastic problems
“Waarom al die moeite doen?” vraag je
je misschien af. Gemiddeld produceert
een persoon op deze planeet meer
dan een kilogram afval per dag. Met
de snel groeiende wereldbevolking
wordt de totale afvalberg groter en
groter. Een deel hiervan belandt in de
oceanen. Dit verstoort het ecosysteem,
wat niet enkel negatief is voor planten
en dieren die in de zee leven, maar ook
voor ons. Zo wordt 70% van de zuurstof
die we inademen geproduceerd door
zeevegetatie en wordt 30% van onze
CO2-uitstoot geabsorbeerd door de
oceanen. Ook belandt de vervuiling van
al dat water terug op je bord wanneer
je vis eet, onder andere in de vorm van
microplastics. Afval is dus niet enkel
slecht voor het milieu, maar ook voor je
eigen gezondheid.

• Er ligt 150
miljard kg pl
astic in
de oceanen

• Dit stijgt
met 8 miljard
kg elk
jaar

• Op één jaar
wordt er 300
miljoen
ton plastic
geproduceerd
• De helf t
van dit gepro
duceerde
plastic wor
dt weggeg
ooid na
eenmalig geb
ruik

jes en
1) Refuse: weiger plastic zak
verpakkingen
dan je
2) Reduce: koop niet meer
voedsel
n
gee
l
nodig hebt en verspi
, zakken,
3) Reuse: hergebruik potten
ﬂessen, ...
je niet
4) Recycle: recycleer wat
kunt hergebruiken
afval
5) Rot: composteer je groene

All the way
Mensen
die
zich
volledig
onderdompelen in deze levensstijl,
nemen de naam erg letterlijk. Zij
produceren helemaal geen afval, op
geen enkele manier. Ze doen hun
boodschappen
in
verpakkingsvrije
winkels waar ze hun eigen bokalen
en herbruikbare potten meebrengen
en vullen met allerhande voedsel.
Voorbereid zijn is dus een must.
Naast verpakkingen voor voedsel,
veroorzaken ook verzorgingsproducten
zoals tandpasta en shampoo veel
(plastic) afval. Dit soort producten
kan je vaak ook in verpakkingsvrije
winkels kopen, maar een andere optie
is om deze zelf te maken. Dit is vaak
ook gezonder, ook in de tandpasta uit
je standaard supermarkt worden helaas
wel eens microplastics teruggevonden.
Lauren Singer, oprichter van Package
Free Shop in New York City en de
blog Trash is for Tossers, geeft op haar
YouTube-kanaal enkele recepten voor
zero waste essentials zoals shampoo,
tandpasta en deodorant. Ze heeft ook
een zeer interessante Ted Talk “Why
I live a zero waste live” die zeker de
moeite is om eens te bekijken, moest je
je bijvoorbeeld vervelen in de blok.

Het zit in de kleine dingen
Al deze dingen lijken misschien een
beetje extreem of een beetje aan de
moeilijke kant. Zero waste is dan ook
geen levensstijl die je van de ene op de
andere dag aanneemt. Daarom zijn hier
enkele makkelijke tips. Ten eerste is het
een goed idee om steeds een herbruikbare
tas mee te nemen naar winkel. Kies een
leuk en compact examplaar, steek het in
je rugzak en voilà, nooit heb je nog een
plastic zakje nodig. Ten tweede kan je
investeren in een hervulbare drinkfles
en potjes om je snacks en lunch in te

verpakken. Dit is niet alleen ecologisch
maar ook goedkoper, want fleswater kost
veel meer dan kraantjeswater. Een laatste
makkelijke tip: zeg nee tegen plastic
rietjes en kauwgom. Je hebt ze niet nodig
en gooit ze meteen weg.
Naast al dit zichtbaar afval is het ook
belangrijk om eens te denken aan het afval
dat je niet ziet. Alle spullen die je koopt
(kleding, meubels, boeken, ...) hebben
op één of andere manier grondstoffen
verbruikt en afval veroorzaakt. Een
goed alternatief is om tweedehands te
shoppen, en vooral geen dingen te kopen
die je eigenlijk niet nodig hebt. Goed
voor de planeet én voor je portemonnee!

