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VTK

Het 101ste dynamiscHe VtK duo

Een nieuw academiejaar betekent natuurlijk ook een nieuw “hoofd” van VTK. Dit 
bestaat uit een G5 (Groep 5) die samen de dagelijkste werking op zich neemt. 
Maar er zijn er altijd twee die een beetje boven de rest uitsteken. Dit jaar zullen 
Abraham Belderbos (aka Abri) en Sebastiaan Millis (aka Seba) voor jullie klaar 
staan als praeses en vice-praeses. Dit dynamisch duo zal dit jaar instaan om er 
weer een spetterend academiejaar van te maken en ook een beetje de VTK 100 
sfeer naar boven te brengen. Ze zijn al het 101ste Praeses/Vice-praeses duo in de 
geschiedenis van onze kring. Wij namen ze op wandel in het mooie Arenbergpark 
voor een interview.

Stel jezelf  eens voor aan de leden 
en nieuwe leden. Want velen van 
hen zullen jullie nog nooit gezien 
hebben of  nog niet kennen.
Abri: Ik ben Abraham en zit in mijn 
2de master werktuigkunde met als optie 
thermotechnische en ben begonnen 
met mijn thesis. Ik ben afkomstig van 
Vlaams-Brabant en ben opgegroeid hier 
in Leuven.
Seba: Ik ben Seba en doe 
computerwetenschappen en kom ook uit 
Leuven. Ik hou me voor de rest veel bezig 
met VTK. Als ik eens wat vrije tijd of  een 
momentje heb ga ik ook wel eens graag 
klimmen of  pak ik mijn gitaar vast. 
Hoe hebben jullie elkaar eigenlijk 
leren kennen? Is er ondertussen al 
een goede vriendschap ontstaan?
S: Ja ik weet eigenlijk niet van waar wij 
elkaar kennen “lacht”.
A: Ja dat verhaal is wel een beetje vaag.
S: We hebben daar overlaatst ook over 
nagedacht he!
A: Dus op een gegeven moment in ons 
2de jaar aan het unief  samen les beginnen 
te volgen, het vak filosofie. Maar in welke 
mate we mekaar daarvoor al kenden dat 
weten we niet.
S: Ja we hadden altijd les van 8 tot 10 en 
de faculteit filosofie is verdacht dicht bij 
de Commerce en de Commerce heeft 
verdacht lekkere karmelieten “lacht”.
A: “lacht” inderdaad.
S: Dus na dat lesje belandden wij eigenlijk 
altijd in de Commerce en ik denk dat wij 
daar en toen eigenlijk al goede vrienden 
zijn geworden.
A: Daar was het misgelopen.

De samenwerking met de rest 
van de G5, is die deze zomer goed 
verlopen?
S: Oh heul slecht. Nene “lacht”. Eigenlijk 
ging dat vrij optimaal. In het begin met 
Corona was het wat aftasten, het is anders 
als je elkaar niet ziet. Het ging zo wat 
euhm...
Stroever?
S: Ja dat is het woord wat ik zocht. Omdat 
je minder vlot weet van elkaar met wat 
je bezig bent. Maar deze zomer is dat 
eingelijk heel goed gegaan, ze zijn ook 
vaak op Blok 6 geweest. 
A: En nu met de herexamens zitten ze ook 
allemaal in Leuven, verder zat ook drie 
van de vijf  man al hier op Blok 6 op kot 
en de rest zat ook niet ver uit de buurt. 
Dus dat zit al zeker snor voor 
komend jaar. 
S: Zeker wel!

Hoe was jullie vakantie geweest? 
Veel werk voor VTK gedaan deze 
zomer, neem ik aan?
A: Ik heb tot nu toe één week vakantie 
gepakt, ben een week weggeweest. Voor 
de rest was het veel VTK werk en dan 
natuurlijk ook nog wat herexamens. 
S: Bij mij is het helaas ook van hetzelfde, 
denk dat ik een weekje op vakantie ben 
geweest. Voor de rest was er heel veel werk 
voor mijn herexamens, en daarna ook 
heel wat werk VOOR mijn herexamens 
“lacht”. Maar ik ben er nu net klaar mee 
dus nu kan ik mij weer volledig inzetten 
voor VTK. Maar dat vind ik op zich niet 
erg, ‘t is ook echt tof  werk.
A: ‘t Is ook maar een keer dat je het kan 
doen, alleja je kan het meerdere jaren 
doen maar uiteindelijk kan je later nog 
genoeg vakantie pakken. 

Links: Vice Praeses Seba, Rechts: Praeses Abraham
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Da’s ook waar. Natuurlijk 
gaat volgend semester, of  met 
uitbreiding heel het academiejaar 
geen jaar zijn zoals andere jaren. 
Wat gaat er gedaan worden om dit 
jaar coronaproof  te maken vanuit 
VTK? Wat zijn zo al wat concrete 
dingen waaraan de leden zich 
kunnen verwachten dat anders gaat 
zijn vergeleken met vorig jaar?
S: We doen heulemaal niets van activiteten 
“beide lachen”. Nee euhm, dus er zijn 
een heleboel dingen die we eigenlijk niet 
mogen doen momenteel. We zijn een 
beetje terug beginnen te denken naar 
wat we eigenlijk als meerwaarde willen 
brengen naar onze studenten. En vanuit 
die standpunten hebben we dan eigenlijk 
nieuwe initiatieven bedacht voor het 
komende jaar. We wilden dus niet huidige 
events coronaproof  maken maar eerder 
denken van “wat kunnen we in deze 
coronatijden doen om te bereiken wat we 
eigenlijk in essentie willen bereiken”. 
Zijn er al concrete voorbeelden 
hiervan? Zodat de lezers ook weten 
aan wat ze zich mogen verwachten. 
A: Een concreet voorbeeld is, wat wil je 
nu eigenlijk bereiken met een TD? Je wil 
mensen ‘s avonds samenbrengen en ze 
zich laten amuseren. Nu, een TD dat mag 
niet, maar de essentie is mensen ‘s avonds 
entertainen op een rustige manier wat je 
wel op andere manieren kunt invullen. 
We gaan dus ook komend semester een 
zomerbar organiseren waar mensen 
samen met hun bubbel in openlucht 
kunnen zitten, er is een livebandje, er 
wordt sfeer en gezelligheid gemaakt. 
Dus nog altijd mensen samenbrengen en 
amuseren, maar niet meer zo op elkaar 
geplakt als op een TD. 
Dus de essentie is het veranderen 
van evenementen in plaats van 
het aanpassen van evenementen. 

Dat is dan zowat de conclusie voor 
komend academiejaar. 
A: Nadenken over wat we echt willen 
bereiken met zo een evenement, en hoe 
we dat het beste kunnen bereiken in 
huidige tijden.
S: En soms komt dat ook wel heel dicht in 
de buurt bij evenementen die vroeger ook 
al eens georganiseerd zijn. Maar het gaat 
vooral om de gedachtegang. We willen 
niet zomaar een evenement coronaproof  
te maken, want vaak verlies je dan veel 
van de meerwaarde van dit evenement 
en daarom denken we erover na wat we 
willen bereiken.
Kunnen de lezers zich ook aan 
andere nieuwigheden verwachten 
dit jaar? Zoals vorig jaar was er 
voor het eerst een printer in het 
Theokot en het jaar ervoor zijn we 
begonnen met zelf  onze broodjes 
te smeren. Is er weer iets nieuws 
waaraan we ons dit jaar kunnen 
verwachten?
A: We zijn de fak aan het verbouwen.

