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Al degenen die het hebben meegemaakt zullen het kunnen beamen: vorig jaar 
was een topjaar. Hieronder een kleine throwback naar enkele hoogtepunten. 
Hopelijk doen we dit jaar nog beter!
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Voetbal

op bezoeK bij de sportpsycholoog

“Voetbal, dat is gewoon een paar man die achter een bal loopt, en als ze hem 
hebben shotten ze hem weg!” Velen hebben, een beetje kort door de bocht, deze 
opmerking al eens horen passeren. Maar er komt meer bij kijken, véél meer. VTK sprak 
met sportpsycholoog Jef Brouwers, momenteel actief bij het nationaal elftal, over 
wat een topspeler een wereldkampioen maakt.

Stelt u zichzelf  eens voor.

Mijn naam is Jef  Brouwers en ik ben 
een psycholoog. In tegenstelling tot wat 
meestal verstaan wordt van een psycholoog 
die zich bezig houdt met de problemen 
van mensen, ben ik geëvolueerd naar 
een psycholoog die de problemen wil 
voorkomen. Ik hou me bezig met hoe men 
prestaties kan leveren zonder er aan onder 
te gaan, in de algemene maatschappij, en 
meer specifi ek voor sporters.

U bent momenteel de psycholoog 
van ons nationaal voetbal elftal, 
hoe bent u daar terecht gekomen?

Ze hebben mij daarvoor gevraagd. Ik ben 
altijd actief  geweest in de voetbalwereld 
als speler en als scheidsrechter. Vanuit 
de idee dat psychologie een bijdrage 
kan leveren aan de sport, heb ik mijn 
scheidsrechterkunde gebruikt om te 
infi ltreren in de sport. Scheidsrechter 
zijn is immers een psychologisch gegeven 
waar de complexiteit steeds stijgt. Van 
daar uit ben ik zo’n 25 jaar geleden bij 
andere sporten actief  geworden. Eerst 
bij Quickstep waar Patrick Lefevere en 
zijn team pioniers waren in het gebruik 
van psychologie in de sport. Zo werd 
dat steeds bekender en ben ik bij andere 
sporten terecht gekomen: de Rode 
Duivels, Olympisch Comité, het zeilen …

Dat is een indrukwekkend 
palmares, ervaart u het werken 
voor de nationale ploeg als iets 

specialer of  is het een job als een 
andere?

Dat is een job als een andere. Mijn rol is 
steeds die van expert-psycholoog, waar ik 
tracht de prestatie van het individu of  team 
te optimaliseren door meer bewustzijn 
over zijn kunnen en samenwerking met 
staff  en ploeggenoten. 

U bent een aantal jaar geleden 
uitgeroepen tot psycholoog van het 
jaar. Hecht u veel waarde aan die 
erkenning?

Enorm veel. Het maakt mij zeer trots 
omwille van het feit dat wanneer ik 
startte met psychologie in de sport, het 
gewoonweg niet bestond. Psychologen 
werden, een beetje overdreven, bekeken 
als mensen die zich bezig hielden met 
zotten. Als je naar een psycholoog ging, 
was er iets fundamenteel fout. 

Hoe gaat uw werk voor de Rode 
Duivels dan concreet in zijn werk?

Ik werk vooral met Roberto Martinez 
en met degenen die persoonlijk vragen 
stellen. We hebben samen gewerkt 
aan vragen zoals ‘Hoe ziet de cultuur 
van de Belg er uit?’, ‘Hoe kunnen we 
Walen en Vlamingen integreren, en 
de tegenstellingen op de achtergrond 
zetten, zowel in de media als in de 

ploeg zelf ?’ ‘Hoe creëren we een high 
performance cultuur met bijbehorende 
ingesteldheid en winning mentaliteit?’ 
We hebben gekeken hoe we een ploeg vol 
gerespecteerde individuen kunnen laten 
samenwerken. Een mooi voorbeeld is  
de derde goal tegen Japan, waar Lukaku 
niet zelf  naar de goal shot, maar de bal 
naar Chadli laat doorgaan, die vervolgens 
scoort en ons naar de volgende ronde 
brengt. Dat waren gewoon elf  spelers die 
samen spelen, spelen om te winnen. Ook 
de match tegen Engeland, waar iedereen 
zei dat we moesten verliezen, die match 
hebben we toch gewonnen, dat vind ik 
fantastisch. Als je rekent, kan je altijd fout 
rekenen. Dat geldt ook voor studenten, je 
moet niet rekenen en kijken wat je beste 
kansen zijn, je moet er voor werken!

Hoe beleeft u het dan om een match 
te volgen?

Ik was niet aanwezig in Rusland, maar 
volgde hier uiteraard de uitzendingen. Ik 
maak dan een rapport over wat ik zie, en 
dat deel ik dan met de staff . Ik kijk altijd 
voetbal in functie van de psychologie. 
Daar leer ik ook het meest uit: wat leer 
ik bijvoorbeeld als we een wedstrijd 
verliezen. Zo zie je bijvoorbeeld een 

Toen ik startte met psychologie in de sport, 
bestond het gewoonweg niet.
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grote correlatie tussen vermoeidheid, 
concentratie en het winnen of  verliezen. 
Ook kijk ik naar individuele spelers. Hoe 
voelt Dembélé zich wanneer hij een niet 
zo goede wedstrijd speelt tegen Frankrijk, 
hoe kan je hem terug vertrouwen geven 
om hem te overtuigen dat hij toch wel een 
ongelofelijk goede voetballer is.

Heeft u ook contact gehad met de 
spelers zelf ?

Nee, nooit. Dat kan enkel wanneer zij 
daar naar vragen, maar dat was niet het 
geval. Al mijn bevindingen gaan dus 
rechtstreeks naar de trainer en de staff.

Was u het altijd eens met Martinez’ 
mening?

Ik had uiteraard niets te zeggen over 
spelstrategie, opstellingen en dergelijke. 
Ik had dus wel een persoonlijke mening 
over Martinez zijn keuzes, maar die doet 
niet ter zaken, want het was niet mijn 
taak. Iedereen in het team moet zijn 
eigen rol spelen, en Martinez heeft een 
overkoepelende rol, hij is als het ware de 
rechter.

Wel geef  ik mijn mening over de high 
performance cultuur die we moeten 
installeren. 

Is er een voorbeeld van een 
concrete toepassing om die high 
performance cultuur te bereiken?

We zijn er doorheen de aanloop naar het 
WK in geslaagd om de toon van de pers 
volledig te veranderen, door het feit dat 
Martinez overtuigd was dat hij in staat 
was om altijd de negativiteit te vertalen 
in een positief  antwoord. Ik geloof  niet in 
die negatieve taal, in straffen en continu 
wijzen op tekortkomingen. Neem nu de 
wedstrijd tegen Engeland, de keuze om 
te verliezen is nooit ter sprake gekomen, 
omdat we die winning mentaliteit die 
we gecreëerd hebben niet kunnen 
doorbreken. Je kan het vergelijken 
met studeren: studeren is niet enkel 50 
examens afleggen over vijf  jaar, het is 
dromen en ergens naar toe werken. Zo 
word je autonoom gestimuleerd om er iets 
van te maken. 

Bij welke sportclub dan ook geldt hetzelfde: 
als je geen cultuur hebt van prestatie, niet 
zeer situationeel en individualiserend 
bezig bent met je spelers, dan zie je dat 
het resultaat zeer schommelig is. Martinez 
laat geen enkel detail onverlet om die 
cultuur van high performance te creëren, 
optimaal gebruik makend van de mensen 
rondom hem.

Een ander belangrijk aspect voor ons 
was het omgaan met de multiculturele 
maatschappij. Want kijk maar eens naar 
de Rode Duivels, multicultureler kan 

bijna niet. Mochten mijn ouders vandaag 
terugkomen, ze zouden niet meer geloven 
dat dit het Belgisch team is. Er zijn al dan 
niet pratikerende moslims, christenen … 
Maar in de sport is dat geen onderwerp, 
zoals het ook in de maatschappij zou 
moeten zijn. Het is een onderwerp 
dat vervaagt onder het aureool van de 
voetbalsport en vooral vervaagt wanneer 
je aantoont dat het een succes kan zijn.

De organisatie en omvang van de 
voetbalwereld is voor de doorsnee 
mens bijna niet meer te bevatten.

De voetbalwereld is denk ik de meest 
complexe businessomgeving ter wereld. 
Tegelijk ook eentje waar heel veel 
onmenselijkheid in zit. Alles wordt 
er uitgedrukt in geld. Er wordt geen 
aandacht meer geschonken over de vraag 
waarom transfers worden uitgevoerd, 
maar enkel nog aan de vraag ‘Hoeveel kost 
hij?’. Voetbal vertoont alle persiviteiten 
van de maatschappij, omdat het zo 
gemediatiseerd is. Als ze bijvoorbeeld 
voor een speler 250 miljoen geven, dat is 
echt pervers, maar niemand maakt daar 
spel van. Als de eerste minister van het 
land 5 miljoen zou verdienen, de gazetten 
staan vol! Terwijl hij een heel land regeert. 
Daarin zie je dat de normen helemaal 
anders worden geïnterpreteerd, maar ook 
hoe voetbal mensen samen brengt.

Wij zijn Belgen, maar eens er zo veel 
emotie aan te pas komt, dan verzinkt alle 
politiek rond de verdeeldheid van het 
land in het niets. Dan komt het Belgisch 
fundament tot uiting. Voetbal kan dat. 
Er zijn separatistische partijen die dan, 
mogelijkerwijze met hoofdpijn, buikpijn 
en darmstoornissen, toch een Belgische 
vlag vastpakken. Zo complex, en voor mij 
interessant, is dat. Dergelijke emotie doet 
de ware aard boven komen, zowel in het 
positieve als het negatieve. Nu hangen er 
nog altijd vlaggen aan mensen hun gevel, 
dat succes kan niet genegeerd worden.

Hoe ziet u, persoonlijk en 
professioneel, de toekomst van de 
Rode Duivels?

Als mens, en zeker als Belg, ben en blijf  
ik een fan van de Rode Duivels. Maar de 
toekomst zal alleen rooskleurig blijven als 
men blijft investeren in de juiste zaken. 
Eén van die dingen is dat alle individuen 

op hun waarde geschat worden, net zoals 
alle staff-leden, en ten slotte moeten ze dat 
allemaal samen doen.

De Rode Duivels is eigenlijk een groot 
bedrijf. Elk groot bedrijf  is gestart als een 
start up, maar de meeste start ups geraken 
daar niet. Waarom? Omdat ze onderweg 
ruzie krijgen. De grote opdracht om het 
succes te bestendigen is dan ook enorm 
veel belang hechten aan de verzoening 
van individu en team, in die ongelofelijk 
complexe wereld. Meestal wordt succes 
afgebroken door ego’s, niet door een 
gebrek aan competentie. Kunnen die 
ego’s blijven samenwerken. Kunnen we 
blijven streven naar omstandigheden 
zoals goal drie tegen Japan, waar Lukaku 
de bal laat door gaan en de ploeg boven 
zijn eigen verdiensten plaatst. Kan er 
voor gezorgd worden dat er openlijk over 
de commentaren gesproken kan worden, 
zonder dat de ene naar de andere wijst. 
In een hele complexe wereld is alles snel 
vergankelijk als niet alles op wieltjes loopt.

Door voetbal komt het Belgisch fundament 
tot uiting. Er zijn separatistische partijen die 
dan, mogelijkerwijze met hoofdpijn, buikpijn 
en darmstoornissen, toch een Belgische vlag 
vastpakken.
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Voetbal

Kort op de bal met mignolet

VTK had de kans om een kort gesprek aan te gaan met Simon Mignolet, de tweede 
doelman van ons nationaal elftal. Met een carrière bij Sundance en Liverpool, twee 
WK’s en één EK ademt hij voetbal... 

Dag Simon! Hoe ervaar je het om 
deel te mogen uitmaken van de 
nationale ploeg?

Het is natuurlijk altijd een eer om bij de 
nationale ploeg opgeroepen te worden. 
Zeker met de generatie waar we vandaag 
de dag deel van mogen uitmaken. Het 
is niet alleen de nationale ploeg, maar 
uiteindelijk zijn wij momenteel de beste 
generatie die er ooit geweest is in het 
Belgisch voetbal en om daar deel van uit te 
maken, daar ben je terecht trots op. Ik heb 
nu al deel uitgemaakt van twee WK’s en 
één EK, en om te zien wat dat doet met de 
mensen in België, hoe je ontvangen wordt 
en hoe de bevolking meeleeft, dat 
is echt een privilege om mee te 
maken.

Hoe kijk je op dit afgelopen 
WK specifiek terug?

Ik denk dat niemand daar 
negatief  naar terug kan kijken. We hebben 
ons hoogste resultaat in de geschiedenis 
van het Belgisch voetbal gehaald, er had 
misschien meer in gezeten, maar een 
bronzen medaille is zeker niet slecht. De 
sfeer was goed en ik denk dat alles ook 
tip top georganiseerd was. Ook een dikke 
pluim voor de organisatie van Rusland, 
velen hadden voorheen een beetje schrik, 
maar uiteindelijk hebben zich er nooit 
problemen voorgedaan. Qua voetbal 
denk ik dat we buiten de wedstrijd tegen 
Frankrijk, waar we nipt verliezen, een heel 
goed toernooi gespeeld hebben.

Hoe is de sfeer binnen de ploeg 
zelf ?

Wij hebben altijd een zeer goede sfeer 
gehad, simpelweg omdat we een ploeg 
hebben met jongens die allemaal samen 
zijn opgegroeid, die allemaal samen met 
de jeugdreeksen hebben gespeeld en die 
van een gelijkaardige leeftijd zijn. We 
hebben altijd alles samen meegemaakt en 
van begin tot nu is de ploeg altijd samen 
gebleven en dat creëert wel een goede 
verstandhouding. Laten we hopen dat 
dat zo blijft duren. Er begint nu ook wat 
doorstroming te komen van jonge spelers 
die zich integreren in het elftal.

Wie is er bijvoorbeeld de grappigste 
sfeermaker binnen de ploeg?

Goh ja, dat varieert. Natuurlijk zijn 
er altijd wel karakters die er tussenuit 
springen, zoals een Michy Batshuayi of  
Eden Hazard die dan wel graag de sfeer 
er in houden. Maar algemeen kunnen wij 
wel allemaal goed opschieten met elkaar 
en ik denk dat dat het belangrijkste is.