•
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Handige adressen en links:
• Content: dé verpakkingsvrije winkel van Leuven
(contentleuven.weebly.com)
• Green Oﬃce for KU Leuven: voor al je vragen
rond duurzaamheid
(www.facebook.com/greenoﬃcekuleuven)
• Trash is for Tossers: een blog vol met zero
waste tips & tricks (trashisfortossers.com)
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voor Gevorderden

We kunnen er niet om heen: Leuven is de mooiste (studenten-)stad van ons land!
Gezelliger dan Gent, charmanter dan Hasselt (want ja, dat is blijkbaar ook een
studentenstad) en beschaafder dan Antwerpen. Dacht je na al die jaren het
wel zo een beetje gezien te hebben? Dan zit je fout! Leuven heeft nog tal van
verborgen parels. Van charmante zaakjes tot prachtige parkjes, er valt nog zo veel
te ontdekken! Speciaal voor u: een minder bekende selectie, want het Begijnhof en
het M museum zou je ondertussen toch wel al gezien moeten hebben (ook al is dat
waarschijnlijk niet het geval) .
Alternatieve
koffiebars
schieten
tegenwoordig als paddenstoelen uit de
grond, zodat je waarschijnlijk nu al denkt
‘please no’. Maar oordeel zeker niet te
snel, want we hebben het hier niet zomaar
over een doorsnee koffiebar!
Koffie en Staal maakt meubels en
juwelen en biedt tegelijk koffie, thee en
huisgemaakt gebak aan. De rode draad is
duurzaamheid en biologische producten.
Op de kaart staan alle classics voor een
alternatieve bar: zelfgemaakte ijsthee,
desserts zo zot dat je het niet kan
bedenken, trendy alternatieven zoals
granola en glutenvrije gerechten en een
koffie assortiment waar elke caffeïne
addict wild van wordt.
Trek dus je bretellekes aan, haal je inner
hipster boven en geef deze zaak zeker een
bezoekje!

Oké, ik weet het. Ik beloof jullie leuke
plekjes in Leuven te tonen en nu toon ik al
een tweede koffiebar. Zou ik dan echt zo
verslaafd zijn?
Maar het unieke aan Barbóék is dat het
tegelijkeenkoffiebareneenboekenwinkel
is!
Schrijnmakersstraat 17 Leuven
barboek.be

30

Ik ben alleen benieuwd of ze er ook een
kopietjevan Fluïdummechanicahebben...

Mechselsestraat 140 Leuven
koffieenstaal.be

Wat ooit één van de meest achtergestelde wijken van Leuven was, is sinds mei dit
jaar opgewardeerd tot de nieuwe it-buurt van de stad. Dit vooral dankzij het nieuwe
Sluispark. In dit mooi groen parkje kan je rustig chillen op zomerse dagen met vrienden
en een kratje wijn (been there, done that). De gebouwen van de oude brouwerij geven
een prachtig contrast met de moderne constructies. Koppel er ineens een wandeling
aan door de Vaartkom, de plaats waar je jaarlijks één keertje komt om naar Revue te
gaan kijken, en beklim zeker de Keizersberg, de berg waar het populaire cantuslied
‘Leuvens Schoonheid’ over zingt.

Nu we toch nog rond de Vaartkom
vertoevenkunnenwesnelbinnenspringen
bij ijsjeszaak Coupe Matadi.
Niet alleen worden de uitbaters
gedreven door passie voor ijs, hebben ze
nachtenlang opzoekingswerk en testjes
gedaan, gerekend en gechemied om
to het het beste ijs en unieke smaken te
komen, ook de locatie van deze zaak is vrij
speciaal: je kan je ijsje gaan eten op een
echte boot!
Jammer genoeg moeten we voor ons
volgendeijsjewachtentotdepaasvakantie.
Stomme winter...
Kolonel Begaultlaan 7 Leuven
coupematadi.be

De Hortus Botanicus Lovaniensis, of
gewoon simpelweg de Kruidtuin. Een
naam die wellicht te banaal klinkt voor de
schoonheid die hij herbergt.
In Leuven vind je de oudste botanische
tuin van België, aangelegd in 1738
door de universiteit voor de studenten
geneeskunde. Vandaag vind je er echter
een impressionante verzameling aan
tropische en subtropische planten en
kruiden.
Dus vul die picknickmand al maar, fiks
die date en scoor goede puntjes! Waarom
kende je dit 420 m² grote complex niet
eerder vraag je? Onbegrijpelijk inderdaad!
Misschien moet je wat meer van achter je
boeken vandaan komen!
Kapucijnenvoer 30 Leuven

•
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Technologie

F otoGraFie - t ips & t ricKs
Iedereen heeft het al wel eens voorgehad, dat moment dat je een prachtige
foto ziet passeren in een modetijdschrift, je favoriete nieuwsblad of de VTK
Facebookpagina en je denkt “ik vraag me af of ik ooit zo’n mooie foto’s kan
trekken”. Wel, dit is je moment! In dit artikel staat de top VUL IN tips en tricks om je
te begeleiden in de beginselen van fotograﬁe om jouw foto’s te doen uitblinken!
Deze tips en tricks zijn eerder conceptueel van aard, en hoewel er een beetje
technische uitleg bij komt kijken, raden we voor een echt technische analyse een
andere bron aan!