S: Jup!
A: Die is deze zomer helemaal leeggestript 
en wordt vanaf  de grond op terug 
opgebouwd.
S: Dus dat gaat iets groot nieuws zijn.
A: Binnen de werking van VTK is 
er ook veel veranderd, zo zijn we 
overgeschakeld op Gsuite voor al onze 
interne administratie. Gsuite kan je zien 
als de bedrijvenversie van Google Drive 
en Gmail en dergelijke, allemaal tesamen 
in één pakket, heel handig ook voor 
online meetings. Vroeger werden hier 
veschillende programma’s door elkaar 
voor gebruikt. 
S: Maarja ook in het algemeen gaat er 
sowieso veel veranderen dit jaar door die 
andere aanpak en door corona. We zijn 
dus eigenlijk geforceerd geweest, en da’s 
niet noodzakelijk slecht, om alles wat 
we doen te herdenken. Ook een mooi 
moment om te reflecteren over alles wat 
we doen.
A: Wat de leden ook gaan merken is dat 
het lidgeld is afgeschaft dit jaar.
S: Jup
A: Dus dat is wel iets groots dat iedereen 
gaat merken. Iedereen die aan onze 
faculteit studeert, heeft de optie om zich 
in te schrijven als lid waarbij je dus veel 
voordelen krijgt. Maar wanneer je dat 
doet maakt niet uit, kan in het midden 
van het jaar zijn zelfs.
Ah echt? Dat wist ik zelf  ook niet. 
Zou wat beter moeten opletten op 
vergaderingen precies. Blijft de 
goodiebag dan ook behouden?
A: Uiteraard, dat kunnen we niet laten 
vallen.
S: Het is vooral omdat we vonden dat we 
er moeten zijn voor alle ingenieurs, en 
dat we daar niet echt lidgeld voor moeten 
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vragen. 
Wat zijn de vooruitzichten op de 
24 urenloop dit jaar? Rekening 
houdend met de aangepaste vorm 
dit jaar natuurlijk.
A: Goh, ik denk dat we dit jaar meer kans 
hebben zelfs om te winnen.
S: Hoezo? 
Want de nacht, onze sterkste 
periode, valt wel natuurlijk weg.
A: Ja dat is een gut feeling dat dat zegt, 
heb er een goed gevoel over.
S: Als Abri het zegt dan zal het wel 
goedkomen.
Hoe is het leven op Blok 6 nog? Is de 
sfeer daar ook nog dik in orde dit 
jaar?
A: Ik blijf  op hetzelfde kot zitten als eerst.
Ik zat vorig jaar al op de 6/0, ben wel een 
tijdje buurmanloos geweest dus ben wel 
blij dat Seba naar beneden is verhuisd.
S: Ja en ook met de corona lockdown zijn 
we met een groep gebleven op ons kot. Dat 
was eigenlijk wel heel bevorderend voor 
de sfeer, want je zit natuurlijk wel de hele 
tijd samen en je mocht ook niet anders 
doen natuurlijk. Er was plots ook veel tijd 
om gewoon op het gemak iets te doen met 
elkaar. Al bij al was het eigenlijk wel nog 
een plezante periode die lockdown.
Een gezellige bubbel dus?
S: Ja dat zeker!
Nog een laatste vraag, wat zijn de 
plannen voor jullie na dit jaar? Na 
het afstuderen?
A: Niet afstuderen “lachen beide”
S: Well.....
A: Je stelt de foute vragen, Wouter.
“Lacht” wat zijn de plannen dan 
voor academiejaar 2020-2021?

S: Ik ga nog wat verder studeren want 
afstuderen zal er dit jaar nog niet inzitten 
vrees ik. Dus er komt nog een vol jaar 
studies aan.
A: Ik ben wel van plan om af  te studeren 
dit jaar. Maar ben nu al aan het rondkijken 

wat ik zou kunnen doen, er zijn veel 
opties. Verder studeren in het buitenland, 
doctoreren, of  gaan werken. Maar in 
werken heb ik nog niet heel veel zin om 
eerlijk te zijn.
S: Ja voor het buitenland wil ik ook nog 
eens kijken, het is minder vanzelfsprekend 
om een erasmus te doen in je laatste jaar 
maar het is ook niet ongehoord natuurlijk. 
Dat was het, bedankt voor het 
interview Abri en Seba.
A: Ja, jij ook bedankt natuurlijk.

Hierna gingen we nog op pad door 
het kasteel van Arenberg, waar we 
zelfs nog banners vonden van de 
Jobfair die al sinds midden maart 
stof  stonden te verzamelen. En 
Abraham heeft ook zijn muzikale 
kunsten kunnen tonen op de piano 
met Seba op zijn schootje. De 
dynamiek tussen de Vice en Praeses 
zit alvast goed voor komend jaar. 
Dit belooft alvast veel goeds! •WM
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Nieuw jaar, nieuwe bewoners, nieuwe 
weetjes, nieuwe rubriek in de Ir.Reëel! 
Welkom bij de eerste verzameling 
aan losse tekstjes, interessante weetjes, 
woorden en letters waarmee ge graag uw 
tijd vult.

De 6/0
Kloksgewijs een kleine ludieke voorstelling 
van de vogels die hier hun nest maken. 

Abri, nom masculin, endroit où l’on est 
protégé (du mauvais temps, du danger) 
- NL: onderdak (FYI: Wel degelijk een 
resort voor verstekelingen.)

MC, in heel Aarschot en omstreken is 
er maar één bekende Master of  Sheep. 
Daarom is verdere introductie niet nodig.

Tommie, de co-piloot van de 
BeheerBoitBak. Gespecialiseerd in de 
kleur rood.

Thielbal, commercieel directeur van 
rijzend DJ collectief  FOEPh.

Simpel, IEEEH!

Dommie, de piloot van de BeheerBoitBak. 
Gespecialiseerd in late avonddansjes.

Carah, ondanks wat de naam doet 
vermoeden is deze deerne meer fan van 
Kasteelbier Donker.

Patatje, een blik op deze schattige 
knuffelbeer verklaart alles.

Het LeVen ZoaLs Het is: BLoK 6

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

QDLF is Elbroes?
Alle blokken in de Studentenwijk 
verwijzen naar hoge, soms bekende, 
soms mysterieuze bergen. De Elbroes 
is nog niet zo wijd bekend onder de 
gemiddelde studentenpopulatie, waar we 
vanzelfsprekend eens verandering in gaan 
brengen. 
Wikipedia: “De Elbroes is een 
stratovulkaan in de Grote Kaukasus 
… en is met 5642 m de hoogste berg 
van Europa.” (FYI: Er staat een schone 
3D-animatie op Wikipedia.) Als dit nog 
geen belletje doet rinkelen, doet de naam 
‘Prometheus’ dit misschien wel? 
Een kleine opfrissing van de mythe van 
Prometheus: hij bezorgde de mensheid 
het Olympisch vuur en werd hiervoor ge-
straft door de goden. Zeus kluisterde hem 
vast aan de Elbroes. Elke dag kwam een 
adelaar zijn lever kapot maken, die dan 
‘s nachts weer aangroeide. (Een beetje de 
omgekeerde wereld voor sommige stu-
dentenlevers.)
Daarnaast leerde Prometheus de 
mensheid ook technische vaardigheden, 
wat hem toch het tikkeltje speciaal maakt 
voor ons ingenieursstudenten. Mede om 
deze reden is hij ook het symbool van de 
TU Delft (denk aan de vlam op de T).

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

Groene vingers
In navolging van de geslaagde 
patattenplanten (Hint: zie Facebook) 
staan er nu drie pogingen tot het groeien 
van een avocadoplant te pronken op het 
keukentablet. We’ll keep you posted! •AB
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Kotrecepten

Heeft je mama geen eten voor een hele week meegegeven? Of ben je het beu 
om altijd eten te bestellen? Geen paniek, want met deze receptjes heb je in no-
time een lekkere en gezonde maaltijd voor je neus staan!