Voel je je het meest thuis bij je ploeg 
in Liverpool omdat het je eigen club 
is, of  bij de nationale ploeg, omdat 
het allemaal je landgenoten zijn?

Dat is verschillend. Als je terug naar 
België komt, zie je je familie en vrienden 
waardoor het een meer vertrouwde 
omgeving is, maar de dagdagelijkse routine 
heb je veel meer in Liverpool. Uiteindelijk 
ben ik meer thuis in Liverpool, omdat je 
met de nationale ploeg meer op hotel en 
dergelijke zit, hetzij in Brussel, hetzij op 
verplaatsing in een ander land. Figuurlijk 
gezien voel je je natuurlijk altijd meer 
thuis in België, maar letterlijk is mijn thuis 
Liverpool.

Denk je dat de Rode Duivels hebben 
gepiekt dit jaar of  ziet de toekomst 
er even goed of  zelfs nog beter uit?

We zitten nu met een generatie die al 
eventjes samen heeft gevoetbald waardoor 
dit ook wel het toernooi was waar we ons 
moesten bewijzen, daar waren we ons zelf  
ook wel van bewust. Maar ik denk zeker 
dat we nog genoeg jonge jongens hebben 
om die lijn door te trekken. Zeker naar 
het volgende EK toe kunnen we verder 
bouwen op onze huidige situatie.

Hoe gaan jullie tijdens zo een groot 
kampioenschap om met de media 
die over de prestaties rapporteert?

Ten eerste zit je natuurlijk in een vreemd 
land waardoor het een beetje een ver-van-
je-bedshow wordt. Het was voor ons zeer 
moeilijk te vatten wat er leefde in België 
tot de dag dat we terug kwamen. Dan is 
het zeer overweldigend om te zien hoe 
groot die steun wel niet is.

Maar in het algemeen, en dat geldt niet 
alleen voor de nationale ploeg maar 
voor alle dagdagelijkse sport op het 
hoogste niveau, word je toch wel heel erg 
afgeschermd van die mediagekte omdat je 
daar in eerste instantie niet door afgeleid 
mag worden en in tweede instantie je ook 
de tijd niet hebt om je daar mee bezig te 
houden.

We hebben genoeg jonge spelers om om de lijn 
door te trekken. Voor het volgend EK kunnen we 
zeker verder bouwen op onze huidige situatie.
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In het voetbal algemeen, vind je 
soms niet dat er te veel geld mee 
gemoeid is?

Voor ons is dat natuurlijk ook altijd 
verwonderlijk om te zien hoe dat gebeurt, 
maar het is nu eenmaal een business 
geworden waar men het spel speelt van 
vraag en aanbod. Wat men vraagt ligt 
buiten onze greep en dan moeten wij 
meegaan met wat er rondom ons gebeurt.

Momenteel speel je nog altijd bij 
Liverpool, maar jammer genoeg 
ben je daar je basisplaats verloren. 
Je hebt al meermaals aangegeven 
een transfer te willen behalen. Hoe 
kijk je toch nog terug op je carrière 
bij Liverpool?

Heel goed natuurlijk, we moeten daar niet 
fl auw over doen. Liverpool is een topploeg 
in Europa en om daar deel van te mogen 
uitmaken is toch wel zeer speciaal. Als 
doelman kan er natuurlijk maar eentje 
spelen, en op dit moment speel ik niet, wat 
ik, zoals al vaker aangehaald,  niet lang 
wil houden. Het is vanzelfsprekend dat 
ik wil spelen, maar ook die dingen liggen 
vaak buiten je macht en dan moet je door 
de zure appel bijten en volgen wat de club 
zegt.

Je hebt al een vrij lange 
voetbalcarrière gehad. Welke 
off ers heb je al moeten brengen ten 
voordele van het voetbal?

Heel veel natuurlijk. Ik ben op jonge 
leeftijd verhuisd naar het buitenland, je 
moet je vrienden en familie achterlaten. 

Ik heb van op afstand moeten studeren 
en kon nooit de leuke dingen doen zoals 
andere studenten, maar op latere leeftijd 
werpt dat zijn vruchten af  en is dat 
allemaal wel oke.

Welke studies heb je dan gedaan?

Ik heb politieke wetenschappen 
gestudeerd in Leuven, maar dat was bijna 
volledig van op verplaatsing. Het eerste 
jaar speelde ik nog voor Sint-Truiden 
en toen gebeurde het nog wel eens dat 
ik naar de les kwam, al was dat niet zo 
vaak, maar de laatste jaren studeerde ik 
integraal vanuit het buitenland.

Dan ben je misschien nog wel 
bekend met de 24 urenloop in 
Leuven?

Ja daar heb ik wel al van gehoord. 

Wie gaat er dit jaar winnen: VTK of  
Apolloon?

Ik zal dit jaar zeker voor jullie supporteren! •JQ

De 24 urenloop, daar heb ik al van gehoord. 
Ik zal dit jaar zeker voor VTK supporteren!

Duivelse feitjes

België behaalde dit WK het grootst aantal doelpogingen tussen de palen : 22

Ons team scoorde dit WK het meest aantal goals van het toernooi : 16

Jan Vertonghen is sinds de match tegen Japan wereldrecordhouder “verste goal 
met kopbal”, met maar liefst 18,6 meter.

De match tegen Japan was de eerste match ooit waar het tijdens de rust 0-0 
was en een team vervolgens toch een 2-0 achterstand kon inhalen.

Courtois voerde met 27 reddingen het meest aantal saves uit. 9 hiervan waren 
tijdens de match tegen Brazilië
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VTK

praeses en Vice, twee handen op één buiK

Het is begin september. Studenten vieren hun vernieuwde vrijheid na de herexamens, 
de 2000-kindjes genieten van de langste vakantie van hun leven en de post-
2000-kindjes zitten reeds in het vaste stramien van school. Maar twee heren steken 
deze dagen al hun tijd in VTK. We spraken met Vincent Tombeur en Kobe Vanassen, 
onze nieuwe Praeses en Vice-Praeses, over de toekomst, VTK en echte vriendschap.

Hoe was de vakantie mannen?

K: Mijn vakantie was vrij kalm, maar ik 
ben sowieso niet echt een planner. Ik heb 
wel een aantal festivals gedaan: Werchter, 
Pukkelpop. Ik was van plan om nog 
naar andere te gaan, maar ja... En ons 
praesidiumweekend, dat was ook echt 
plezant! 

V: Ik heb een toffe, maar ten opzichte 
van andere jaren een vrij rustige, vakantie 
gehad, zodat ik zeker 
de opstart van het jaar 
goed kon doen. Begin 
juli ben ik een week 
gaan trekken in de 
bergen van Slovenië, 
dan nog met ons Keube hier naar Werchter 
geweest. In augustus heb ik ook nog een 
summer school gedaan, maar vooral 
eigenlijk tijd vrij gehouden voor VTK.

Men beseft misschien niet altijd 
dat jullie inderdaad in de vakantie 
al intensief  werken voor VTK. Wat 
hebben jullie zo al gedaan?

V: Het draait veel rond de communicatie 
voor een praeses: volgen wat iedereen aan 

het doen is, bijspringen waar nodig voor 
de opstart. Allemaal kleine taakjes waar 
veel tijd in kruipt. Ook communicatie met 
externen: de faculteit, externe kringen, 
mensen van LOKO  … Ook heb ik veel 
samengewerkt met ons Theokotteam om 
de verbouwingen tot stand te krijgen zodat 
we dit jaar zelf  onze broodjes kunnen 
smeren. Ik heb hier een excel bestand 
op mijn computer genaamd ‘Mijn leven’ 
waar alles zo wat instaat.

K: Mijn lijstje is weliswaar een 
beetje korter. Het organiseren 
van het praesidiumweekend, alle 
groepscoördinatoren en werkgroepen 
contacteren om kennis te maken, om zo 
de samenwerking zo vlot en optimaal te 
laten verlopen. Het is voor mij ook geen 
afgelijnd takenpakket, maar eerder een 
aantal zaken die ik naar eigen invulling 
moet volbrengen.

V: Vaak zijn er ook dingen waar je niet 
aan zou denken, bijvoorbeeld de Guido 
gids, zorgen dat we voldoen aan GDPR-
wetgeving (wet rond gegevensbescherming), 
skireis opstarten,  een speecheke hier en 
daar, bier brouwen  …

Bier brouwen?!

V:  Ja dat is een probeersel voor het 
Arenbergfestival. We zijn veel bezig met de 
opstart van allerhande evenementen waar 

we spectaculaire 
dingen gaan 
o r g a n i s e r e n , 
waar ik nu nog 
niet veel over kan 
zeggen.

Zijn jullie in deze korte periode al 
op verrassingen gestoten?

K: In ons praesidium zitten er dit jaar 
meer dan 40 van de 74 nieuwe leden, en ik 
was prettig verbaasd dat heel veel van die 
nieuwe mensen direct heel hard betrokken 
wouden zijn met alle beslissingen, want 
dat is misschien iets wat je eerder verwacht 
van het ouder praesidium.

V: Dat is volledig waar! Misschien is het 

Als G5 vier dagen niet op het internet zit... 
Dat is een ramp!
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ook wel een verrassing wanneer wij als 
G5 vier dagen niet op internet zitten… 
Dat is een ramp. Ik had dat wel verwacht, 
maar niet direct zo intens. Ik heb 
bijvoorbeeld één herexamen gehad, en je 
moet het studeren echt tien keer per dag 
onderbreken en dan ben je direct een half  
uur kwijt.

K: We kunnen het inderdaad niet maken 
om één dag te disconnecten, en dat gaat 
alleen nog maar erger worden.

V: Ook is het verrassend hoe bepaalde 
mensen bepaalde zaken anders 
aanpakken. Je hebt in het begin een 
beeld over hoe je iets moet doen, want 
je voorganger deed dat zó en deed dat 
goed, maar al snel besef  je dat je eigen 
stijl anders is en dat je dat voorgeschreven 
stappenplan moet laten varen. Dat is wel 
een klik die je moet leren maken. Zo hou 
je het ook dynamischer en vernieuwend.

Jullie jaar van ploeg Invincible gaat 
bijna beginnen, wat heeft dit jaar 
voor ons in petto?

V: We hadden superhelden als thema 
in de kiesweek en zoals ik het nu zie 
gebeuren, denk ik dat we ons ook gaan 
kunnen overtreffen in de evenementen. 
Het activiteitenteam legt de lat hoger met 
nieuwe concepten en grotere artiesten. 
VTK Cultuur die naast de kleine, 
gezellige activiteiten ook durft om iets 
groots te organiseren. De zelfgesmeerde 
broodjes uiteraard.

K: PAL gaat uitbreiden met een extra vak.

V: Het thema was Invincible, durf  super 
te zijn, durf  de lat hoog te leggen, en ik 
denk dat we dit jaar wel zowel de drive als 
de kennis hebben om dat waar te maken.

K: We gaan de 24 urenloop winnen.

V: Ja dat we de 24 urenloop gaan winnen, 
zal natuurlijk niet onopgemerkt voorbij 
gaan.

K: Dat lijkt dan ook vanzelfsprekend.

De 24 urenloop, zou dat het meest 
memorabele moment van het jaar 
kunnen worden?

K: Dat denk ik wel. Ik weet nog hoe 
het vorig jaar was om daar te staan, die 
beker vast te houden, de longen uit uw 
lijf  te schreeuwen. Als je nu al kijkt hoe 
Apolloon het publiek warm  maakt voor 
de volgende editie, dan begint het een 
beetje te prikkelen.

Wordt het als vice nog specialer dan 
als lid van VTK Sport?

K: Als sport beleef  je het heel anders. Je 
begint dinsdagochtend al stellingen op te 
bouwen en bent al 20 uur wakker voor 
het begint. Vorig jaar heb ik ook maar één 
rondje kunnen lopen, met als resultaat dat 
ik op het randje van overgeven stond. Dit 
jaar kan ik toch wat fitter zijn.

Gaan we de praeses ook op de piste 
zien?

V: Euh ja… De praeses wordt door zijn 
sportteam een beetje aangezet tot sporten. 
In mijn eerste jaar mocht ik lopen voor 
VTK, maar we gaan zien of  ik dit jaar de 
magische tijdsgrens haal. Ik zou alleszins 
’s nachts graag een beetje lopen. Het 
eerste rondje zal ik sowieso speciaal voor 
u lopen.

Het eerste rondje lopen alle 
praesessen…

V: Ja ’t is dat he!

Hoe willen jullie als Praeses en Vice 
herinnerd worden?

V: Gewoon dat het een goed jaar was. Als 
het een goed jaar was, word je ook zo als 
praeses en vice, en geheel G5, herinnerd. 
Dat iedere student krijgt wat hij/zij 
verwachtte, dat we toegankelijk waren, 
en dat alle praesidiumleden het gevoel 
hebben gehad dat ze een meerwaarde 
waren.

K: Het belangrijkste voor mij is dat 
studenten binnen een paar jaar nog leuke 
herinneringen aan een gezellige avond in 
de fak of  dergelijke kunnen bovenhalen. Ik 
hoop ook dat veel van onze vernieuwingen 
behouden blijven en verder uitgebouwd 
worden naar de toekomst toe. Eigenlijk 
kan je ons jaar pas evolueren binnen een 
paar jaar, dan pas zie je je nalatenschap.

Zie je alles nog combineerbaar met 
je studies?

K: Al begonnen aan uw thesis Vincent…? 
Nee ik ook niet! (Lacht)

VTK heeft dit jaar zowel de drive als de 
kennis om zichzelf te overtreffen!
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V: Gaan veel proffen dit lezen? Ik heb 
al  wel een plan in mijn hoofd voor 
mijn thesis. Ik ben wel perfectionistisch, 
maar heb ook wel iets van ‘we zien wel 
hoe het loopt’. Vorig jaar had ik ook een 
druk jaar en dat is vrij goed gegaan. In 
eerste instantie wil ik genieten van de 
ervaring en hoop ik de studiestress van 
me af  te kunnen zetten. Praeses komt 
op de eerste plaats. Maar mocht je mijn 
literatuurstudie al voor mij willen maken, 
dat zou ik wel plezant vinden!

K: Ik moet toegeven dat ik door het jaar 
niet veel doe, dus ik moet werken aan mijn 
work drive. Maar ik denk wel dat eens ik 
meer werk heb, ik het wel doe. Als ik dus 
eens aan mijn thesis kan beginnen…

Is een tientje dit jaar genoeg?

K: Voor mij wel, maar dat is het altijd al 
geweest. Jij hebt wel altijd goede punten 
gehaald he? 