1

Bewustzijn van de omgeving
Vaker wel dan niet kan een klein verschil in een foto een wereld van verschil betekenen. Dit niet doen kan de foto
ongemakkelijk of onaangenaam doen aanvoelen. Een voorbeeld hiervan is een foto van een persoon die op een
vreemde plaats is afgeknipt, zodat een deel van het hoofd of bepaalde ledematen er niet volledig opstaan. Een
ander voorbeeld is wanneer je een foto neemt van een gebouw, waar de bovenste paar verdiepen niet opstaan.
Of wanneer een voorwerp perfect symmetrisch is, maar de symmetrielijn niet echt in het midden van de foto
ligt. Het in gedachte houden van de fysische ligging van de objecten in de foto kan het verschil maken tussen
een gemiddelde en een geweldige foto.

Horizon
Een andere beginnersfout die iets te vaak naar boven komt, is het verkeerd plaatsen van de horizon in een
foto. Deze is simpel! Eenmaal je het door hebt, kan je het niet meer vergeten. Zorg ervoor dat je horizon
zo horizontaal mogelijk over je scherm loopt. Dit is iets wat je eventueel nog na het trekken van de foto kan
aanpassen in fotobewerkingssoftware, maar waarom zou je het niet meteen juist doen?
Als je ondervindt dat je het moeilijk hebt met het juist positioneren van de horizon zijn er hierbij nog een paar
extra tips; Neem een stabiele houding aan die je helpt je tijd te nemen bij het trekken van de foto. Je kan je
ellebogen op een tafel zetten, tegen een muur of een paal leunen,... Als je een tripod hebt is er echt geen excuus!
De meeste camera’s hebben een ingebouwde gyroscoop in hun systeem, wat het ook een stuk makkelijker maakt
de juiste ligging te bepalen.
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2

Neem je tijd!

3

Een foto is een manier om het heden op te slaan. Een foto wordt speciaal als het niet alleen een moment vaslegt,
maar ook een boodschap kan overbrengen over die gelegenheid. Een bewustzijn van de omgeving door de
fotograaf stelt je in staat een verhaal te creëren achter de foto, dat je dan kan overbrengen in die foto.
Wellicht is dit de meest belangrijke tip van dit artikel. Als je kan, neem dan je tijd bij het trekken van de foto.
Dit geeft je de kans de foto goed te krijgen, zowel wat betreft compositie als wat betreft technische instellingen.
Voor je de foto trekt: Kijk eens rond. Is er een speciale manier om dit object in beeld te krijgen? Misschien is het
wel fijn om even van achter een plant de foto trekken. Maak je zoals eerder gezegd ook bewust van de omgeving,
zodat je zelf weet waar je met de foto naartoe wilt.
Tijdens het trekken van de foto: Zorg dat alle elementen op een charmante manier in beeld komen. Wees bij het
trekken van groepfoto’s niet bang om de mensen even te laten wachten, een goede foto trekken kan wat langer
duren, maar dat is beter dan een snelle maar slechte foto die dan eeuwig slecht blijft.

Rule of Thirds
Als vierde puntje komt de tip die in het Engels ‘Rule of Thirds’ wordt genoemd (want het Engels maakt alles
fancier). Deze regel, of misschien beter richtlijn, wordt door velen beschouwd als dé basisregel bij de compositie
van foto’s. Het komt erop neer dat een foto wordt opgedeeld in negen vakjes van dezelfde grootte door twee
horizontale en twee verticale strepen. Waar deze strepen ontmoeten, ontstaan plaatsen met speciale visuele
kracht. Omwille van vage redenen vinden onze hersenen het aangenaam als het onderwerp van de foto in één
van deze punten gelegen is. Hier kan je zeker zelf eens wat mee experimenteren! Als er trouwens een horizon
of een gebouw op de foto staat is het vaak interessant om deze op één van de horizontale of verticale lijnen te
plaatsen.

5

4

Speel met perspectieven
Een manier om zeker een weinig opvallende foto te maken is door die op ooghoogte te trekken. Probeer daarom
zeker eens een nieuw perspectief in te voeren! Wij zien de wereld immers altijd vanop ooghoogte. Dit kan je op
verschillende manieren toepassen: Verander de hoogte van waar je de foto neemt door plat op je buik te gaan
liggen of door op een meubel te klimmen. Verander de afstand tot het onderwerp, meestal is dichter bij het
onderwerp gaan staan een interessante verandering. Je kan ook de hoek van de foto veranderen, door een een
scheve foto te trekken (‘Dutch angle’) in plaats van een brave foto recht op en voor het onderwerp.

Er zijn regels!
Belangrijkste regel: Er zijn geen regels! Elke foto is uniek en elke gelegenheid kan op verschillende manieren worden vastgelegd.
Zoals de oplettendste onder de lezers al door hebben spreken bepaalde foto’s in dit artikel elkaar zelfs tegen. Probeer zoveel mogelijk
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nieuwe dingen en uiteindelijk kom je tot een mooi, origineel en aantrekkelijk resultaat.
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de KerstMan

Tijdens de 24 urenloop verstopten maar liefst 7 kerstmannen zich in het publiek.
Kan jij ze allemaal vinden?
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