Pasta met gerookte zalm en kruidenkaas

Ingrediënten (4 personen)
• 500 gram pasta naar keuze
• 3 stammen prei
• 2 uien
• 1 teentje look
• 1 klontje boter
• tijm
• 3 dl room
• 150 gram kruidenkaas
• 8 plakken gerookte zalm
• peper en zout

Bereiding
 » Kook de pasta.
 » Snij het donkerste loof  en het wortelstuk van de stammen prei. Snij ze overlangs in twee en spoel met water. Snij ze vervolgens 

in kwarten en dan in stukjes van een kleine centimeter breed.
 » Pel en snij de uien tot fijne halve ringen.
 » Pel de look en plet tot pulp.
 » Stoof  de halve uienringen en lookpulp in boter. Doe vervolgens de stukjes prei erbij en roer ongeveer 5 minuten.
 » Doe snippers tijm in de pot. Schenk vervolgens de room erbij en voeg de verse kruidenkaas toe.
 » Roer en zet het vuur zacht. Laat de prei in roomsaus zo’n 10 minuten pruttelen.
 » Snij de plakjes gerookte zalm in reepjes van ongeveer een centimeter breed.
 » Voeg een scheutje van het kookvocht van de pasta toe en roer. Giet de pasta af  en stort de pasta in de pot met saus.
 » Proef  en kruid het gerecht met peper en zout.
 » Roer de reepjes gerookte zalm door de pasta.
 » Serveer!

Kabeljauw met parelcouscous

Ingrediënten 
• parelcouscous
• kerstomaatjes
• peterselie 
• munt
• spinazie
• kabeljauw
• citroen

Bereiding
 » Kook de parelcouscous.
 » Snij de kerstomaatjes, peterselie en een beetje munt.
 » Was de spinazie.
 » Bak de kabeljauw en kruid met peper en zout.
 » Meng de parelcouscous, kruiden, tomaatjes en spinazie onder elkaar.
 » Serveer met een schijfje citroen.

Tip: de kabeljauw kan je vervangen door elk ander stuk vlees of  vis!
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Macaroni met spek en tomatenroomsaus

Ingrediënten (4 personen)
• 500 gram macaroni
• 1 ui
• 1 klein potje tomatenpuree
• 400 gram gezouten spekblokjes
• ca. 600ml room
• peper en zout
• olijfolie

Bereiding
 » Kook de pasta.
 » Pel en snipper de ui.
 » Stoof  de ui glazig in een scheutje olijfolie.
 » Doe het spek erbij en laat zachtjes meebakken.
 » Doe de room en de tomatenpuree bij de saus en laat even koken.
 » Breng de saus op smaak met peper en zout. Meng ze met de pasta en serveer.

Gevulde puntpaprika’s met rijst

Ingrediënten (4 personen)
• rijst
• 4 puntpaprika’s
• 2 potten Provençaalse saus
• 500gram gehakt
• geraspte kaas
• olijfolie
Bereiding
 » Voorverwarm de oven op 180 graden.
 » Snij de puntpaprika’s doormidden en haal de pitjes eruit.
 » Bak het gehakt in een scheutje olijfolie.
 » Voeg de Provençaalse saus eraan toe en laat even koken.
 » Leg de puntpapika’s in een ovenschaal en vul ze met de Provençaalse 

saus.
 » Strooi er geraspte kaas over.
 » Steek de paprika’s vervolgens 20 minuten in de over.
 » Kook de rijst in de tussentijd.
 » Serveer de puntpaprika’s samen met de rijst en overgebleven saus. 

Chili con carne

Ingrediënten (4 personen)
• 600 gram gehakt varken + kalf
• 2 uien
• 3 teentjes knoflook
• 400 gram rode kidneybonen (blik)
• 400 gram gepelde tomaten (blik)
• 150 gram maïs (blik)
• 140 gram tomatenpuree
• 250 gram langkorrelrijst
• olijfolie, komijnzaadjes, cayennepeper, peper en zout

Bereiding
 » Snipper de uien en knoflookteentjes fijn.
 » Verhit de olijfolie in een ruime kookpot. Voeg het gehakt toe en bak goed gaar.
 » Voeg de fijngesnipperde uien en het knoflook toe. Doe er ook de uitgelekte rode bonen en maïs, de tomatenpuree en de gepel-

de tomaten bij. Schep goed om en kruid met de cayennepeper, de komijn, peper en zout.
 » Laat afgedekt 45min. pruttelen op een zacht vuur. De chili con carne mag niet te droog worden.
 » Kook intussen de rijst gaar in licht gezouten water. •VL
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LeVe LeuVen en in LeuVen LeVen

Het studentenleven en alle drukte van 
Leuven komen razendsnel op je af. 
Onthaalactiviteiten, zomerbar, pintje 
drinken op de Oude Markt… Soms zie 
je het bos niet meer door de bomen en 
heb je een dagje rust en ontspanning 
nodig! Ik neem je vandaag mee naar 
de leukste plekjes in Leuven om te 
relaxen of misschien wel een romantische 
date mee naartoe te nemen...

HET VELDJE VAN ALMA 3 ~ Arenbergpark
Het veldje van Alma 3, hier is iedereen waarschijnlijk al eens 
geweest. Hier wordt onder andere de eerstejaarsbarbecue, 
de PeMe-avond of  de doop georganiseerd. Allemaal leuke 
herinneringen waar je, je beste vrienden hebt leren kennen. Dit 
veldje is de perfecte plek om een ijsje te eten met al je vrienden. 
Geen zin om die zelf  mee te nemen? De Alma is recht achter je!

CBA ~ Willem de Croylaan
Naast al die vreugde en plezier in Leuven moeten we af  en 
toe ook tijd vrijmaken om te studeren. Je kan studeren op kot, 
thuis, bij de oma… of  in de bib. De bib heeft als voordeel dat 
je niet alleen zit. Je kan samen met je vrienden door die zware 
cursussen woelen. Bovendien is pauze nemen in de bib eens zo 
leuk! Ga tijdens de pauze samen naar buiten, naar het leuke 
grasveldje tussen de bomen, en speel samen spikeball, frisbee, 
voetbal… Deze spullen kan je aan de balie ontlenen!

DIJLE ~ Doorheen Leuven & Heverlee
Overal waar je in Leuven buiten komt, kom je de Dijle wel 
tegen. Een supermooie rustgevende rivier. Er zijn veel plekjes 
naast de Dijle waar je een gezellig avondje met een dekentje en 
wijntje kunt beleven. In een sportieve bui? De Dijle is de ideale 
plek om te kajakken of  te varen met een kano. Weetje: er zitten 
super veel bevers in de Dijle. Extra weetje: wist je dat de anus 
van bevers naar vanille smaakt?!
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DIJLETERRASSEN ~ Dirk Boutslaan
Het mooiste en rustigste plekje in hartje Leuven zijn de 
Dijleterassen. Dit parkje en zitplekje heeft een heel ontspannen 
sfeer. De keren dat ik hier geweest ben stond de zon er steeds 
op. Superleuk om een kleurtje op te doen! Na een geslaagd 
middagje met je date, hoef  je enkel de straat over te steken om 
te gaan dineren bij een heel lekkere Mexicaan! Leuke anekdote: 
het onderste platform kan overstromen wanneer de Dijle zeer 
hoog staat! Better be careful...

DE WATERMOLEN ~ Arenbergpark 
Oorspronkelijk stonden er twee molens, één op elke oever van 
de Dijle. Ze werden gebruikt voor de productie van graan, 
olie, boekweit of  als houtzaagmolen. Aan het begin van de 
zeventiende eeuw verdween de molen op de rechteroever. 
Recent is de andere molen gerenoveerd. Zeker eens de moeite 
waard om even te stoppen!