V: Als ik ergens aan begin, doe 
ik dat met volle goesting, maar 
ja… Dit jaar is een tien misschien 
genoeg, maar liefst niet op mijn 
thesis dan.

K: Wat een strever!

Jullie kennen elkaar al heel lang.

V: Ja! Vanaf  de allereerste dag in het 
eerste jaar, bij het ophalen van de boeken. 
Jij bent dat vergeten, maar ik niet. 

K: Heb ik toen iets tegen u gezegd?

V: Je was toen aan het klagen over uw ma. 
Je zei iets in de aard van ‘Ben blij dat ik op 
mijn kot ben, dan laat ze me gerust.’

K: Oke dat was misschien toch wel wat 
overdreven… Sorry mama! Maar we zijn 
pas echt vrienden geworden vanaf  het 
moment dat de reeksen zijn ingedeeld. 

Zijn er nog leuke anekdotes van 
toen die we mogen horen?

V: Oei, dan moeten we eerst een shortlist 
maken om te kijken wat we mogen zeggen.  

K: Misschien kunnen we wel het verhaal 
van de Brakaward vertellen.

V: We hebben dus een vriend die iets 
gênant had uitgehaald. Hij vond het te 
gênant voor woorden, maar wij vonden 
dat hij eigenlijk moest beloond worden. 
Dus wij hebben de Brakaward gemaakt in 
Fablab: een wisselbeker voor de persoon 
die die maand het meest memorabele 
heeft meegemaakt, dan werd die persoon 
beloond. 

K: Dan kwamen wij samen en stemden 
wij wie de nieuwe winnaar was. Er was een 
kiescomité: Het Comité der Toekenning 
van de Brakaward. 

We hebben ook al samen vier 

Werchteredities overleefd, ook altijd 
wel plezant. Vier dagen in elkaars afval 
drijven.

V: Als Kobe elke ochtend als een vlinder 
uit zijn tent ontpopt, dan leer je elkaar 
echt kennen.

K: We maken ook nooit vrienden op 
Werchter. Maar dat zegt wel iets over onze 
vriendschap. Wij staan er te weinig bij stil 
wat we voor elkaar betekenen Vincent!

Wie is de betere vriend voor de 
ander?

K: In het begin jij een betere voor mij, 
want ik had niet zo veel vrienden in 
Leuven.

V: Maar Kobe is wel echt een begrijpende 
vriend. Hij zou u nooit uitlachen als je 
een probleem hebt. Ik zou Kobe eerst een 
half  uur pesten met zijn probleem en hem 
dan pas helpen. Misschien is daar nog wel 
marge voor verbetering.

Om de vraag voor eens en voor 
altijd op te lossen heb ik voor 
jullie een kleine vriendschapsquiz 
opgesteld. Eerste vraag: wanneer is 
de ander jarig?

(Lange stilte)

K: 12 juli! Nee?! Begin juli wel! 

V: Kobe is vroeger jarig, is dat niet genoeg, 
zo een vroeger/later spelletje? Februari, 
nee? Maart dan!

K: Ik heb het u gisteren nog gezegd! Ik 
denk dat ik deze win!

Wat is elkaars favoriete alcoholische 
drank?

V: (Resoluut zonder twijfel) Cristal! Maar dat 
is te makkelijk, doe speciale bieren! Ik zou 

bij Kobe altijd Chouffe zetten, maar ben 
niet zeker.

K: Ja jawel, dat is juist. Bij u blond eh? 
Karmelietje misschien?

V: Ja amai, dat is juist.

K: Nu denkt iedereen dat wij alcoholiekers 
zijn.

Wanneer was de andere de laatste 
keer zat?

V: Dat was samen. Eergisteren. Wel deftig 
zat he, alé ik bedoel proper zat.

Wie is de anders favoriete band/
muzikant?

K: Paul Severs natuurlijk, maar misschien 
bedoel je eerder niet-Nederlandstalig? 
Pearl Jam dan voor Vincent! 

V: Bij Kobe kan ik veel zeggen, zo wat 
rockachtig. Lenny Kraaavitz bijvoorbeeld. 
Muse ook zeker en vast.

Welke beroemdheid zou de ander 
zijn zogenoemde ‘wild card’ zijn?

V: Is het een rosse? Ja he! Die van Game 
of  Thrones toch niet? Sansa? 

K:  Jawel, helemaal correct!

V: Ik vind dat voor mezelf  al moeilijk… 
Als kind had ik wel een crush op een 
Belgische actrice. Maar nu zou ik het niet 
direct weten.

K: Wie was dan uw kinderlijke crush?

V: Marie Vinck. Ik ken heel haar dialoog 
van Loft nog uit het hoofd!

Ik denk dat het gelijkspel is. 
Hopelijk resulteert deze mooie 
vriendschap in een fantastisch jaar. 
Bedankt voor jullie tijd! •JQ

Kobe is echt een begrijpende vriend! Ik zou hem 
eerst een half uur pesten alvorens hem te helpen.
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VTK100

Een nieuwe plek voor VTK
In het Theokot kunnen jullie nu broodjes, 
cursussen en interessante personen 
vinden, maar dat is niet altijd zo geweest. 
Vóór de midden jaren ’90 moest je voor je 
cursussen op blok 6 (vroeger blok 5) zijn. 
Broodjes (buiten op de ‘broodjesmiddag’ 
op maandag) en vrienden moest je dan 
weer op je eigen houtje vinden. Van het 
Theokot was nog geen sprake. VTK 
groeide steeds en uiteindelijk was het 
noodzakelijk om nieuwe plaatsen te 
bezetten.

Dankzij Theo Van der Waeteren en 
decaan Yves Willems werd een oplossing 
gevonden: de kelderruimtes van het 
Thermotechnisch Instituut (TTI) konden 
deels ter beschikking gesteld worden aan 
VTK, samen met een aantal zalen in het 
TTI zelf. Ook departementsvoorzitter 
Hendrik van Brussel (het TTI is eigendom 
van het departement Werktuigkunde) 
gaf  zijn akkoord en het Theokot kon 
ingericht worden. De opening vond 
plaats in het academiejaar 1995-1996.

Theokelder? Theotel?
Hoe vind je in hemelsnaam een naam 
voor zo’n nieuwe locatie? Al snel is er 
consensus om het te vernoemen naar 
Theo, die ons deze locatie geschonken 
heeft. Een extract uit het verslag van een 
VTK-vergadering:

“Jawel, hij is er: de nieuwe naam van het 
Theotel. Voortaan heet het Theotel dan 
ook Theotel (na stemming : 6 voor, 2 voor 
‘Theologie’, rest onthouden). Alle andere 
namen proberen wij vanaf  nu zoveel 
mogelijk te vermijden. Wel moet deze 
naam nog goedgekeurd worden door 
Theo zelf  en door Van Brussel.”

(Nota: ‘Theokot’ was toen afgeschoten, 
want Theo ging dat nooit goed vinden. 
Uit het verslag van twee weken 
daarvoor stond dat Theo de benaming 
‘Theokelder’ niet zo goed vond....)

Het was bij stemming dus Theotel 
geworden, waarna Bartje oerfi er naar 
den Theo belt en dat verliep ongeveer als 
volgt :

“Theo, wemme ne naam voor het 
Theokot, maar ge moet wel nog zeggen 
of  dat ge hem goed vindt.”

“Ah ja, ik vind Theokot wel ne goeie 
naam, dat heeft zo iets studentikoos...”

“Jama wadden eigenlijk nen andere naam 
voor het Theokot, namelijk Theot-”

“Ja, ik vind het goed, vraagt gewoon nog 
eens aan Van Brussel...”

en zodoende…

Bouwen aan het Theokot
Het Theokot vernieuwt elk jaar. Het 
opkrikken van broodjeskwaliteit (of  
ze zelf  smeren vanaf  dit jaar!), het 
uitbreiden van de menulijst (croques, 
pizza …) en entertainment (pooltafel, 
playstation, wii …) is een continu 
gebeuren. Daarnaast wordt het Theokot 
ook regelmatig verbouwd. Zo’n oude 
kelder heeft immer heel wat opknap- en 
onderhoudswerk nodig. Zo werd onlangs 
het hele elektriciteitsnet herbekeken en 
vernieuwd. Ook is ooit nog een praeses 
(ref. Marijn Spillebeen ‘06-’07) met heel 
zijn familie komen verbouwen en kreeg 
de KU Leuven security een inzinking 
wanneer er -blijkbaar, hierover bestaat 
discussie- illegaal een enorme hoop 
chape was gestort. Met de woorden 
van de VTK’ers in kwestie  -”Wel, de 
chape ligt erin, we gaan dat er niet terug 
uit schuppen!”- heeft het Theokot een 
prachtige nieuwe vloer gekregen.

Het Theokot blijft een plaats om elkaar te 
ontmoeten en we zijn benieuwd hoe dit 
in de volgende jaren en de 100 jaren na 
VTK 100 nog zal evolueren. 

•Lukas De Backer

het theoKot, een Kelder met een Verleden

VTK mag dan wel bijna 100 jaar worden, zeker niet alles van VTK heeft die leeftijd. 
Het Theokot is ondertussen bij iedereen gekend, u heeft daar waarschijnlijk deze 
Ir.Reëel gekregen bij je cursussen. Jullie kozen dan wel voor een prachtige opleiding 
tot burgerlijk ingenieur, toch laten we het er niet bij om jullie geschiedenis wat bij 
te schaven…

Logo, ontworpen via een wedstrijd in 
het jaar 2006-2007
Logo, ontworpen via een wedstrijd in 

Dansen in het Theokot since 1995

Hangjongeren zijn van alle tijden

Poolen is voor the cool kids in town
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Ontspanning

op welKe partij stem iK

Heb je een uitgesproken mening?

Wil je zelfs stemmen? 

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

En wekker!

PVDA

open Vld

Wil je je stem helemaal verloren laten gaan?

Maakt niet uit

blanco piratenpartij

Nee

Ben je Vlaams democratisch en christen?

Nee
Ja

CD&V
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Ja

Ben je eerder aan de luie kant?

Ja

Is het soviet volkslied jouw ringtone?

En wekker!
Nee

Nee

Grenzen toe?

Ben je een heuse boomknuffelaar?

Ja Nee

Groen SP.A

Met bewapening!

Schild & Vrienden.
Ah nee dat is een meta-politieke 

partij

Vlaams Belang

Nee maar zet die ploat af  
idioot!

N-VA

•AR
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Back To School

FaKbar gids

We gaan allemaal wel eens graag uit in één van de vele fakbars. Maar welke zijn 
nu juist de moeite om naartoe te gaan? Het VTK-praesidium heeft ze al grondig 
kunnen testen en deelt hun mening graag met de lezers!
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‘T ElixIr
Prijs: 9,6   Muziek: 8,5   Drukte: 6,5
Het zal jullie niet verwonderen dat 
onze eigen fakbar op nummer 1 staat!        
Hoewel het niet in het centrum gelegen 
is, zijn de themafeestjes (met zotte pro-
mo’s) altijd een succes. Tenzij er een can-
tus of  een feestje is kan er wel eens wat 
minder volk zijn. Dit hoeft je natuurlijk 
niet tegen te houden om goedkoop iets 
te komen drinken met vrienden! Als je er 
mensen kent: de plek om ze daar te ont-
moeten. Als je er nog geen mensen kent:
de perfecte gelegenheid
om ze te leren kennen!

Gnorgl
Prijs: 7,8   Muziek: 7,5   Drukte: 5,3
Dit is zonder twijfel de verstgelegen 
fakbar die je je kan inbeelden. Het is 
diep verscholen in het verre Heverlee, 
waardoor het vaak niet zo druk is in de    
Gnorgl. Desalniettemin is het gezellig 
om er iets te gaan drinken. Als je echt 
een avondje volledig wilt losgaan en dan-
sen vind je daar ook een echte danspaal     
terug! Als je aan de andere kant ook echt 
zotte zatte momenten wilt beleven, kan je 
zoveel mogelijk rondjes
naakt rond de kerk lopen
om op het scorebord te
komen!

Dulci
Prijs: 5,1   Muziek: 6,4   Drukte: 7
De Dulci is een vrij populaire fakbar vrij 
dicht bij de Oude Markt. Hierdoor is 
het vaak te druk waardoor het proppen 
is binnen. De muziek daar is vaak heel 
commercieel, maar daardoor wel goed 
dansbaar. Het is toegegeven een ideale 
stop als je richting de Oude Markt gaat 
aangezien de prijzen hier wel lager liggen. 
Maar voor een fakbar zijn deze     prijzen 
best hoog (zeker omdat ze economen 
zijn) en als student
leef  je op een budget dus
goedkoper is er wel!

HdR
Prijs: 7,8   Muziek: 6,5   Drukte: 6,9
Goedkoop zijn is één ding maar het volk 
bijhouden is een andere zaak. Toege-
geven, er kunnen wel goede feestjes zijn 
en het is er meestal wel sfeervol. Maar de 
hoofdreden waarom mensen er niet naar-
toe willen gaan is de penetrante stank die 
er soms kan hangen. Dit kan wel wennen 
als je er graag komt maar het is toch een 
afknapper voor velen. Je weet natuurlijk 
nooit wanneer dit zich voordoet dus als
je in de buurt bent, kan je
maar proberen!

Recup
Prijs: 6,7   Muziek: 7,8   Drukte: 7,4
Als je uit wilt gaan in een fakbar en je 
wilt er echt een feestje van maken, dan 
moet je in de Recup zijn! Altijd heel 
veel volk en de muziek kan je ook wel                       
smaken. Er is een goede balans van    
vrouwtjes van psychologie en jongens van 
de industriëlen. Zeker hun befaamde  du-
velnight is een dikke aanrader! Een min-
puntje daarentegen is dat de drank daar 
niet zo goedkoop is als in andere fakbars. 
Dit is een afweging die jezelf  moet
maken!

Doc’s Bar
Prijs: 7,3   Muziek: 8,4   Drukte: 7,8
Het ligt misschien in het uiterste gedeelte 
van Leuven, maar Doc’s bar is het vaak 
waard om die afstand af  te leggen. Het 
kan er wel rustiger zijn vanwege zijn lig-
ging, maar als er feestjes zijn draaien ze 
de beste schijven vanuit hun draaitafels 
die ingebouwd zitten in een spectacu-
lair omgebouwde ambulance. Achter de 
danszaal bevindt zich een cantuszaal, wat 
een hele boel sfeer met zich meebrengt 
als zo’n cantus afloopt. Conclusie: als er
volk is, is er onwaarschijnlijk
veel sfeer!