DIJLEPARK ~ Zwartzusterstraat
Het Dijlepark is het meest verstopte parkje in Leuven. Je kan het 
park betreden via de Zwartzusterstraat. Je moet hiervoor eerst 
door een gebouw en dan een padje volgen langsheen de Dijle. 
Eens aangekomen in het magische groen zetten jij en je date je 
neer en kan je genieten van een hemelse picknick. 

FABLAB ~ Celestijnenlaan
Haal de innerlijke creatieve burgerlijk ingenieur(-architect) in je 
naar boven. Laat je fantasie de vrije loop en pimp je kot met 
je eigen creaties! Een sleutelhanger, onderlegger, gegraveerde 
foto… Je kan ook je eigen T-shirt bedrukken in Fablab! Vergeet 
bovendien niet de ongelooflijk coole 3D-printer!
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KLEIN BEGIJNHOF
Zin in een dagje cultuur en geschiedenis? Helemaal in het 
noorden van Leuven ligt het Klein Begijnhof. Dit is een gezellig 
straatje met twee piepkleine steegjes. Dit is een wijkje met de 
typische huisjes van de begijntjes die vroeger werkten in de abdij 
van Sint-Geertrui. Naast een stukje prachtige geschiedenis is 
deze plek ook ideaal voor je nieuwste #instagrampic!

ARENA ~ Arenbergpark
Als je al eens bent gaan lopen op de finse piste ben je hier zeker 
gepasseerd. Deze oude, vervallen arena staat in het midden van 
Sportkot. Een gezellige ontspannen sfeer hangt hier. Zeker de 
moeite waard om eens een leuk avondje door te brengen!

ARENBERGPARK
Is het droog buiten? Check! Schijnt de zon? Check! Blijf  dan 
niet op je kot zitten en ga naar het park van Arenberg! Picknick, 
boekje lezen, muziek luisteren, wandeling, joggen en nog zoveel 
meer! Arenberg is de place to be om een gezellig dagje buiten te 
leven. Alleen of  met je vrienden. Het grasveldje aan de Dijle en 
het kasteel is mijn favoriet! ;) 

KRUIDTUIN ~ Kapucijnenvoer
De Kruidtuin van Leuven is de oudste botanische tuin 
van België. De KU Leuven legde deze tuin aan voor haar 
geneeskundestudenten. In het serrecomplex van 450 m² vind 
je naast tal van kruidachtige planten (om je liefdesdrank te 
brouwen), waterplanten, ook een verscheidenheid van tropisch 
soorten. Een super mooie omgeving om helemaal tot rust te 
komen! 
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OPEK ~ Vaartkom
Stroomt er een kanaaltje door Leuven? Ik wist het voor een 
lange tijd ook niet! Helemaal in het noorden is zelfs een klein 
haventje. Je voelt je direct in een andere stad! Hier bevindt 
zich ook OPEK. OPEK is de bruisende culturele site aan de 
Vaartkom in Leuven waar verschillende kunstdisciplines elkaar 
ontmoeten in dans, theater, beeldende kunsten, literatuur en 
fotografie. Hier is ook een super gezellig cafeetje.

ABDIJ VAN PARK
Abdij van Park is de ideale plek voor een wandeling rond zijn 
mooie vijvers. Je kan altijd wat zwaantjes spotten of  gezellig 
picknicken. Of  als je het wat actiever zoekt, kan je er een fijn 
toertje lopen van 2,2 km. Daarna kan je uitblazen met een 
drankje in de hand aan de Molen, de taverne naast de abdij, 
met prachtig uitzicht over de vijvers.

KASTEEL VAN ARENBERG
Het veldje voor het arenbergkasteel, wie kent het niet? De ideale 
plek om in de zon jouw Theokot-broodje op te eten. Ook de 
ideale plek voor een spannende frisbee wedstrijd. Feitje: vroeger 
woonde prinses Lydia in het kasteel. Nu heeft ze een eigen straat.

Kevin Lepinoy

Eerstejaarsverantwoordelijke 2020-2021
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Eigen fiets
De eerste en meest voor hand liggende optie voor velen is een eigen fiets. Dit kan je oude fiets zijn van thuis, een recent gekochte 
tweede handsfiets of  dergelijke. Hier zijn vele voordelen, maar ook eventueel enkele nadelen aan. Het evidente voordeel is, dat deze 
fiets van jou is. Je moet er geen huur voor betalen en je kan er eigenlijk mee doen wat je wil. Als je jouw fiets niet veel gebruikt of  
ergens veilig kan stallen, is dit een zeer goede optie. Mocht er iets mankeren (verlichting stuk, platte band, … ) kan je altijd terecht in 
een van de vele fietsenmakers. Dit kan afhankelijk van waar je gaat en wat er gemaakt moet worden vrij goedkoop zijn. Wat helaas 
ook regelmatig voorvalt, indien je fiets buiten gestald moet worden of  je hem per ongeluk een keertje los laat, is dat hij gestolen wordt. 
Doordat dit jouw eigen fiets is, moet je zelf  op zoek naar een nieuwe. Zoek je nog een fiets? De politie van Leuven verkoopt op hun 
jaarlijkse fietsenmarkt tweedehandsfietsen, maar ook bij velo kan je tweedehandsfietsen kopen. 

Het grote FietsendiLemma 

Wie al wat tijd heeft gespendeerd op onze geliefde campus, weet dat een 
goede fiets altijd van pas komt. Een goede fiets vinden in Leuven kan een hele 
opgave zijn. Hij moet stevig zijn, bestand zijn tegen een hobbelige rit over de 
kasseien en een goede bel hebben om je weg te banen tijdens de ochtendspits. 
Bijkomend kan het altijd voorvallen dat er wel iets sneuvelt aan je fiets en heb je 
een goede fietsenmaker nodig! En wat als je fiets gestolen wordt? Voor wie door 
de bomen het bos niet meer ziet, hebben wij een overzichtelijke analyse gemaakt 
van alle opties.

Velo
De bekendste fietsverhuurder in Leuven 
is Velo. Hier heb je de keuze tussen vier 
modellen. De meest gekozen optie is de 
tweedehandsfiets. Dit zijn oude fietsen die 
helemaal gebruiksklaar zijn gemaakt door de 
fietsenmakers. Hiervoor betaal je 75 euro per 
jaar en een eenmalige waarborg van 70 euro, 
maar zijn alle onderhoudskosten ingerekend. 
Indien er dus iets stuk gaat, betaal je niet voor 
de reparatiekosten. Mocht het langer duren 
om jouw fiets te repareren, kan je voor 1 euro 
per dag een vervangfiets krijgen. Dit is wel een 
troef  indien je op dagelijkse basis je fiets nodig 

hebt. De andere twee modellen zijn de LEV-fietsen en de UCLL-fietsen, ontworpen voor KULeuven- en UCLL-studenten. Deze 
modellen zijn te huur voor 85 euro per jaar. Het laatste model is de VELO 7. Deze fietsen noemen ze zelf  “het neusje van de zalm 
van de gerecycleerde fietsen”. Deze kan je ook voor 85 euro per jaar huren. Indien jouw fiets gestolen wordt, krijg je bij  Velo de dag 
zelf  nog een nieuwe, maar betaal je wel opnieuw de waarborg. De contractduur is zelf  bepaalbaar, van 1 maand tot 12 maanden. Is 
je contract voorbij, moet je gewoon nog een keertje langsgaan om je contract te verlengen. Meer info kan je vinden op www.velo.
be.
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Handige plaatsjes en weetjes
1. Indien er iets gerepareerd moet worden aan je fiets en je wilt zowel iets 
bijleren als een centje besparen, kan je van maandag tot donderdag 10u tot 
17u30 terecht bij het fietsatelier. Hier maak je samen met een deskundige 
je fiets en betaal je enkel de onderdelen die je gebruikt! Het fietsatelier bevindt 
zich in de Minderbroederstraat 50.

2. Is je fiets gestolen of  verloren? Op www.verlorenofgevonden.be zijn 
alle gevonden fietsen opgelijst met de plaats waar ze gevonden zijn, het merk, 
de kleur en een fotootje.

3. Bij Velo kan je ook tweedehandsfietsen kopen. Hun aanbod wisselt steeds 
dus bij interesse kan je altijd eens langsgaan.

4. Je kan op verschillende plaatsen jouw fiets gratis laten merken. 
Hierbij plakken ze een sticker met jouw rijksregisternummer op het kader. 
Dit is mogelijk bij Velo (Hollestraat 1), Fietspunt Leuven (Professor Van 
Overstraetenplein 1/001, dit is in de fietsenstalling van het station) of  bij de 
fietsencentrale (Diestsesteenweg 102, Kessel-Lo). Vergeet jouw identiteitskaart 
niet mee te nemen indien je jouw fiets gaat laten merken!

Sinds kort kan je ook bij Swapfiets terecht om een fiets te huren. Deze fietsen zijn herkenbaar aan de blauwe voorband. Hier krijg je 
voor 15 euro per maand ook een gebruiksklare nieuwe fiets. Indien er bij deze fiets iets mankeert, komt er swapper (een fietsenmaker 
van Swapfiets) langs om op locatie jouw fiets te repareren. Indien het niet zo vlot gemaakt kan worden, komen ze jouw fiets vervangen 
door een werkend exemplaar. Word je fiets gestolen, betaal je 60 euro en krijg je een nieuwe fiets. Swapfiets heeft een eigen app waar 
je meer informatie en vanalle handige tools op kan vinden. Ook hier is de contracttermijn zelf  bepaalbaar. Indien je een contract van 
6 maand aangaat, hoef  je zelfs de 15 euro opstartkost niet te betalen. Meer info kan je altijd vinden op www.swapfiets.be. •JM

Swapfiets
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LeuKe actiViteiten in coronatijden

Je kent het wel: de voorbije maanden keek je uit naar het nieuwe academiejaar in 
de hoop dat het hele coronagedoe helemaal voorbij zou zijn en de verveling terug 
plaats zou maken voor het o zo bekende studentenleven. Nu het eindelijk zover is 
blijkt toch niet alles terug zoals gehoopt te zijn en zie je de verveling al terug voor 
je. Maar dat is fout gedacht, want VTK is er helemaal klaar voor om je kalender 
terug vol te steken met allerhande leuke, weliswaar coronaproof evenementen! En 
verveel je je nog steeds? Of eens zin in iets anders? Neem dan snel eens een kijkje 
in deze lijst met leuke activiteiten.

“Help, het is veel te warm”

“Help, mijn coronakilo’s”

Afvaart van de Dijle

Om een dagje te gaan 
kanovaren met je vrienden 
hoef  je niet helemaal tot in 
de Ardennen te rijden, ook in 
Leuven kan je genieten van 
deze zomerse activiteit! Je kan 
namelijk bij “The Shelter”, 
gelegen in Korbeek-Dijle 
op 4km van Leuven, een 
kano huren en helemaal tot 
in Heverlee varen langs het 
mooie Arenbergkasteel en 
onze campus. Geen zin in een 
kanotochtje? Je kan ook een 
SUP huren en daarop je beste 
evenwichtskunsten laten zien. 
Meer informatie is te vinden op 
www.theshelter.be.

Vlottentocht

Voor echt teamwork met je vrienden of  je P&O-groepje, 
kan je bij “The Shelter” ook een vlot leren bouwen en 
daarmee de Dijle beproeven tot in Heverlee. Je krijgt op 
voorhand een uitgebreide uitleg zodat je zelfgebouwde vlot 
het niet begeeft en je droog kan blijven, tenzij  je vrienden 
je niet kunnen laten je in het water duwen kunnen we 
natuurlijk! Meer informatie is te vinden op www.theshelter.
be.

Micro-adventures van Outdoor 
Animation

Outdoor Animation is 
een Leuvens bedrijf  dat 
zowel binnenlandse als 
buitenlandse outdoor 
activiteiten verzorgt. Zij 
organiseren ook micro-
adventures over heel Vlaanderen, waarbij je een hele dag 
in een klein groepje op avontuur gaat onder begeleiding 
van een gids. Je kan ook een Packraft huren en er een eigen 
micro-adventure van maken! Informatie en inschrijven kan 
via de site www.outdooranimation.be/micro-adventures.

Micro-adventures van Outdoor 
Animation II

In Kessel-lo, net achter het station, is een groot provinciaal 
domein waar je niet alleen eindeloos kan wandelen, lopen 
en fietsen, maar ook kan gaan minigolfen, petanquen 
(neem wel je eigen petanqueset mee) en rollerskaten! 
Bovendien zijn er ook heel wat sportvelden om te gaan 
tennissen, voetballen of  wat ook in je opkomt. Zit je liever 
aan het water? Ook hengelen is hier toegestaan! Kortom, 
een paradijs aan sport-en spelactiviteiten op slechts enkele 
minuten fietsen van Leuven. 

Vijvers van Bellefroid 

Sinds vorig jaar is dit natuurpareltje gekocht door stad 
Leuven, waardoor iedereen er sinds enkele maanden kan 
gaan wandelen en genieten. Tijd dus om eens te verdwijnen 
in een stuk ongerept natuur!



 17

MTB (The 
Shelter)

Bij “The Shelter” 
kan je mountainbikes 
huren voor een hele 
dag vol avontuur 
in de bossen en de 
velden. Met de tal 
van mogelijke routes, 
waarbij je ook een 
gps kan huren, ben 
je helemaal vrij om 
je eigen MTB-tour 
uit te kiezen en aan 
eigen tempo een 
avontuurlijke dag 
te beleven. (www.
theshelter.be)

Klimmen of boulderen. 

Een veel te vaak vergeten sport is klimmen of  boulderen 
en kan je ook heel coronaproof  doen in Leuven. Zijn 
hoogtes geen probleem voor jou en krijg je een kick 
wanneer je helemaal tot boven geraakt bent? Klim je wel 
graag maar heb je toch een klein beetje kippenvel van de 
hoogtes, probeer dan eens een bouldermuur uit! Hier kan 
je klimmen tot 2m hoogte zonder touwen en zijn er lekker 
zachte matten die je opvangen als je toch zou vallen. Neem 
dan eens een kijkje 
bij klimzaal “De 
Stordeur” aan 
de vaart (www.
destordeur.be) 
of  “Boulder” in 
Herent (www.
boulder.one)

Random sport

KU Leuven biedt heel 
wat sportlessen aan, zelfs 
sporten waar je nog nooit 
over gehoord of  gedacht 
hebt. Klik de pagina 
www.kuleuven.be/sport/
sportaanbod eens open en 
zoek je een leuke sport uit 
die je interesseert. Dit kan 
gaan van Ultimate frisbee, 
waterpolo en baseball 
tot aerobics, zumba en 
circuittraining. Met een 
sportkaart kan je vaak gratis 
en zonder ervaring eens 
meedoen en misschien vind 
je wel een nieuwe favoriete 
hobby!