Sportzak
Prijs: 7,4   Muziek: 7,9   Drukte: 7,2
We geven zo’n dingen niet graag toe 
maar het is zeker wel de moeite om eens 
in de fakbar van de sporters binnen te 
springen. Zelfs op gewone avonden is er 
volk en sfeer aanwezig. Buiten het vrou-
welijk schoon dat daar vaak vertoeft, 
moeten we ook hun godendrank prijzen. 
De Grasmaeyer is een mix van allerlei ster-
ke dranken, gebrouwen om je avond me-
teen stevig in te zetten. We zijn
misschien rivalen op de
piste maar feesten kunnen
we wel samen!

Letteren
Prijs: 7,8   Muziek: 7,6   Drukte: 7,1
Letteren, de fakbar die ook wel door het 
leven gaat met de naam “Sletteren”. Of  
het ook terecht zo wordt genoemd, moet 
je zelf  maar ondervinden tijdens een 
avondje stappen daar. De fakbar steekt 
niet met iets bepaald boven de rest uit, 
maar is allround vrij goed. Naar hier 
gaan is een vrij veilige keuze als je een 
goede avond wilt hebben. Aan de mensen 
daar zal het zeker niet liggen want als er 
één ding is dat ze zeker goed kunnen is
het wel feesten!

Politika Kaffee
Prijs: 7,1   Muziek: 7,4   Drukte: 7,1
Politika Kaffee is zeker niet mis maar is 
alles bij elkaar niet erg bijzonder. Het kan 
daar zeer zeker gezellig zijn maar er mist 
toch iet unieks om hoger op onze lijst te 
komen. Ze hebben er wel een pooltafel 
wat enorm amusant kan zijn in de voora-
vond. Iets met vrienden gaan drinken 
ginds is zeker aan te raden maar om echt 
te feesten zijn er betere alternatieven  in 
de buurt. Wip er zeker eens binnen want
als je het niet smaakt, zijn
er daarnaast nog fakbars!

Eervolle vermelding: Winabar
Als je gaat voor een zotte avond moet je gewoon eens gaan naar de wekelijkse fakbar 
van de fysici, informatici en mathematici! De Winabar vindt elke woensdag beneden 
in Alma 3 plaats en heeft een altijd gegarandeerde sfeer. Met leuke thema’s en lekkere 
drankjes trekt het best veel volk, desondanks dat het best ver ligt van het centrum. 
Plan dit dus niet als een deel van je avond maar gewoonweg als een avondje Winabar!

8,9

7,6

6,3

7,8

7,5

7,3 7,2

7,3

8,2

•JT
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Back To School

tips tegen een Kater

De meesten onder ons herkennen het wel: je staat op met hoofdpijn, misselijkheid 
en meestal slechts wazige herinneringen van de avond ervoor. Een kater dus. hoe  
leuk de avond ervoor ook was, dit was het waarschijnlijk niet waard. We weten 
allemaal dat de juiste oplossing het aanpassen van de verhouding water/alcohol 
de avond ervoor was, hier is het nu te laat voor. Zijn er ook oplossingen die de 
ochtend nadien werken?

In tegenstelling tot wat de meesten denken, wordt een kater 
niet enkel veroorzaakt door uitdroging. Uitdroging is één van 
de oorzaken, maar ook een verlaging van de bloedsuikerspiegel, 
irritatie van het maagslijmvlies en de verschillende eff ecten die 
alcohol heeft op het zenuwstelsel zijn belangrijke oorzaken. Nu 
we weten hoe de kater veroorzaakt wordt, zijn er ook manieren 
om een kater te vermijden? De meest voor de hand liggende 
oplossing is uiteraard gewoon minder alcohol drinken.  Niet 
enkel de hoeveelheid alcohol bepaalt hoe erg de kater is, maar 
ook het soort alcoholische drank. Zo zouden donkere bieren door 
hun samenstelling makkelijker een kater veroorzaken dan lichtere 
bieren. Ook het tussendoor voldoende water drinken helpt tegen 
de uitdroging en voorkomt dus ook deels tegen een kater. 

Zijn er remedies die de ochtend nadien helpen? Uitdroging 
kan verholpen worden door voldoende water te drinken. In 
tegenstelling tot wat velen denken, helpt koffi  e niet tegen een 
kater, koffi  e heeft een dehydraterend eff ect en maakt de kater enkel 
nog erger. Sportdrankt en Sprite daarentegen zijn wel een goed 
idee. Beide zorgen ervoor dat je lichaam snel terug gehydrateerd 
geraakt. Bovendien zorgt Sprite er volgens Chinese onderzoekers 
voor dat je lever gestimuleerd wordt om een bepaald enzym aan 
te maken waardoor de alcohol sneller kan worden afgebroken. 

Er bestaat nog een ander zogenaamd ‘wondermiddel’: banaan. 
Het eten van een banaan de ochtend nadien zou de beste remedie 
zijn tegen verschillende symptomen van een kater. Bananen 
hebben een zuurremmende werking waardoor ze helpen om 
het door de alcohol geïrriteerde maagslijmvlies terug tot rust 
te brengen. Dit zorgt ervoor dat de misselijkheid verdwijnt. 
Een banaan bevat verder ook nog een grote hoeveelheid suiker. 
Dit helpt voor het terug herstellen van de bloedsuikerspiegel 

waardoor je duizeligheid verdwijnt. Bananen bevatten ook veel 
kalium. Kalium zorgt ervoor dat de alcohol sneller kan worden 
afgebroken. Verder bestaat een banaan ook nog uit veel vocht 
wat dan weer helpt tegen de uitdroging. Het eten van banaan 
zou in theorie je kater in geen tijd  oplossen.

Als je maag het aankan zou ook het eten van eieren helpen tegen 
een kater.  Eieren bevatten cysteïne. Deze stof  zorgt ervoor dat 
de schadelijke stoff en die worden gevormd als je alcohol drinkt 
sneller worden afgebroken. Rauwe eieren zouden het beste zijn, 
maar ook gekookt of  gebakken zou het eten van een ei je kater 
helpen oplossen.

Hoewel sommige mensen zeggen baat te hebben bij sporten als 
ze een kater hebben wordt dit wetenschappelijk tegengesproken. 
Sporten dehydrateert het lichaam en verergert de kater dus. 
Ook zou sporten ervoor zorgen dat de alcohol trager wordt 
afgebroken. Het ‘gunstig’ eff ect dat sommigen ervaren zou 
kunnen verklaard worden door het vrijkomen van dopamine 
in het bloed. Dopamine, ook wel het gelukshormoon genoemd, 
zorgt ervoor dat je je beter voelt. Hoewel de oorzaken van de 
kater dus niet worden aangepakt kan sporten er wel voor zorgen 
dat je je tijdelijk beter voelt.

Andere vaak genoemde tips zijn: het eten van fruit omdat 
dit je vitamines aanvult, het drinken van thee, een korte 
wandeling maken ...  Hoewel geen van voorgaande tips echt 
een wetenschappelijke verklaring heeft, ervaren mensen wel een 
gunstig eff ect op hun kater.

Volgend feestje zorg je er dus maar beter voor dat je op 
voorhand Sprite, bananen en eieren op voorraad hebt. Het is in 
ieder geval het proberen waard. •ES
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Back To School

minigids Voor de eerste weeK Van het semester

Geen zin om te koken:

* De Werf, Hogeschoolplein 5, 3000 Leuven

Gezellig binnen of  buiten zitten en eten aan een studentenprijs

* De Appel, Ravenstraat 15, 3000 Leuven

Ook gezellig binnen of  buiten zitten en eten aan een studentenprijs

* Past-a-porter

Pasta om binnen of  buiten op te eten of  om mee te nemen

* Basic Italian, Oude Markt 1, 3000 Leuven

Hetzelfde concept als de past-a-porter

* Amici Miei, Naamsestraat 24, 3000 Leuven

Heerlijk Italiaans eten aan studentenprijs

* Donki, Oude Markt 48, 3000 Leuven

Mexicaans eten, ook om mee te nemen
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Toch zelf  koken:

Pasta met kruidenkaas en spinazie

Ingrediënten (voor 2 personen)

* 80 gram kruidenkaas

* 250 gram pasta

* Spinazie

Werkwijze:

* Kook de pasta

* Kook de spinazie

* Smelt de kruidenkaas en meng de 
spinazie erbij

Kaart voor de verloren gelopen eerstejaars onder ons:

•ES
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Back To School

Koken met je vrienden is de max!
Waarom alleen eten als je ondertussen al je verhalen zou kunnen delen met je besties? Maak je mama blij en eet eens iets gezonder 
dan die pizza, frietjes of  kebab van vorige week. Ga naar de winkel en gooi wat dingen die je lekker vindt in een grote wokpan of  
maak lekkere wraps. Als je de prijs kan delen, heb je wat extra eurootjes voor de rest van de week.

Kom eens naar fakbar t’ Elixir op een rustige avond!
Niet alleen tijdens de zotste feestjes staan de deuren van onze fak wagenwijd open, maar ook op rustige dagen kan je gezellig eentje 
– meerdere dus – komen drinken. Met op de achtergrond een muziekje, goedkope drank en een hoopje geweldige VTK’ers worden 
ook je rustige avonden de beste avonden van je leven! Kleine tip: begin een spelletje Jenga of  Chapeau en de sfeer zit helemaal goed 
voor de rest van de avond!

Je agenda is je beste vriend
Niets is minder leuk dan ontdekken dat je het beste feestje van het jaar, die verplichte les of  die gezellige BBQ gemist hebt. Hou bij 
wanneer je wat gaat doen en ontdek dat je met een beetje puzzelwerk veel meer kan doen op een dag dan je denkt. Gelukkig helpt 
de Quivr-app jou dat je weet wanneer je lessen zijn -het is wel nog aan jou om er te geraken- en facebook dat je geen evenementen 
mist. Ps. Vergeet niet dat je ergens in die drukke agenda ook wel eens een boekje moet openen ;)

tips en tricKs Voor eerstejaarsstudenten

Het studentenleven, wat is dat en hoe begin je eraan? Op facebook en flyers 
zie je massa’s activiteiten verschijnen, maar het bos door de bomen zien is niet 
zo vanzelfsprekend. Speciaal voor jullie zijn hier wat tips en tricks om helemaal 
ingewijd te worden in het ó zo geweldige Leuvens studentenleven. 

Sarah Muys,
Eerstejaarsverantwoordelijke 2018-2019

Spam je vriendjes met de Wallclaimer app
Tegenwoordig kan je, met dank aan je collega-burgies, de achtergrond op de gsm van je vrienden veranderen. Wil je een memorabel 
moment delen, je vrienden jaloers maken of  gewoon zeggen dat ze moeten afkomen? Zet het op hun achtergrond zodat ze telkens 
wanneer ze hun gsm unlocken aan je denken!

Think out of the box en kijk eens verder dan je boeken terwijl je studeert
Je bent niet de eerste student die deze opleiding start, maak daar dan ook gebruik van! Kijk zeker eens op de VTKwiki om een idee 
te krijgen hoe je bepaalde vakken moet aanpakken, welke lessen je zeker moet volgen en of  je nu best de slides of  het boek leert. De 
Burgieclan staat dan weer vol met opgeloste oefeningen, examens en samenvattingen van je vrijgevige voorgangers. Tot slot geven 
de mensen van het monitoraat met alle plezier extra uitleg bij de leerstof  waar je het moeilijk mee hebt. Uiteraard kan je ook altijd 
terecht bij je aulavriendjes, peters/ meters of  bij mij!

Liever 1 gevulde kledingkast dan 3 dagen dezelfde onderbroek
Kom niet voor verrassingen te staan en zorg dat je altijd wat reservekledij op kot hebt liggen! Het gevoel van zondagavond tijdens het 
uitladen van  je valies te merken dat je onderbroeken bent vergeten meenemen, kent elke student wel jammer genoeg!

statix.info@vtk.be
www.statixleuven.be

@StatixLeuven
StatixLeuven

Bij het horen van bouwkundig ingenieur denken
velen in de eerste plaats aan bruggen bouwen.
Maar bouwkunde draait om zo veel meer: van
de klassieke thema’s zoals gebouwen en
infrastructuur tot veel moderne thema’s zoals
drones, slimme steden en 3D-printing.

Maar toch is bruggen bouwen waar het bij Statix om draait.
Wij trachten bruggen te bouwen tussen student en
opleiding, tussen theorie en praktijk, tussen klassieke en
moderne thema’s en tussen het studentenleven en het
bedrijfsleven.

Dit trachten we ook in ons derde werkingsjaar te doen door
onder andere het organiseren van verschillende activiteiten.
Deze gaan van activiteiten op maat van de student zoals
werfbezoeken, lezingen en workshops tot activiteiten op maat
van het studentenleven zoals feestjes en cantussen.

Statix is er voornamelijk voor de studenten bouwkunde, maar we
stellen ons ook open voor andere richtingen. Volg ons op
Facebook of neem eens een kijkje op onze website om op de
hoogte te blijven of nieuwe evenementen te ontdekken.
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statix.info@vtk.be
www.statixleuven.be

@StatixLeuven
StatixLeuven
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   SPORT

eentje is geentje! we gaan Voor de tweede oVerwinning op rij

Een nieuw academiejaar, een jammerlijk einde aan die zalige vakantie, maar het 
brengt gelukkig wel een nieuwe editie van de 24 urenloop met zich mee. Voor de 
nieuwelingen onder ons: het concept is simpel. Het doel is met de hele studentenkring 
(of peda) zo veel mogelijk toertjes rond de sportpiste te lopen in 24 uur tijd. De 
uitvoering is natuurlijk al wat lastiger… Waar haalt men genoeg dappere zielen 
vandaan om 24 uur lang te lopen!? Wij, als trotse VTK’ers, zetten nochtans jaar na 
jaar een schitterende prestatie neer tijdens deze epische strijd der kringen. We 
zijn dan ook de enigen die erin slagen de topfavoriet, Apolloon, het vuur aan de 
schenen te leggen. Onverslaanbaar is het sportkot zeker niet, zoals we vorig jaar 
nogmaals bewezen hebben. Ze zullen er dan ook alles aan doen om hun titel terug 
te verdienen, maar dat is buiten ons gerekend!