“Help, het is donker”

Openluchtfi lm 

De editie 2 jaar 
geleden waarbij 
Game of  Thrones 
collectief  op groot 
scherm bekeken 
werd bewees 
het al: dit is een 
succesformule! 
Daarom, dit jaar 
opnieuw (een) spetterende editie(s) in het alom bekende 
Arenbergpark georganiseerd door jawel, VTK! Hou alvast 
23 september vrij en speur verder gerust eens het internet 
af  naar andere openluchtvertoningen, als je er maar 
niet genoeg van kan krijgen om met een drankje en wat 
popcorn in de hand naar een scherm te staren dat zo groot 
is als je living!

Zomerbars/cafeetjes 

We moeten al die feestjes en festivals een tijdje missen, maar 
niets houdt je tegen om met je bubbel eens een gezellige 
zomerbar te bezoeken of  samen bij te babbelen in een leuk 
caféetje! Dacht je dat het ondertussen al te laat was om van 
de zon te genieten op een zomerbar ? Helemaal niet, want 
heel wat studentenverenigingen, waaronder natuurlijk ook 
VTK, zorgen in het begin van het academiejaar voor heel 
wat gezellige bars om met je vrienden de zomer in te halen!

Sterren kijken 

Zit je ‘s avonds 
gezellig buiten 
met je date, beste 
vriend(in)  of  
zelfs met iemand 
buiten je bubbel 
? Kijk dan zeker 
eens omhoog en 
wie weet zijn er 
helemaal geen 
wolken die onze 
supermooie 
sterrenhemel 
bedekken. 
Download snel 
een sterrenapp en 
zoek samen uit 
welke sterren(beelden) je allemaal kan zien. Wie weet komt 
je date wel wat dichterbij liggen zodat “die perfect kan zien 
naar welke sterren je wijst”.

Avondwandeling 

Er zijn een hoop wandelroutes in en rond leuven, wanneer 
het donker begint te worden en de meeste mensen door 
gaan kan je des te meer genieten van een rustige omgeving. 
Ideaal voor een late night afspraak met een date of  
vriend/ vriendin. Dit hoeft zelfs niet in de natuur te zijn, 
het stadscentrum van 
leuven zelf  zit ook vol 
verlichte gebouwen en 
kerkjes die je (op de 
meeste plaatsen) in alle 
rust kunt bewonderen 
als het donker is. 
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(Online) escaperoom 

Tal van 
escaperooms in 
Leuven, zoals 
Escape House, 
ExitRoom,  en 
Escape Room, 
zijn coronaproof  
gemaakt zodat 
je samen met je 
bubbel een uur lang raadsels kan oplossen. Want geef  toe, 
wij burgies en archies doen niets liever in onze vrije tijd. 
Geen zin om geld uit te geven of  je te verplaatsen ? Blijf  
dan lekker zitten achter je pc en los een online escaperoom 
op. Plezier gegarandeerd met Creators United, Unsolved 
mystery, escaperoom071, Locks&Keys en tal van andere 
zoekresultaten als je eens op zoek gaat met Google.

Probeer ‘Symphony for a missing room’ uit 

Dit bijzonder klinkende evenement is een digitaal 
kunstwerk voor twee dat je ervaart via je gsm. Doe alle 
lichten thuis uit, ga voor een venster staan, sluit je ogen 
en de rest legt het script wel uit. Je gsm verandert in een 
lichtbron, geluid weerklinkt door je hoofdtelefoon, een 
virtuele ruimte - een verloren kamer - wordt met je gedeeld. 
(www.stuk.be) 

Boodschappen aan het raam schrijven 
- je overburen leren kennen 

Als het niet op 
straat, op café of  
in een fuifzaal kan; 
dan maar vanuit je 
raam. Je buren zitten 
net als jij binnen 
(en vervelen zich 
hoogst waarschijnlijk 
ook). Dus haal 
de cursusblok, je 
pennen en mooiste 
geschrift te voorschijn, je overburen kunnen niet wachten 
om je te leren kennen. Taylor Swift toont alvast even hoe 
het moet!

Poolen

Als je slecht bent in het bewaren van de nodige ‘social 
distance’ en het regent ook nog eens, dan is dit de ideale 
activiteit. Die stok is lang genoeg om iedereen op afstand 
te houden, dus daar alvast geen problemen. De Downtown 
Jack is allicht de bekendste locatie om te gaan poolen 
maar ook ‘Chaos’ en 
‘De Komma’ staan 
bekend in Leuven als 
poolcentra. En ‘ik kan 
niet poolen’ is geen 
excuus, hoog tijd en 
vooral veel tijd om het 
te leren dus!Bowlen

Wil je je frustraties 
kwijt omdat het 
regent? Omdat 
je binnen moet 
zitten? Omdat je 
niemand mag zien? 
Omdat kortom, 
omdat corona? 
Laat dan alsjeblieft 
je huisgenoten met 
rust (zij hebben je 
niks misdaan) maar 
trek naar Bowl 
Kings net buiten 
de ring of  Bowling 
Leuven in de Naamsestraat. Die kegels staan daar met volle 
goesting te wachten tot je ze, misschien wel in één keer, met 
al je frustratie erin gegooid, omverkegelt. Je kan er zelfs 
gaan disco bowlen!

Nog steeds niet genoeg?

Nog steeds niet genoeg te doen? Stap dan zeker in de VTK 
Cultuur Facebookgroep en blijf  op de hoogte van alle 
VTK-evenementen van Cultuur volgend semester!

“Help, het regent”
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marian Van aLpHen doet gooi naar Kroontje

Burgerlijk ingenieursstudente Marian Van Alphen (18) neemt deel aan de 
provinciale verkiezing van Miss Vlaams-Brabant. We stelden haar een aantal 
vragen.

Wie ben je?
Ik ben Marian Van Alphen. Ik ben 18 
jaar oud, geboren en getogen in Leuven. 
Dit jaar begin ik aan mijn tweede 
studiejaar Burgerlijk ingenieur aan de 
KU Leuven. In mijn vrije tijd zwem en 
tennis ik graag. Daarnaast ben ik ook 
redster, zweminitiator en monitrice. 
Als burgie ben ik actief  in de eerste- en 
tweedejaarswerking, namelijk Kanweek. 
Zo geniet ik ’s avonds ook van het 
studentenleven en kan je me wel vinden 
op een cantus of  feestje. Ja, burgies 
hebben ook een leven naast het studeren.

Waarom doe je mee aan de missver-
kiezing?
Miss België is voor mij meer dan op een 
podium staan en beoordeeld worden op 
uiterlijk zoals de meeste mensen denken. 
Ik zie Miss België als een kans om te groe-
ien als persoon. Om niet meer onzeker of  
verlegen te zijn. Om gewoonweg je pure 
zelf  te zijn en niet meer te hoeven denk-
en aan mensen die je “judgen” op eender 
welk vlak. Ja, je wordt beoordeeld. Het is 
een wedstrijd. Maar uiterlijk is helemaal 
niet doorslaggevend. Het gaat erom hoe 
je gegroeid bent als persoon en hoe je 
straalt. Een Miss is iemand die zelfzeker 
is, die kan opkomen voor anderen, die 
een doel heeft en een groot hart. Daarop 
word je beoordeeld. En dat is dus de re-
den waarom ik deelneem.  Ik wil er voor 
mensen zijn. Ik wil een voorbeeld voor 
anderen zijn en hen inspireren om het 
goede te doen.

Wat Miss België in? 
Als Miss België ben je het gezicht van 
België en heb je heel wat verantwoor-
delijkheden. Zo word je bijvoorbeeld 
verwacht aanwezig te zijn op evene-
menten zoals premières en uitreikin-
gen. Je gaat onder andere ook vrijwil-
ligerswerk verrichten in Cambodja. Als 
kandidates dragen ook wij ons steentje 
bij door geld in te zamelen voor HOPE 
FOR THE CHILDREN waar men in 
Cambodja water, school en dergelijke 
levensnoodzakelijke voorzieningen ter 
beschikking stelt. Zelf  ben ik hier al mee 
bezig.