De vorige editie was voor VTK echt een prachtexemplaar. Al 
vanaf  het eerste rondje zat de sfeer er helemaal in. Zeker toen 
Frits als eerste uit de bocht kwam gesneld en zo het eerste rondje 
won. Nadat we even op kop hadden gelopen, was het de beurt 
aan Apolloon. Bij het aanbreken van de nacht nam VTK echter 
de leiding weer over, voorgoed ditmaal. Onze lopers hebben zich 
dan ook volop gegeven, met een waanzinnige 1061 toertjes als 
resultaat, het record weliswaar.

Maar de lopers kunnen niet alleen de eer opstrijken; onze 
supporters waren minstens zo belangrijk voor de overwinning. 
Zonder de supporters zou voor menig loper die laatste 100 meter 
er echt teveel aan geweest zijn. Want uiteindelijk is het toch, 
naast de tranen van Apolloon, die oorverdovende “KOMAAN 
VTK!” die de lopers overeind houdt tijdens hun beproeving. De 
geweldige sfeer gecreëerd door deze enthousiastelingen heeft er 
dan ook voor gezorgd dat het een topeditie was, die dan ook 
uitgebreid gevierd is op het overwinningsfeestje achteraf.

Natuurlijk kunnen we niet blijven teren op deze oude glorie, want 
hoogmoed komt voor de val. Het is dus weer tijd voor het echte 
werk. Dit betekent echter niet dat we er niet in mogen geloven. 
Integendeel, een beetje ambitie kan geen kwaad. Het is trouwens 
al sinds 1989 geleden dat VTK erin geslaagd is om tweemaal op 
rij te winnen. Hoog tijd om daar eens verandering in te brengen! 
Hoe, vraagt u zich af. Net zoals vorig jaar zullen er weer vanaf  
donderdag 27/09 elke weekdag, buiten vrijdag, looptrainingen 
georganiseerd worden. Als daar blijkt dat u een getalenteerd 
loper bent, krijgt u de eer tot het befaamde speedyteam, onze 

voornaamste bron van lopers, toe te treden. Als loper wordt u 
natuurlijk ook beloond voor uw heldendaden: naast eeuwige 
dankbaarheid hebben wij ook nog gadgets in de aanbieding, 
die verdiend kunnen worden door een zeker aantal rondjes te 
lopen. Daarnaast zijn er ook nog de groepjes vrienden, waarbij 
je als groep om ter meeste punten moet verdienen door te lopen. 
Indien je geluk hebt kan je ook nog een leuke prijs winnen 
met de tombola. Niet te vergeten zijn natuurlijk de exclusieve 
speedyteam t-shirts. Kortom, u zult rijkelijke beloond worden.

Blijkt u toch eerder andere talenten te bezitten, wees dan niet 
getreurd. We bieden naast intervaltrainingen en een duurloop 
met een steviger tempo ook een duurloop met een toegankelijker 
tempo aan op de looptrainingen. Iedereen is dus welkom! En als 
ook dat niet voor u weggelegd is, dan verzoeken wij u vriendelijk 
om luidkeels onze lopers te komen aanmoedigen op 23 en 24 
oktober. Daarnaast is iedereen ook welkom om de geleverde 
prestatie achteraf  mee te vieren. Iedereen kan zijn steentje 
bijdragen in het leger van VTK en als iedereen hierin slaagt, 
volgt de overwinning vanzelf !

Wij doen er alvast alles aan om er weer een topeditie van te 
maken!

Groetjes, 

Sport
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UITNEEMBAAR !

September Oktober

November

25/Di 26/Wo 27/Do 28/Vr

06/Za 07/Zo

13/Za 14/Zo

20/Za 21/Zo

27/Za 28/Zo

03/Za 04/Zo

10/Za 11/Zo

17/Za 18/Zo

24/Za 25/Zo

02/Di 03/Wo 04/Do 05/Vr

08/Ma 09/Di 10/Wo 11/Do 12/Vr

15/Ma 16/Di 17/Wo 18/Do 19/Vr

22/Ma 23/Di 24/Wo 25/Do 26/Vr

31/Wo

01/Do 02/Vr

05/Ma 06/Di 07/Wo 08/Do 09/Vr

12/Ma 13/Di 14/Wo 15/Do 16/Vr

19/Ma 20/Di 21/Wo 22/Do 23/Vr

26/Ma 27/Di

01/Ma

24/Ma

30/Vr

• Onthaaldag op de 
campus

• Volleybaltoernooi
• VTK Bureau
• Cantusconvent
• Openingscantus

• 1e jaars diner @ 
Alma 3

• PeMe-avond
• Festival Fusion TD
met VRG
 

• VTK Bureau
• Café Commoncé
• Schachtenverkoop

• VTKwis • Alumniquiz

• Arenbergfestival • Arenbergfestival

• International  
Halloween Walk
• Rave Cave Fak

• Cultuur Citytrip • Cultuur Citytrip • Cultuur Citytrip • Cultuur Citytrip

• Sector Night Chem-
cial industry
• SVDM
• Selectiecase entre-
peneur challenge

• HOJA Cantus

• BR Launch 2
• MEGA Looptraining
• Supportersfeestje

• Onderwijslaunch • IFR Rockfeestje

...OOOP !!! 
OVERWINNINGS-
FEESTJE

• VTK Bureau24URENLOO...

• Jeneverfeestje

29/Za 30/Zo

29/Ma 30/Di

28/Wo 29/Do

• Verkenning Leu-
ven (1e jaars)
• Eerstejaars BBQ
• Provinciezuip

• BR Launch 1
• Oktoberfest

• International 
cantus with 
Ekonomika

• Cantusconvent 2
• Cantus
•Carreer evening 1

• Massacantus der 
Heverleese Kringen
• Ideation Workshop

• Theokot Karaoke • Ideation Workshop
• VTK Bureau
• Harry Potter Fak

• OZA 2• Sector Night ICT
• Bauhouse

• GO Global
• Doop

• GO Global: info 
Erasmus
• AE meet & greet

• GO Global
• Career evening 2
• VTK @ The Movies
• Beachparty 

• GO Global
• Entrepeneur 
Challenge

•  Familie- en 
vriendencantus

• VTK Bureau

• Stagebeurs
• Live cantus

• Theokot Nacht 
van Exclusief

• IFR voorronde 1
• Logi kaapt de fak
• Blockchain event

• IFR voorronde 2

• GKF Alma TD• SVDM

• OZA 1
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27/Zo

December

Januari

Februari

01/Za 0/Zo

02/Za01/Vr

29/Di

08/Za 09/Zo04/Di 05/Wo 06/Do 07/Vr

15/Za 16/Zo10/Ma 11/Di 12/Wo 13/Do 14/Vr

22/Za 23/Zo17/Ma 18/Di 19/Wo 20/Do 21/Vr

25/Di24/Ma 26/Wo 27/Do 28/Vr

05/Za 06/Zo01/Di 02/Wo 03/Do 04/Vr

12/Za 13/Zo07/Ma 08/Di 09/Wo 10/Do 11/Vr

19/Za 20/Zo14/Ma 15/Di 16/Wo 17/Do 18/Vr

26/Za21/Ma 22/Di 23/Wo 24/Do 25/Vr

03/Ma

31/Ma

30/Za

28/Ma

03/Zo

29/Za

30/Wo 31/Wo

• Sector Night Con-
sultancy / Business

• VTK Bureau
• VTKerstmarkt

• Saint Nicholas 
Cantus

• OZA 3

• Kerstcantus• SVDM

BEGIN BLOK

BEGIN EXAMEN-
PERIODE

EINDE EXAMEN-
PERIODE
Skireis

Skireis Skireis

• VTK Bureau
• Afzuip

• Theokot Kerstdiner

• Traditional games
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IAESTE

Terwijl België plechtig afscheid neemt van de hitte, zit ik hier in Malta (spreek uit als 
Mwoaalta met een vettige Antwerpse ‘oa’)  rustig op mijn laptop te tokkelen met 
dertig graden op de teller, een glas koele Kinnie, Malta’s favoriete frisdrank, en wat 
pastizzi, goedkope gebakjes van gevuld bladerdeeg. Die gebruiken de Maltezen 
om een heel leger Britse en Duitse barbar… euh... toeristen op de been houden. 
Gelukkig kan ik die overtollige calorieën er morgen terug afwandelen op weg naar 
m’n werk. Trouwens, nu het toch over werk gaat, kan ik meteen vertellen wat ik hier 
op Malta kom doen!

Work.
Zoals ik hierboven al even zei, is het 
dus dankzij IAESTE dat ik naar Malta 
ben afgezakt. Zoals je misschien al weet 
verzorgt IAESTE een groot aantal 
technische stages over onze hele planeet. 
Een kleine planeet die we door Malta’s 
eerste satelliet, of  eerder constellatie 
van kleine satellieten, binnenkort weer 
een beetje beter kunnen begrijpen. Mijn 
stagewerk vormt een klein puzzelstukje 
van het picosatellietonderzoek aan de 
universiteit van Malta. Met de satellieten, 
niet groter dan kubusjes van 5 bij 5 bij 5 
cm, waarvan ik een aantal componenten 
mag ontwerpen, kunnen we binnenkort  
een heleboel meer te weten komen over 
de buitenste lagen van onze atmosfeer. 
Door mijn stage heb ik nu heel wat 
kennis opgedaan over ruimtetuigen en de 
omstandigheden ver boven de aarde, wat 
van pas kan komen voor mijn thesis, en 
(wie weet) voor m’n job later. Zo kunnen 
we dus naadloos overgaan van ‘Work.’, 
het eerste woord in IAESTE’s motto, naar 
het tweede…

Experience.
De ervaring die je opdoet op je werk is één 
ding, maar IAESTE is een totaalpakket. 
Geen eten van de mama en van de alma, 
en de was en de strijk moet je helaas ook 
zelf  doen. (ik word teveel in de watten 
gelegd thuis) Bovendien wordt je van 
top tot teen in de cultuur van je gastland 
ondergedompeld. Na een paar weken 
leer je alle rare trekjes van de plaatselijke 
bevolking kennen. In Malta schieten ze 
bijvoorbeeld op klaarlichte dag tonnen 
vuurwerk de lucht in tijdens de festa’s ter 
ere van hun patroonheiligen.

Maar voor de beste ervaringen die ik 
met IAESTE heb opgedaan, moet ik in 
gedachten even terugvliegen naar België. 
Ik ben namelijk geen volledige onbekende 
van IAESTE. De afgelopen twee jaar was 
ik, soms al eens actiever dan anders, lid 
van het lokale comité in Leuven. In die 
twee jaar tijd heb ik van binnenuit kunnen 
zien hoe IAESTE in elkaar zit en zo’n 
beetje vanalles gedaan, van het dagelijkse 
bestuur tot quizpresentator spelen, tot het 
organiseren van een grote internationale 

IAESTE conferentie hier in België. Want 
als er iets is dat we bij IAESTE graag 
doen, is het wel bij elkaar op visite komen.

Discover.
IAESTE zit niet alleen in Leuven, maar 
zit verspreid over de hele wereld. In 
elke stad gaat het lokale comité op zoek 
naar stages om ervoor te zorgen dat 
buitenlandse ingenieurs in hun streek 
kunnen komen werken. Om goed in een 
los verband te kunnen samenwerken 
moeten zo nu en dan de banden eens 
aangehaald worden. Dat gaat het best 
door elkaar een keer op te zoeken. Zo’n 
bezoekjes, Twinnings, doen we twee keer 
per jaar, één keer als bezoeker en één 
keer als gastheer. Deze herfst kunnen we 
zo met z’n allen voordelig op bezoek in 
München. Als je dan nog niet uitgereisd 
bent, geen probleem! Om de zoveel tijd 
organiseert één van de lidstaten een 
conferentie, waar leden van over heel de 
wereld naartoe komen. Zo was ik zelf  
afgelopen jaar op de JUMP conferentie 
in Aalborg, de Connect conferentie 
in Lokeren en de Unite conferentie in 

Eén van de prachtige verborgen pareltjes op Malta, de crystal lagoon langs het eiland Comino.
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Malta. Wat dichter bij huis gaan we vaak 
op bezoek bij onze collega’s uit Gent en 
Brussel, met wie we veel samenwerken. 
We zorgen er bijvoorbeeld samen voor dat 
al onze stagiairs het naar hun zin hebben, 
en dat zijn er met meer dan 100 stages in 
België elke zomer heel wat. 

In Malta namen leden van het plaatselijk 
comité ons bijvoorbeeld op sleeptouw om 
het eiland Gozo te bezoeken, het tweede 
grootste eiland van het land. In België 
is het aanbod ook niet mis: reisjes naar 
Gent, Brussel, Parijs, Bobbejaanland,... 
elk weekend is er wel iets in de aanbieding. 
En door de week kunnen we natuurlijk 
altijd gezellig iets gaan drinken op de 
Oude Markt. Er is geen betere manier 
om hechte vriendschappen te smeden 
over heel de wereld dan als buddy van de 
stagiairs in ons eigen Leuven. Zelfs als je 
bij IAESTE de wereld niet intrekt, komt 
die vanzelf  naar je toe.

Work. Experience. Discover.
Om ervoor te zorgen dat alles op z’n 
pootjes terecht komt, zet IAESTE Leuven 
het hele jaar lang z’n beste beentje voor. 
We helpen buitenlandse stagiairs aan 
stages en huisvesting, zorgen dat studenten 
aan de KUL op stage naar het buitenland 
kunnen gaan en zijn terug te vinden 
op een groot aantal stagebeurzen en 
infomomenten. We organiseren trouwens 
niet alleen activiteiten voor stagiairs. Als 
werkgroep van VTK verliezen we de 
studenten aan het thuisfront natuurlijk 
niet uit het oog. Elk jaar rond Pasen vindt 
de grote IAESTE quiz plaats, en je zult 
zeker nog meer van ons horen in de loop 
van het jaar! 

IAESTE is in de afgelopen jaren sterk 
gegroeid en daarom beginnen we het 
nieuwe jaar met een gezonde portie 
ambitie om IAESTE bigger, better and 
stronger te maken dan ooit tevoren. Hoe 
meer helpende handen we hebben, hoe 
beter dat gaat natuurlijk. Zie je het wel 
zitten om ons een handje te helpen met 
de stages? Zie je jezelf  wel een weißbiertje 
drinken op een terras in München? 
Zou je graag wat vakantieadresjes leren 
kennen van Mongolië tot Mexico? Ben 
je groot of  klein, dik of  dun, ijverig of  
een paljas, iedereen is welkom! Hou dus 
zeker het bakske en onze Facebook pagina 
(www.facebook.com/iaeste.belgium.
leuven) goed in de gaten voor onze 
rekruteringsevenementen tijdens de eerste 
weken van het academiejaar! Je kan ook 
zelf  altijd een mailtje sturen naar iaeste.
info@vtk.be.