Waarom zouden de lezers op jou 
moeten stemmen?
Het is niet elke dag zo dat een 
ingenieursstudente meedoet aan een 
missverkiezing. Het lijkt me een goeie zaak 
voor de richting Ingenieurswetenschappen 
als ik zou verder stromen naar de volgende 
rondes en/of  een titel zou krijgen. Zo 
wordt niet enkel de richting in de verf  
gezet, maar wordt het stereotiep beeld

van een mannelijke/introverte burgie 
doorbroken. Ik hoop met mijn préscence 
in de wedstrijd toch wat jongeren, vooral 
meisjes aan te zetten om ingenieursweten-
schappen te studeren. En zeg nu zelf, hoe 
vet zou het zijn als een burgie Miss België 
wordt?

Wil je Marian steunen in haar campagne? 
SMS dan MVB26 naar 6665. (€1/sms)
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UITNEEMBAAR !

September Oktober

November

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

03/Za 04/Zo

10/Za 11/Zo

17/Za 18/Zo

24/Za 25/Zo

01/Zo

07/Za 08/Zo

14/Za 15/Zo

21/Za 22/Zo

29/Di 30/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

28/Wo

02/Ma 03/Di 04/Wo 05/Do 06/Vr

09/Ma 10/Di 11/Wo 12/Do 13/Vr

16/Ma 17/Di 18/Wo 19/Do 20/Vr

23/Ma 24/Di

28/Ma

21/Ma

27/Vr

• Onthaaldag • VTK Bureau
• Openluchtfilm
• 1ste looptraining

• Zomerbar
• Eerstejaarsbar 
met Existenz

• Zomerbar
 

• BR Launch 2
• Zomerbar
• BEST Open
Meeting

• Spelletjesavond 
Theokot
• Onderwijslaunch

• Onthaalactiviteit

• 24 URENLOOP

• Sollicitatietraining

26/Za 27/Zo

26/Ma 27/Di

25/Wo 26/Do

• BR Launch 1

• Sollicitatietraining

• Casino
• EBEC Team 
Design

• VTK Bureau
• PeMe-activiteit
• EBEC Team Design

• Sector Night
• EBEC Case Study
• EBEC Team 
Design

• Taskforce
Onderwijs
• Onderwijs kaas- 
en wijnavond

• Projectweek 
Existenz

• Snackbar ‘t Elixir
• Theokot fak-
feestje

• VTK Bureau
• IFR voorronde

• Sector Night• Go Global week
• Optreden

• Internationaal 
Bureau
• Talent Show

• Stagebeurs

29/Do

29/Zo

• PeMe-avond

• Peme-activiteit
• Sollicitatiesimulaties

30/Vr

28/Z

31/Za

30/Ma

• beachvolley- en 
baseball
• eerstejaarsbbq

• Onthaalactiviteit

• B(i)erenjacht
• Zomerbar

• Taskforce
Onderwijs
• Sollicitatiesimulaties

• Theo in
Memoriam
• Sector Night

• Theokot wijn- en 
kaasavond
• EBEC Case Study

• Halloweenwalk

• IFR voorronde
• Student Entre-
preneurship Week

• Comedy Avond
• Pub Quiz

• Mind Mates week
• Bachelorevene-
ment

• Optreden

• Activiteit der
Heverleese Kringen
• EBEC Team Design

• VTK Bureau

• IT Skillavond
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24/Zo

December

Januari

26/Di

05/Za 06/Zo02/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

22/Di21/Ma 23/Wo 24/Do 25/Vr

02/Za 03/Zo

09/Za 10/Zo04/Ma 05/Di 06/Wo 07/Do 08/Vr

16/Za 17/Zo11/Ma 12/Di 13/Wo 14/Do 15/Vr

23/Za18/Ma 19/Di 20/Wo 21/Do 22/Vr

28/Ma

27/Za

25/Ma

26/Za

27/Wo 28/Do

• VTK Bureau
• Sector Night

• Kerstmarkt

BEGIN BLOK

• VTK Bureau• Theokot Kerstdiner

31/Do

01/Vr

29/Vr

BEGIN EXAMEN-
PERIODE

01/Di

29/Di 30/Wo

• Taskforce
Onderwijs

30/Za 31/Zo
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een goede Laptop Voor eLKe prijs

Begint jouw laptop ook uit elkaar te vallen? Of duurt het meer dan een half uur 
voordat hij eindelijk is opgestart? Dan komt dit artikel voor jou zeker van pas. Zeker 
nu het nieuwe academiejaar voor de deur staat is er geen beter moment om een 
upgrade te doen van jouw laptop. We zullen jou de beste laptops presenteren voor 
iedere prijsklasse, van strakke ultrabooks om te streamen tot echte gaminglaptops, 
want het moet niet altijd studeren zijn natuurlijk.

Beste budget Laptop - €499;

Voor de beste budget laptop hebben we de ASUS D509DA gekozen. 
Met een prijs van slechts 499 euro op de CampusShop van de KUL 
is dit echt een heel goede deal, je zal niet snel een laptop voor deze 
prijs vinden die beter uitgerust is dan deze ASUS. Dit is een all-round 
studentenlaptop uitgerust met een 15 inch 1080p scherm en snelle 
processor zodat hij de meeste programma’s zonder problemen aankan. 
Er zit voor deze prijs zelfs een SSD in, dit zorgt ervoor dat hij sneller 
opstart en ook programma’s vlotter openen. Als we dan toch een nadeel 
moeten opsommen is het dat er geen CD-speler inzit, maar die heb 
je tegenwoordig toch minder en minder nodig, dus dit is zeker geen 
dealbreaker. Als je deze laptop bestelt op de CampusShop van KUL 

krijg je er ook 2 jaar gratis onderhoud bij!

Beste betaalbare gaminglaptop - 
€1040;

De ASUS TUF Gaming is onze keuze voor de beste betaalbare gaming 
laptop op de markt. Het prijskaartje van 1040 euro (bol.com) is aan de 
hoge kant, maar daarvoor krijg je wel zeer veel laptop. Met zijn RTX 
2060 kan je zo goed als iedere recente AAA titel op 60+ FPS runnen en 
de AMD ryzen 7 processor binnenin kan ook de zwaarste programma’s 
zonder al te veel moeite aan. Verder is er ook meer dan genoeg RAM 
aanwezig en is er nog de optie om deze zelf  uit te breiden tot 32 GB. Met 
zijn 512 GB SSD heb je ook genoeg plaats voor een redelijk uitgebreide 
Steam library. Alles bijeen dus een heel mooie deal ondanks het hogere 
prijskaartje.
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Beste all-round laptop - €675;

De HP ENVY x360 is onze keuze voor de beste all-round laptop, 
met zijn touchscreen en volledig omklapbaar scherm is hij echt 
gemaakt voor productiviteit en dus ook handig om mee te nemen in 
de les. Met zijn krachtige i7 processor van Intel zullen ook de meeste 
foto- en videobewerkingsprogramma’s geen probleem zijn voor 
deze laptop. Voor de gamers onder ons is hij wel niet geschikt want 
er zit enkel de onboard Intel grafi sche kaart in en geen dedicated 
kaart. De SSD van 256 GB is een beetje aan de kleinere kant maar 
wanneer je vooral series en fi lms streamt in plaats van downloadt 
zul je niet snel komen aan de maximumcapaciteit. Ook het 12 GB 
RAM-geheugen is meer dan voldoende voor de meeste programma’s. 