On the road met m’n flatgenoten. Represent: Indië, Slowakije, Zwitserland, 
Colombia, Wallonië en Vlaanderen!

Een groepsfoto om al weer een geweldig jaar af te sluiten!
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Onderwijs

VTK Bureau
Wil je graag een probleem aankaarten 
en bediscussiëren? Heb je een fantastisch 
idee? Of  ben je gewoon benieuwd naar 
wat er zich afspeelt achter de schermen 
van onze faculteit? Kom dan gerust eens 
langs op het VTK Bureau, om de 2 weken 
woensdagmiddag. Houd de onderwijs 
facebook-pagina of  je mail in het oog om 
vooraf  je gratis vers gesmeerde broodje 
en drankje te bestellen.

POC
Elke richting heeft een eigen 
‘Permanente Onderwijs Commissie’, 
die bestaat uit proffen en ook een 
aantal studentenvertegenwoordigers. 
(’stuvers’). Een aantal keer per jaar 
vergaderen ze over vakwijzigingen, 
inhoud, evaluatievormen... specifiek 
binnen je opleiding. Elke student kan 
POC’er worden, ook zonder ervaring. 
Bij elke POC is er iemand van VTK 
Onderwijs aanwezig, zodat we kunnen 
terugkoppelen naar VTK Bureau.

FPOC
Het overkoepelend orgaan van alle 
POC’s is de FPOC (facultaire POC).
De vertegenwoordiging hiervan is 
toevertrouwd aan VTK Onderwijs en de 
praeses.

Acroniemen
CuDi: 
Cursusdienst 
verkoop van cursussen en 
studiemateriaal

ECTS: 
European Credit Transfer System 
Europees kwaliteitslabel voor een vak

Stura: 
Studentenraad KU Leuven 
vertegenwoordiging niveau KU Leuven 
Topics: Toledo, 3e examenperiode, 
rectorverkiezingen...

LOKO: 
Leuvense Overkoepelende 
Kring Organisatie 
vertegenwoordiging niveau campus 
Leuven Topics: Alma, Velo, Mobiliteit 
Leuven, Acco, ...

StAL: 
Studentenraad Associatie Leuven 
vertegenwoording niveau Associatie KU 
Leuven

CSE: 
Cumulatieve studie-efficiëntie 
opleidingsspecifieke verhouding van 
aantal geslaagde studiepunten / aantal 
opgenomen studiepunten

W 
 ijs

De post Onderwijs bestaat dit jaar uit 6 enthousiaste heren èn dames. We 
vertegenwoordigen jullie op facultaire en universitaire raden. Daarvoor hebben 
we uiteraard ook jouw mening nodig, want jouw onderwijs is ten slotte wat telt! Als 
je dus vragen of suggesties hebt rond lesmateriaal/ examenplanning/ manier van 
lesgeven enz., laat het dan gewoon weten zodat we jou en al je medestudenten 
kunnen helpen! Hieronder onze classic events waar je aan kan deelnemen. En ten 
slotte voor de onderwijsleken afkortingen en handige weetjes.

Schachtenweetjes
De ECTS-fiche voor een vak is een 
officieel contract waar elke prof  zich 
aan moet houden. Er kan slechts door 
overmacht en duidelijke communicatie via 
toledo of  studentenmail van afgeweken 
worden. Hier kan je meer info vinden over 
de verwachtingen van het examen en een 
overzicht van de lesinhoud.

Faculteit vs departement?

Een faculteit staat in voor onderwijs, een  
departement voor onderzoek.

Eerstejaarsstudenten die na het eerste 
jaar geen 30% CSE behalen, worden 
uitgesloten voor de opleiding.

Fase vs jaar?

Een fase komt overeen met 1 jaar fulltime 
studeren (60 studiepunten), jaar slaat 
op het aantal reëele jaren dat je over de 
opleiding doet.

 upcoming events:

 Onderwijslaunch - 15 oktober

 Fancy avond met topsprekers.  
 De ideale gelegenheid om andere stuvers te       eren kennen.

 Proffentap - april 2de semester

 Proffen wisselen voor één avond hun aula in voor fakbar ‘t Elixir...
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Onderwijs

Het vertegenwoordigingsjaar ’17-’18 in een notendop

 r Facebookgroepen
Alle bachelorgroepen op facebook worden nu beheerd door VTK. Dit laat studenten toe 
makkelijk de juiste groepen te vinden, die dan ook nog eens adequaat beheerd worden 
door hun jaarverantwoordelijken.

Burgieclan
De burgieclan, waar je bv. samenvattingen en oefeningen kan vinden, wordt nu gehost 
door VTK. Dat vergroot de betrouwbaarheid en maakt komaf  met eventuele wachttijden. 
Dank aan IT voor, nu ja, toch wel het grootste deel van het werk.

Internationaal bureau
Midden in het jaar was er voor het eerst ook een Internationaal Bureau. Want internati-
onals aan onze faculteit moeten toch ook hun zegje kunnen doen, nietwaar? Dit speciale 
Bureau werd mede voorgezeten door de post Internationaal. Zij konden de vergaarde 
input rechtstreeks meenemen naar bv. de vicedecaan Internationalisering.

Bachelorhervorming
Iets dichter bij huis misschien: de bachelorhervorming. Met dank aan de studenten van de 
werkgroep bachelorhervorming konden we nota’s opstellen die later de brede basis voor de 
goedgekeurde hervorming betekende. Onder andere de analyses I, II en III kenden ver-
schillende verschuivingen en sommige vakken kregen een vernieuwde inhoud.

Derde examenperiode
Sommigen zullen het ook al gemerkt hebben. Na jarenlang lobbyen is de faculteit over de 
brug gekomen met het vervroegd vrijgeven van de herexamendata. De vervroeging beslaat 
voorlopig twee weken. 

Herindeling academiejaar
Dit nogal gewichtige dossier hield het grootste deel van het jaar onze vertegenwoordigers 
in de ban. Samen met de Studentenraad KU Leuven werden sterke standpunten ingeno-
men. Er zijn over de meeste zaken nog geen concrete besluiten vanuit het beleid. Toch 
wordt verwacht dat het komende academiejaar belangrijke beslissingen zal brengen.

Wil jij dit jaar ook meedenken aan onderwijsvernieuwingen? Ie-
dereen welkom op ons tweewekelijks VTK Bureau! Join de groep 
‘VTK Onderwijs’om uitnodigingen te ontvangen. Of  je komt ons 
tegen op één van de talrijke onderwijsevenementen. Je bereikt ons 
in ieder geval steeds viaonderwijs@vtk.be.
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iK zag twee beren...  
theoKot smeert broodjes

2018 is een historisch jaar in de geschiedenis van het Theokot. De broodjesbar 
voor burgies en archies ondergaat een grondige make-over met als grootste 
troef de infrastructuur om eigen belegde broodjes te kunnen aanbieden. Ir.Reëel 
sprak met Simon Tullen, bezieler van het project en groepscoördinator van het 
Theokot.

Waar is het idee ontstaan?
Van in mijn eerste jaar ben ik een vaste klant 
en medewerker van het Theokot. Destijds 
waren de broodjes echt goedkoop en ook van 
een zeer goede kwaliteit. Spijtig genoeg diende 
er jaarlijks een prijsverhoging doorgevoerd 
te worden, waardoor ze niet meer zo 
voordelig waren. Daarnaast was de kwaliteit 
niet altijd even fantastisch omdat ze elders 
bereid werden en door het transport wak 
en minder krokant in Theokot aankwamen. 
Een zoektocht naar goedkopere leveranciers 
bracht geen resultaten, net als de vergeefse 
inspanningen om de kwaliteit te verbeteren. 
Begin 2018 heb ik een werkgroep opgericht 
die de mogelijkheid heeft onderzocht om 
zelf  broodjes te beleggen in Theokot. De 
drijfveer is om aan de klanten zo goedkoop 
mogelijk kwaliteitsvolle broodjes te kunnen 
leveren zonder elk jaar de prijs te moeten 
gaan verhogen.

Hoe verliepen de 
voorbereidingen?
Met een duidelijke toekomstvisie over het 
Theokot presenteerde ik de plannen aan VTK. 
Voor een investering als deze is het immers 
belangrijk dat het idee gedragen wordt door 
de meerderheid van de studentenvereniging. 
Al die tijd werd er ook nauwgezet 
samengewerkt met de verschillende diensten 
van de KU Leuven. We ontwikkelden in 
samenspraak de verbouwingsplannen en 
zochten naar geschikte aannemers voor 
het project. Achteraf  gezien ben ik zeer 
tevreden dat we de stap naar de KUL 
gezet hebben, aangezien ze ons zeer goed 
geassisteerd hebben en we bij hen voor alle 
vragen terecht konden. Een andere persoon 
waaraan we heel veel te danken hebben is 
Joran Van Bavel. Als creatieve duizendpoot 
zette hij mee zijn schouders onder het project 
en was geen uitdaging hem te veel. Zelfs 
thesisdeadlines en elektriciteitsshocks hielden 
hem niet tegen. Vanaf  eind augustus konden 
we ook rekenen op de steun van de nieuwe 
Theokotploeg.
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Wanneer gingen jullie van 
start?
In september zijn de verbouwingen 
van start gegaan in verschillende fasen. 
Zelf  knapten we Theokot op, poetsten 
we alles schoon en gaven we de muren 
een grondige verfbeurt. Bij het ter perse 
gaan van dit tijdschrift worden de laatste 
loodjes gelegd om te kunnen opengaan op 
maandag 1 oktober.

Wat verandert er voor de 
klant?
Eerst en vooral zullen de broodjes 
veel verser, krokanter en goedkoper 
zijn. De eerste weken gaan we werken 
zoals afgelopen jaar met een voorraad 
broodjes en bestaat het aanbod dus uit 
hetgeen we in de voormiddag hebben 
kunnen smeren. Op termijn is het zeker 
mogelijk om à la carte te gaan werken, 
maar we proberen eerst het proces te 
optimaliseren. Een andere nieuwigheid 
is een reservatiesysteem voor broodjes. 
Via het reservatiesysteem op de website        
(VTK.be) kan je in de voormiddag je 
broodje(s) al bestellen en heb je zekerheid 
dat je jouw favoriete broodje ’s middags 

zal kunnen afhalen. Ook voor ons is het 
handig dat de studenten op voorhand 
reserveren, zodat we heel gericht de 
broodjes kunnen smeren. De mogelijkheid 
voor VTK leden om Theokot ’s avonds 
af  te huren blijft ook nog altijd gelden. 
Huren van Theokot is gratis door de week, 
we verwachten enkel dat je Theokot ook 
netjes achterlaat. Bovendien is Theokot 
bij mijn weten de enige zaal in Leuven 
van meer dan 100m² die je gratis kan 
afhuren.

Hebben jullie nog andere 
verrassingen in petto?
Om ook in de voormiddag een goed 
alternatief  te zijn voor de saaie 
hoorcolleges, hebben we een heuse 
krantenhoek ingericht waar je elke 
ochtend kan kiezen uit een uitgebreid 
aanbod kranten en tijdschriften. 
Vergezeld van een kop koffie van 
versgemalen bonen aan €0,50 kan menig 
student zich verdiepen in de actualiteit. 
We gaan ook eens uitproberen of  een 
‘fast lane’ voor mensen met bestelling 
werkt. Tot slot zijn we nog steeds bezig 
met het vernieuwen van het aanbod en 
zullen we ook langer open blijven dan 

enkel ’s middags. Theokot is immers 
een ontspanningsruimte gedurende heel 
de dag en staat dan ook ter beschikking 
van studenten om eender wat te doen. 
Door de aanleg van het nieuwe fietspad 
is Theokot beter bereikbaar dan ooit en 
kan je gewoon vlak voor de deur fietsen 
stallen! Ook de geluidsinstallatie, tafels en 
zetels werden vernieuwd. Mocht het nog 
niet duidelijk zijn, Theokot is veruit de 
beste broodjesbar van Leuven.

Kunnen leden ook zelf hun 
steentje bijdragen?
Absoluut! Tijdens onze openingsuren 
zijn we op zoek naar medewerkers om 
ons team te versterken. Zowel voor het 
smeren van de broodjes, bereiden van 
snacks als het verkopen achter de toog. 
Elke vrijdag komen de shiftjes online op 
de site (VTK.be/shift). Je krijgt er niet 
alleen twee bonnetjes voor ter waarde 
van €1, ook mag je gratis je eigen broodje 
beleggen en verteren. En alsof  dat nog 
niet genoeg is, organiseren we met shifters 
die regelmatig komen helpen ook een 
vijftal gratis cantussen per jaar! Iedereen 
is welkom, horecaervaring geen vereiste!
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BEST

best: board oF european

students oF technology

Denk jij ook soms dat er nóg meer kan zijn aan het studentenleven dan wat 
Leuven je te bieden heeft? Wil je de wereld zien, maar ook nog geld overhouden 
voor de terugreis? Wil je uitgedaagd worden en je talenten ontwikkelen met 
andere technologiestudenten uit Europa? Verspreid over heel Europa zijn er 
talloze studenten die net zoals jij denken. En BEST brengt jullie samen!

Good! Better! BEST?
BEST staat voor Board of  European 
Students of  Technology. In het 
Nederlands: een organisatie voor en door 
technologiestudenten (en dus zeker ook 
ingenieursstudenten) over heel Europa. 
BEST is verspreid over maar liefst 34 
verschillende Europese landen en 97 
Local BEST Groups (LBG’s) . In totaal 
zijn er meer dan 3500 members! Ook in 
ons eigenste Leuven is er zo een LBG, die 
nauw samenwerkt met VTK en LBK.

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. Je begint in 
een lokale ronde, zoals hier in Leuven. 
EBEC bestaat 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. Geraak je door deze 
ronde, dan kom je terecht in de Benelux-
ronde en neem je het op tegen de beste 
teams uit België en Nederland. De laatste 
ronde verzamelt dan de beste teams uit 
heel Europa. Kom samen met je vrienden 
deelnemen en misschien geraak je wel 
hogerop in de EBEC pyramide.

Geïnteresseerd? Houd onze website en 
Facebookpagina in de gaten! 

HACKATHON
Dit jaar organiseert BEST Leuven voor 
het eerst een hackathon. Deze hackathon 
zal een hybride zijn tussen een hackathon 
en een escape room. Jouw taak bestaat 
erin om de dader van een moord in 
Leuven te vinden door verschillende 
programmeer challenges tot een goed 
einde te brengen. Voor dit event werken 
we samen met Exellys. Ook beginners 
zijn zeker welkom! 

Wil jij graag deel uitmaken van deze 
eerste editie van dit ongetwijfeld 
fantastisch event? Volg dan zeker onze 
facebook pagina voor meer informatie!

SEASONAL COURSES
Deze zijn verdeeld in Spring, Summer, 
Autumn en (je raadt het nooit) Winter 
Courses. Gedurende deze Courses 
verblijf  je 1 à 2 weken in een Europese 
stad om er te leren over een super 
boeiend onderwerp! Je kan hierbij kiezen 
uit talrijke onderwerpen op verschillende 
locaties in Europa.

Hier vind je alvast een paar testimonials 
van mensen die afgelopen zomer een 
summer course hebben meegemaakt:
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Jesse Geens: Istanbul: “Charlie bit 
my coin”

Dit jaar ben ik met BEST op Summer 
Course naar Istanbul geweest, een 
geweldige ervaring die ik nooit zal 
vergeten! We hebben onze dagen steeds 
afgesloten met feestjes, een pubcrawl, een 
cantus, … Daarna hadden we overdag 
lessen (die na slechts enkele uren slaap 
zwaar waren, maar koffie to the rescue). 
Als de lessen afgelopen waren, hebben 
we nog enkele dagen de gigantische stad 
en alle toeristische trekpleisters, zoals 
de Grand Bazaar en de Hagia Sophia, 
verkend. Uiteindelijk hebben we de 
course afgesloten met een Weekend Trip 
naar de zwarte zee, waar we een nacht op 
het strand hebben geslapen om naar de 
zonsopkomst te kunnen kijken. Omdat 
het zo’n indrukwekkende stad was, heb 
ik samen met nog 3 andere participants 
besloten om nog enkele dagen langer te 
blijven en een nieuwe vlucht te boeken, 
en zijn we bij een van de organisatoren 
thuis blijven slapen. De sfeer was top, 
ik heb veel bijgeleerd en vooral veel 
plezier gehad, dus mocht je nog twijfelen, 
appliceer zeker voor een seasonal course!

Nathan Cornille: Belgrade, “Make 
tech alliance with data science” 

I went to a Summer Course on data 
science in July, in the surprisingly 
beautiful city of  Belgrade, Serbia. 
Although I arrived one day before the 
course actually started, I immediately felt 
warmly welcomed: one of  the organisers 
hosted me and another early bird, and 
even made us some homemade Serbian 
meals ^^. We also went to one of  the 

Wil jij ook graag eens met ons een course 
meedoen? Houd dan onze website en 
facebookpagina in de gaten! Daar vind 
je alle informatie over onze courses en 
deadlines.

Om deze events te ondersteunen kunnen 
we met BEST Leuven rekenen op een 
geweldig team: onze members. Om onze 
leden te belonen zijn er uiteraard ook 
heel wat leuke evenementen waar zij 
centraal staan. Zo hebben we afgelopen 
zomer de Lowlands BBQ georganiseerd, 
waar leden uit alle lokale groepen uit de 
lage landen elkaar konden ontmoeten in 
een chill sfeertje. Wil jij ook graag deel 
uitmaken van deze geweldige familie? 
Houd dan zeker onze facebookpagina in 
de gaten voor details over infoavonden!

famous ‘floating river clubs’ that evening 
with a bunch of  organisers and early 
participants: weird, but cool.

During the course itself, it was cool to 
see how much creativity they put into 
different social activities/parties (the 
mp3-city rally was really well done ^^). 
The academic side of  the course was 
also particularly interesting to me and 
we had some cool company visits as well 
(like getting a demo of  the Hololens at 
Microsoft). On the picture, you can see 
us at the Manasija monastery, one of  my 
favourite sightseeing things we did.

As you can see, it was a super-enjoyable 
experience for me, I’d advise anyone to do 
it if  they can. Maybe the main argument 
of  them all, is just the friends you make 
there. Being around a bunch of  people 
interested in the same topic, and from 
all over Europe was really my favourite 
aspect of  my time in Belgrade.

Lowlands BBQ

Jesse Geens in Instanbul Nathan Cornille in Belgrado
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Onderwijs

pal

Wat vorig jaar nog helemaal in zijn kinderschoenen stond, is dit jaar uitgegroeid 
tot een succesproject. Naast het vak Toegepaste Mechanica I worden de PAL 
sessies dit jaar ook in het tweede semester uitgebreid met het vak Analyse II.

Wat is PAL?
Peer Assisted Learning (PAL) is een aan-
vullende studiebegeleiding die bestaat uit 
groepjes van ouderejaars (tutors) en eer-
stejaars (tutees). Een veel gebruikte defini-
tie omschrijft deze leermethode als volgt: 
“People, who are not professional tea-
chers, help and support the learning of  
others in an interactive, purposeful and 
systematic way” (Topping, 1996). Gedu-
rende het semester worden enkele sessies 
gegeven waarbij tutors en tutees samen-
zitten, waarbij het niet de bedoeling is dat 
de tutor echt lesgeeft, maar eerder dat de 
tutees elkaar inhoudelijk voorthelpen. De 
tutor ondersteunt waar nodig het pro-
ces ondersteunt en begeleidt zijn/haar 
groepje door bijvoorbeeld in te springen 
wanneer tutees vastzitten op een oefe-
ning. De focus ligt vooral op beter begrip 
en inzicht van het vak, betere studieresul-
taten, maar ook op samenwerken, studie-
motivatie en efficiënte studiemethodiek.

PAL mechanica
Vorig jaar gingen tijdens het eerste semes-
ter aan onze faculteit de PAL sessies voor 
het vak mechanica van start. Meer dan 
200 tutees schreven zich in! Gedurende 
vier of  vijf  sessies (afhankelijk van de 
ttt’s) bogen 28 groepjes tutees en tutors 
zich samen over moeilijke mechanica oe-
feningen. Dat het een groot succes is ge-
worden, daar twijfelt niemand nog aan. 
Zelfs de proffen mechanica, die grote 
voorstanders zijn van dit initiatief, zagen 
een verschil met vorige jaren. “Antwoor-
den op het examen waren meer gestruc-
tureerd, een blijk van meer inzicht”, aldus 
Vandersloten.
Door het grote succes doorheen het   
academiejaar, werd ook in de zomer 
een extra PAL sessie ingepland. Zeven                     
enthousiaste tutors stonden klaar op 
zondag 5 augustus om studenten met een
herexamen verder te helpen!
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Enkele tutees aan het 
woord
“Ik ben heel grote fan van het concept 
van PAL en de manier van werken. 
De laagdrempeligheid van de sessies 
zorgde voor een heel ontspannen sfeer. 
Ik kreeg meer zelfvertrouwen, omdat 
we samennaar de oplossing zochten en 
het uiteindelijke antwoord toch uit mijn 
redenering kwam. Mijn tutor leerde ons 
andere methodes aan om uitkomsten 
sneller te bekomen en gaf  een verfrissende 
kijk op oefeningen (anders dan in de les 
en op het monitoraat). Ook moesten 
wij als tutees vaak dingen aan elkaar 
uitleggen. Hierdoor krijg je een antwoord 
eens door een medestudent uitgelegd en 
leer je bovendien je eigen berekeningen 
en denkwijzen op een correcte manier 
verwoorden.”

“Ik zou het iedereen aanraden, want al 
was ik uiteindelijk niet geslaagd op het 
examen, toch heb ik het gevoel gehad 
dat het mij zeker heeft geholpen. Ik heb 
veel nieuwe dingen bijgeleerd. Daarnaast 
dwong PAL mij om regelmatig de leerstof  
te bekijken en oefeningen te maken, 
iets wat ik anders waarschijnlijk nooit 
had gedaan doorheen het jaar wegens 
tijdgebrek.”

Enkele tutors aan het 
woord
“Mijn aanpak was nogal losjes. Ik zette 
steeds alle banken in een cirkel, zodat 
iedereen met elkaar kon praten. Hierna 
begonnen ze ook zelf  spontaan aan de 
oefeningen. Ik liet hen steeds initiatief  
nemen en wanneer algemene vragen 
gesteld werden, wierp ik deze in de groep. 
Dit hielp voor beide kanten met de verw-
erking van de leerstof.”

“De sfeer in mijn PAL groep was super! 
De tutees waren zeer gemotiveerd en 
ondersteunden elkaar waar nodig. Ieder-
een werkte actief  mee aan het oplossen 
van vraagstukken en het uitleggen van 
concepten aan medestudenten. Meer-
maals kreeg ik te horen hoe hard ze het 
apprecieerden dat tutors de tijd namen 
om hen te helpen.”

PAL coördinator Klaas kijkt alvast en-
thousiast uit naar de verdere werking van 
PAL komend academiejaar: “Persoonlijk 
vind ik PAL een bijzonder goed initiatief. 
Niet alleen kunnen we op deze manier 
eerstejaars op een effectieve manier hel-
pen, het is ook goed voor hogerejaars om 
hun basisvakken te onderhouden, zelfs 
CV waardig.”

Ben je nu alvast enthousiast om deel te nemen als tutee of  tutor? Kom dan zeker naar de eerste
lessen, waar wij zullen langskomen voor verdere info! Vragen of  opmerkingen kunnen bovendien
steeds doorgestuurd worden naar pal@vtk.be.
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Zĳn één van deze 
werkgroepen iets voor jou?

Kom dan zeker naar de
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in 200M 00.06 om 20:00
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Het toneelspektakel voor en door studenten

DANSACTEURS
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YERA

tsjernobyl, hel op aarde oF opgeKlopte mythe? 

Tsjernobyl, al jarenlang een stukje ongerepte natuur dat sinds enkele jaren 
toegankelijk is voor het grote publiek. Sinds de kernramp in april 1986, lijkt het 
alsof de tijd hier heeft stilgestaan. YERA is met eigen ogen de effecten van de 
ramp 32 jaar later gaan bekijken. Enkele vragen werden beantwoord. Wat was de 
oorzaak, wat waren de gevolgen en wat zijn de dag van vandaag nog steeds 
de gevolgen?

Tsjernobyl bevindt zich in Oekraïne, 
waarvoor je sinds kort geen visum 
meer nodig hebt om het gedurende een 
korte tijd te bezoeken. Na een kleine 
demonstratie van de wet van Murphy, 
waardoor de voorzitter in Madrid 
belandde, was iedereen goed en wel 
aangekomen. Eens aangekomen aan het 
hostel, vertrok het gezelschap met een 
busje naar het rampgebied. Na een rit 
van twee uur kwamen we aan de eerste 
controlepost om de 30 km exclusion zone 
te betreden. De exclusion zone bestaat uit 
twee delen, de 30 km radius en de 10 km 
radius. Beide zones zijn enkel te betreden 
na een paspoortcontrole en te verlaten 
na een stralingscontrole. Uitgerust met 
geigertellers en vol van verwachting om 
de meter tilt te zien slaan, moesten we 
toch op onze honger blijven zitten na het 
betreden van de zone. Na enkele minuten 
werden de eerste effecten van de kernramp 
ons wel zichtbaar: verlaten huizen en 
straathonden bij de vleet juichten ons toe 
en moeder natuur had haar greep over de 
omgeving volledig terug verworven. Een 
apocalyptisch plaatje, dat menig fervent 
gamer doet terugdenken aan “the capital 
wasteland” of  “the commonwealth” uit 
het Fallout universum. 

Even later leek het alsof  we terug in de 
bewoonde wereld waren toegekomen. 
Het plaatsje Tsjernobyl ontving ons 
met open armen. De namiddag begon 
met een bezoek aan de Duga radar. 
Deze gigantische stalen constructie 
deed tijdens de Koude Oorlog dienst 
als waarschuwingssysteem tegen 
Amerikaanse raketten. Slechts weinige 
mensen wisten af  van het bestaan 
van de radar. De nepbushalte voor 
een kinderkamp aan het begin van de 
enige toegangsweg en het schuiladres 
in Moskou voor de correspondentie 
met familie van de werknemers zijn 
hier voorbeelden van. Tegen de avond 
trokken we naar Pripyat. Deze stad werd 
opgericht in 1970 en was bedoeld voor 
de werknemers van de Tsjernobylsite 
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en hun families, goed voor zo’n 50 000 
inwoners. Vooraleer voet te zetten in deze 
mythische stad gingen onze geigertellers 
tekeer als gekken. We passeerden namelijk 
het Red Forest. Dit bos is nog steeds 
hoogradioactief  doordat de wind kort na 
de reactorexplosie de reactorproducten 
hier deed neerdwarrelen. Aan onze 
rechterkant doemde voor het eerst de 
beruchte kernreactor 4 op, gekenmerkt 
door de gigantische sarcofaag. We 
hadden nog een uur over om een deel 
van Pripyat te bezichtigen vooraleer het 
donker werd. Het politiekantoor was één 
groot voertuigkerkhof. Alle voertuigen 
gebruikt tijdens het opkuisen van de 
centralen waren hier gedumpt na de val 
van de Sovjetunie. De volgende stop was 
de Jupiterfabriek, een werkplaats voor de 
vrouwen die niet meer in het ziekenhuis 
of  in de scholen terecht konden. Officieel 
rolden enkel cassetterecorders en 
huishoudtoestelonderdelen van de band, 
maar in werkelijkheid produceerde de 
fabriek geheime militaire apparatuur. 
Waarschijnlijk waren slechts enkele 
mensen hiervan op de hoogte. Na 
een vermoeiende dag kregen we een 
degelijke maaltijd waarbij de dag werd 
overlopen. Enkelen waagden zich zelfs 
aan Oekraïense vodka…

De volgende ochtend moest iedereen 
vroeg uit de veren. Het moment waar 
iedereen op had gewacht brak aan: het 
bezoek aan de centrale zelf ! Wat meteen 
opviel was de menselijke activiteit rond de 
centrale. Nog steeds lopen hier dagelijks 
tussen de 3000 en 4000 mensen rond die 
zich bezig houden met de ontmanteling 
van de centrale. In een gebouw met 
uitzicht over de gigantische sarcofaag 

kregen we twee uur lang uitleg over het 
ontstaan van de centrale, de werking 
ervan, de oorzaak van de kernramp en de 
daaropvolgende aanpak om de centrale 
te ontmantelen. Een bezoek aan reactor 
4 was niet mogelijk, de controlekamer 
van reactor 2 werd ons wel getoond. Na 
een controle nam gids Anton ons mee 
naar de controlekamer. Vervolgens gaf  
hij ons zijn eigen visie op de kernramp 
en de aansprakelijkheid, waarbij hij ons 
maar liefst drie keer vroeg of  we hem 
niet aan het filmen of  opnemen waren… 
Het reactorvat en de turbinehal kregen 
we niet te zien vanwege de hoge straling. 
Ons bezoek aan de kerncentrale zat er 
nu op. Bij het vertrek reden we langs 
een onafgewerkte constructie. Dit waren 
reactoren 5 en 6 waarvan de bouw na de 
ramp volledig stilgelegd was. Tsjernobyl 
was voorbestemd om uit 12 reactoren te 
bestaan en de grootste nucleaire site ter 
wereld te worden.

Voor een tweede keer reden we Pripyat 
binnen, maar deze keer ging de tocht 
naar het centrum van de stad. We keken 
rond in de plaatselijke supermarkt en 
het theater. Rotte planken en een reeks 
spots die elk moment naar beneden 
konden vallen verhinderden ons binnen 
te wandelen. Het lokale sportcentrum 
bezat een zwembad, boksring en 
sporthal. Achter het centrum vindt men 
het wereldberoemde amusementspark 

met de botsauto’s, de molen en het 
reuzenrad. Het park was bedoeld de 
deuren te openen op 1 mei omwille 
van de Dag van de Arbeid, de opening 
kwam er echter nooit. Het park is wel 
geopend geweest voor één dag, namelijk 
de dag na de ramp. Waarschijnlijk om de 
aandacht van de inwoners van Pripyat af  
te leiden van de ramp. Hierachter ligt een 
voetbalstadion met loopbaan en tribunes, 
thuisbasis van de voetbalploeg FC Stroitel 
Pripyat. Van een veld was niet meer echt 
te spreken, voetbalbos is eerder op zijn 
plaats. Daarna volgde de klim naar het 
dak van het hoogste appartementsgebouw 
van Pripyat. Het uitzicht van de volledige 
stad met in de verte de centrale was 
een werkelijk adembenemend uitzicht 
om nooit meer te vergeten. Na een kort 
bezoek aan de haven stond het ziekenhuis 
op het programma. Hier werden de 
brandweerlui na hun interventie bij de 
centrale behandeld. Het ziekenhuis lag 
bezaaid met vuile dekens en kussens 

waarop deze helden gelegen hadden. De 
zeer radioactieve kledij die ze droegen 
liggen nu in de afgesloten kelder van het 
ziekenhuis. Na een laat middagmaal was 
het nu tijd om de exclusion zone te verlaten. 
Na nog een laatste stralingscontrole en blij 
dat we niets moesten daarlaten, werd de 
terugtocht naar Kiev ingezet en waren we 
allemaal een ervaring rijker. •PH & GE

Nog steeds lopen hier dagelijks tussen de 
3000 en 4000 mensen rond die zich bezig 
houden met de ontmanteling van de centrale.

Meer informatie over 
YERA?

bezoek ons op  
www.yera.be !
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Back To School

De weerkundige zomer is officieel 
geëindigd op 1 september en we kunnen 
wel stellen dat het nogal een warme 
zomer was. De examens waren nog niet 
eens begonnen en we mochten onze 
ventilatoren en waaiers al bovenhalen. 
Tot ons groot verdriet is dit ook zo blijven 
aanhouden gedurende de examens zelf. 
Gelukkig bleef  het warme zonnetje 
zich tonen tot na de examens, terwijl 
velen van ons verwacht hadden dat die 
onmiddellijk zou verdwijnen. Hier start 
het sprookje van de heetste zomer reeds 
gemeten in België.

Nu vinden we dit allemaal mooi en wel 
omdat we elke dag naar buiten konden in 
frisse kledij en lekker konden zonnen en 
zwemmen. Als ingenieur zijnde moeten 
we echter beseffen dat de hitte niet enkel 
pret, maar ook veel gevolgen met zich 
meebrengt.

Zomer 2018 samengevat
De weerkundige zomer wordt 
gedefinieerd tussen 1 juni en 1 september. 
De gemiddelde temperatuur in de 
voorbije zomer bedraagt 19,8 graden en 
is 2 graden meer dan het normale. Het 
voorbije record was 19,7 graden in 2003. 
Dit zegt natuurlijk niet direct heel veel 
over hoe heet het dit jaar nu was hier 
in België. Laten we het op een andere 
manier bekijken: er waren 76 warme 
dagen, 37 zomerse dagen en 8 tropische 

dagen gemeten in het referentiestation 
De Bilt. (Dit is Nederland maar is 
vergelijkbaar met België) Warme dagen 
zijn dagen waarop de temperatuur zich 
boven 20 graden bevindt, zomerse dagen 
boven de 25 graden en tropische dagen 
boven de 30 graden. Als we zien dat er 
92 dagen zitten in een zomer kunnen we 
besluiten dat het zeker niet nodig was om 
een trui of  pull te kopen. De gemiddeldes 
liggen op 60, 21 en 2 dagen dus daar 
zitten we best ver boven.

Ook heeft het niet veel geregend, we 
hebben slechts 20 dagen iets van regen 
gezien in België. Het record hiervoor 
staat wel nog altijd op het jaar 1835 waar 
ze amper 18 dagen regen hebben gehad. 
Het was dus niet enkel warm maar er 
heerste ook een serieuze droogte die 
gevolgen had voor zowel de natuur als de 
landbouw.

De landbouw en natuur
Laten we allereerst kijken naar de 
agricultuur dicht bij huis.  Ookal is België 
een land van vele diensten en bedrijven, 
er wordt veel gedaan aan landbouw. 
Hoewel er vele talrijke producten worden 
geïmporteerd, zijn er veel artikelen 
in de rekken van de supermarkt die 
van lokale boeren komen. Door deze 
zomer zal dit toch anders liggen dan 
gewoonlijk. België is best een streng 
land als het aankomt op normen en 

maatregels. Producten die worden 
gegeten of  gedronken worden streng 
gecontroleerd voor ze kunnen worden 
verkocht. Door de aanhoudende droogte 
zijn er meerdere oogsten misgelopen of  
zijn de producten vervormd. Zelfs als 
ze nog consumeerbaar waren, werden 
ze toch afgeschreven wegens teveel 
afwijking van de norm. Nu werden er 
dit jaar vele producten toch verkocht in 
supermarkten en hadden ze zelfs nog veel 
succes vanwege hun aparte krommingen 
en vormen. Maar onze planten zijn 
niet bestand tegen het alsmaar droger 
wordend klimaat waardoor het aantal 
slechte oogsten waarschijnlijk nog zal 
stijgen.

Als we eens niet enkel naar onze eigen 
belangen kijken, dan zien we dat ook de 
fauna en flora zwaar hebben geleden 
onder de hitte. Je gazon zag zeker 
niet meer zo groen na de hittegolven? 
Beken en rivieren stonden droger dan 
ooit. Er mocht zelfs niet meer gekajakt 
worden op de Ourthe en de Lesse 
wegens watertekort. Ook planten en 

zomer 2018: Voorbode Van een ernstige 
KlimaatsVerandering?
Als we spreken over de afgelopen zomer van 2018 valt het woord 
klimaatsverandering wel eens. Volgens de zomerbalans van Ukkel was dit de 
heetste zomer sinds het begin van de metingen in 1833. Nu zijn er wel al 
meerdere hete zomers geweest (2003,1976) maar kunnen we daar nu werkelijk uit 
concluderen dat we te maken hebben met een dreigende klimaatsverandering? 
En in welke mate ligt de mens aan de oorzaak hiervan?
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dieren hebben dit gevoeld en hebben 
het moeilijk gehad. Vooral plantjes 
met ondiepe wortels werden geraakt 
aangezien deze niet veel water kunnen 
vasthouden. Hierdoor slinken ook de 
voedselbronnen voor de dieren die leven 
van deze planten. De langverwachte 
regen kwam nu wel op tijd in het midden 
van augustus, maar wie weet wat de 
komende decennia zullen brengen..

Opwarming van de Aarde 
of klimaatsverandering?
Het is belangrijk te verstaan wat er 
bedoeld wordt met deze termen. De 
‘opwarming van de Aarde’  verwijst naar 
de stijging van de wereldtemperatuur 
sinds de 19de eeuw. Onze blauw-groene 
planeet kan alleen maar in zijn huidige 
staat bestaan door de broeikasgassen die 
hangen in de atmosfeer. Deze houden de 
warmte van de zon vast zodat het hier 
niet ijskoud zou zijn. In de afgelopen 2 
eeuwen is de aanwezigheid van deze 
gassen gestegen en wordt dit gezien als het 
zogenaamde broeikaseffect en daarmee 
de opwarming van de planeet. Dit is dan 
de oorzaak voor de klimaatsverandering 
die er nu wordt ondergaan. Concreet wilt 
dit zeggen dat het gemiddeld warmer zal 
zijn maar ook dat het weer veel extremer 
gaat zijn. Extreme hitte en droogte, 
tornado’s, orkanen en bosbranden zijn 
niet meer abnormaal. Warm weer is 
altijd wel aangenaam maar de andere 
gevolgen zijn iets minder gewild.

Hoe kunnen wij dit 
proberen tegenhouden?
Als we als ingenieur een probleem willen 
oplossen moeten we een goed beeld 
hebben van wat het juist inhoudt. Wat 
is de oorzaak van het probleem en hoe 
uit het probleem zich? De discussie over 
de oorzaak van klimaatsverandering  kan 
vaak wel eens in een debat uitmonden 
over hoeveel schuld de mensheid nu juist 
heeft. Maar als we dit terzijde laten en 
aanvaarden dat we als mens minstens een 

deel van de schuldenaars zijn, kunnen we 
werken naar oplossingen.

Globale oplossingsmethodes zijn al 
lang voorgesteld en daar zouden veel 
landen zich aan moeten houden. Kyoto 
protocol en Paris agreement zijn daar 
voorbeelden van. Nu zijn dit heel mooie 
initiatieven die ervoor moeten zorgen dat 
de landen minder uitstoot produceren. 
Dit zou vervolgens moeten leiden tot 
een beperkte stijging van de globale 
temperatuur. Helaas is er veel kritiek op 
gekomen aangezien deze acties meer 
beloftes lijken die uiteindelijk toch niet 
worden vervuld. Trump heeft de VS zelfs 
ontbonden van de Paris agreement tot 
shock in de wereld en media. Volgens 
hem zou ten eerste klimaatsverandering 
een hoax zijn en ten tweede zouden 
de andere landen de economie van 
Amerika daarmee willen saboteren voor 
eigenbelangen. Hierin wordt duidelijk 
dat goed werkende globale oplossingen 
extreem moelijk zijn.

In de nabije toekomst
Van 12 tot 14 september vond Global 
Climate Action Summit plaats in San 
Fransisco. Leiders van staten, provincies, 

steden komen samen met wetenschappers, 
studenten en nationale politiekers van 
allerlei landen om te evalueren hoe het 
staat met hun doelstellingen. De Paris 
Agreement wordt te laks opgevolgd dus ze 
pogen het terug op de goede rails te zetten. 
Deze meeting valt pal in het midden van 
de periode van deze overeenkomst (2016-
2020) en is nodig om de maatregels te 
verscherpen en het te versnellen.  In 
aanloop van dit event waren er ook 
wereldwijde betogingen dit jaar op 8 
september om te overtuigen dat er sneller 
verbetering moet komen. Europa heeft 
zijn doelstellingen amper bijgesteld en 
doet het niet zo goed als gehoopt. Ook 
België is schuldig aangezien de uitstoot 
hier terug aan het stijgen is ,terwijl het zou 
moeten dalen.

Ook al zijn er veel mensen die de 
klimaatsverandering of  de schuld van de 
mens daarin ontkennen, toch zijn er meer 
die pleiten voor een betere toekomst. Zij 
willen eraan werken en ervoor zorgen 
dat de landen betere resultaten behalen.
Ben jij bereid te vechten voor een betere 
wereld voor je kinderen en de generaties 
erna? •JT

Vurige zomerse weetjes 2018
* In Zweden hebben ze een bom gedropt op een bosbrand om het 
te doven, met succes
* In Californië heeft zich een bosbrand ontwikkelt tot een heuze 
vuurtornado die veel schade heeft aangericht
* In Japan, Noorwegen, Noord-Siberië, Iran, Marokko zijn 
de records van de nationale hoogste temperatuur verbroken
* In Algerije is de hoogste betrouwbare temperatuur gemeten van 
het continent Afrika, namelijk 51,3ºC
* Er zijn meer dan 50 doden gevallen in het normaal koele 
Quebec in Canada wegens de onvoorziene hitte
* In Groot-Brittanië zijn er veel gevallen gesignaleerd van daken 
die gesmolten waren door de warmte
* Oman, Midden-Oosten heeft het wereldrecord gebroken van de 
hoogste nachtelijke temperatuur met 42,6ºC
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Ontspanning

Zoek de 10 verschillen

Rebus

Het praesidium van VTK wou de groepsfoto opnieuw trekken, helaas zijn er 10 details over het 
hoofd gezien, kan jij ze vinden?

Rebus



 43

Letter cryptogram
Encrypteer de volgende twee optellingen door telkens elke letter te vervangen door een uniek getal tussen 1 
en 9 zodat de bewerking opgaat. Elke letter is dus altijd hetzelfde getal in dezelfde optelling maar kan niet 
gelijk zijn aan de waarde van een andere letter. Tip: denk aan overdrachtsgetallen! 

WIN WIN WIN!
In de eerste 3 Ir.Reëels staat 
telkens een puzzel die getal-
len of  letters bevat die no-
dig zijn voor de fi nale puz-
zel van de vierde en laatste 
Ir.Reëel. Met deze fi nale 
puzzel kan je een grote prijs 
winnen! Hou dus zeker al-
tijd al je edities bij zodat je 
deze zeker kan oplossen!

Bij Letter cryptogram vind 
je de eerste 5 getallen die je 
nodig zult hebben!

1

2

3 4

5

Slitherlink Verbind enkele punten zodat er exact 1 gesloten lus ontstaat die zichzelf  niet raakt of  kruist. Voor 
alle cellen met een nummer geldt dat het aantal kanten van de cel dat door de lijn geraakt wordt 
gelijk is aan het nummer in de cel.gelijk is aan het nummer in de cel.
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VTK Wants

To Join Us

Passie voor schrijven?
Talent voor gra�sch ontwerp?
Interesse in redactiewerk?