Beste MacBook - €1080;

Natuurlijk kan er ook geen MacBook ontbreken in onze lijst voor de 
Apple fanaten onder ons. Onze voorkeur gaat uit naar de MacBook Air 
13 inch uit 2020. De specs zijn wel wat minder met een i3 processor, 8GB 
RAM, een SSD van 256 GB en slechts onboard graphics. Voor windows 
laptops in deze prijsklasse krijg je meestal wat meer. Maar dit maakt 
Apple natuurlijk goed door een zeer goede bouwkwaliteit, zo is de Mac 
gemaakt van aluminium en glas in plaats van goedkoper plastiek. Verder 
zit je ook in het Apple systeem dus kan je moeiteloos overschakelen van je 
Iphone naar je Mac en ook zeer gemakkelijk en snel bestanden tussen de 
2 doorsturen. Al moeten we toegeven dat je natuurlijk ook wel een beetje 
“Apple-tax” betaalt op de prijs. Verder is hij ook uitgerust met het scherpste 
scherm van deze hele lijst. Zo kan je in de beste kwaliteit Netfl ix bingen.

Nog niet helemaal verkocht?

Ben je na het zien van deze lijst nog niet helemaal verkocht en zoek je nog iets 
anders? Neem dan zeker eens een kijkje op de CampusShop van de KUL. 
In deze webwinkel is er een groot aanbod aan scherp afgeprijsde laptops, 
van budget pc’s tot volwaardige ultrabooks. Daarbovenop krijg je bij iedere 
aankoop 2 jaar de Snelle Studenten Service. Met deze service bovenop de 
fabrieksgarantie moet je je helemaal geen zorgen meer maken mocht je laptop 
stuk gaan. Zo wordt een defect model bij je thuis opgehaald, gerepareerd door 
een technicus en al binnen de 5 werkdagen terug bij je thuis afgeleverd. Als de 
reparatie langer dan 5 dagen zou duren krijg je zelfs gratis een vervanglaptop, 
zo zit je nooit lang zonder. Deze service krijg je bij iedere Windows PC die 
verkocht wordt op de CampusShop, neem dus zeker eens een kijkje. •WM
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ooK nu smijten we ons 100% Voor de 
oVerwinning!!
Dit jaar hing het doorgaan van de traditionele 24 urenloop aan een zijden 
draadje. Na lang nadenken is er toch groen licht gegeven dus gelukkig kunnen 
wij, studenten, HET evenement van het jaar weer meemaken. Even gemotiveerd als 
andere jaren, al dan niet gemotiveerder, gaan wij er weer alles aan doen om te 
laten zien dat als archies en burgies zich herenigen, ze superieur en tot grootse 
dingen in staat zijn! Sluit je aan bij ons leger van lopers en pers samen met hen de 
ziel uit je lijf, want enkel zo geraakt VTK uit het doolhof ...

Wie de geschiedenisboeken al eens heeft 
doorbladerd zal zeker bekend zijn met het 
wereldberoemde labyrint in De Leuf. Het 
is zeer berucht omwille van zijn enorme 
muren, verstrengelende klimop, eindeloze 
gangen en afgrijselijke, bloeddorstige en 
vleesetende monsters, die maar al te graag 
een wanhopige loper zien bezwijken in 
hun zoektocht naar een uitgang. Het meest 
afschrikwekkende is dat er geruchten zijn 
dat er gewoon geen uitweg zou zijn uit dit 
doolhof. 
Sterker nog, niemand heeft ooit een nacht 
in het doolhof  overleeft... 
Wanneer VTK plots ontwaakt op het 
middenplein van dit gigantisch labyrint, 
beseff en ze dat dit een strijd zal zijn om 
leven en dood. Niet alleen om een uitweg 
te vinden zonder verslonden te worden 
door de monsters, maar bovendien 
moeten ze ook nog sneller zijn dan hun 
vijanden, want er is maar één kring die uit 
het doolhof  kan ontsnappen, alle anderen 
worden aan hun lot overgelaten. 
Bij zonsopgang gaan plots de enorme 
massieve poorten open, die toegang 
geven tot het doolhof  zelf, en wordt de 
omvang van het labyrint pas duidelijk. 
Onmiddellijk loopt VTK sport het 
doolhof  binnen, om op zoek te gaan 
naar een uitgang om te ontsnappen. Al 
moeten ze hiervoor wel snel zijn, want 
bij zonsondergang sluiten de poorten 
onverbiddelijk en dan zitten ze vast 
tussen levensgevaarlijke en verwoestende 
beesten, die maar al te graag willen 
voorkomen dat VTK ooit de uitweg zal 
vinden en het labyrint levend zal verlaten. 
Het is een ware race tegen de tijd om het 
doolhof  voldoende te kunnen verkennen 
voor ze weer op het middenplein moeten 
zijn voor de poorten sluiten om de nacht 
veilig te kunnen doorbrengen. Daarom 
roepen ze versterking in van alle lopers 
die samen met hen en de rest van VTK 

vastzitten in dit labyrint. 
Wij hebben jou nodig om samen met ons 
de monsters te verslaan en VTK naar 
de uitgang van het doolhof  te lopen, 
want we kunnen dit niet alleen! Hier zal 
eeuwige roem, vrijheid en de beker op ons 
wachten! 
Er is maar één regel die je nooit mag 
vergeten in het labyrint: 
The number one Runner rule: “NEVER.
STOP. RUNNING.”

Door het doolhof  op te lossen en met de tegengekomen letters de juiste zin te 
maken en dit door te sturen naar sport@vtk.be, maak je kans op een leuke sjaal 
van VTK! Uit de inzendingen wordt dan een winnaar geloot.
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Het taFeLrond: aL Bijna 600 jaar gescHiedenis

Wie zich al eens heeft begeven op de grote markt van Leuven heeft ongetwijfelt 
al eens het tafelrond gezien. Dit is het schone gotische gebouw dat zich langs 
het stadhuis bevind. Velen weten echter niet dat dit al de vierde versie is van het 
gebouw, en dat de site al bijna 600 jaar geschiedenis heeft.

Eerste Tafelrond
De geschiedenis van het Leuvense 
Tafelrond begint al in 1479 wanneer het 
Leuvense stadsbestuur vond dat er op 
de grote markt nog een gebouw mocht 
staan met een groter aanzien dan de 3 
huisjes die er in die tijd stonden. Het 
stadsbestuur kocht de 2 huizen op en ze 
werden gesloopt. De architect Matthijs 
De Layens,  die ook al eerder het stadhuis 
had ontworpen, werd dus andermaal 
maal ingeschakeld om het Tafelrond te 
ontwerpen. Samen met de Sint Pieterskerk 
die toen grondig werd verbouwd moesten 
die 3 gotische gebouwen het Leuvense 
centrum verfraaien. Na de dood van De 
Layens 1483 nam Jan de Mesmaeker het 
werk over. In 1487 na slechts 7 jaar, wat 
kort was in die tijd, was de constructie van 
het eerste Leuvense Tafelrond compleet, 
de bouw lag enkel in 1482 even stil omdat 
de Leuvenaars deelnamen aan de Luikse 
Oorlogen. 
Het complex bestond eigenlijk uit 3 
aaneenhangende gebouwen, “Sint-Joris”, 
“Taefelront” en “Spaegnen”. Maar naar 
verloop van tijd werden ze bekend als 
gewoon het “Tafelrond”. De gebouwen 
deden vooral dienst als vergaderruimtes 
voor de welgestelde burgerij en gildes. 
In 1553 werd een deel van het gebouw 
vernield na een feest van de schuttersgilde, 
het duurde 3 jaar voor het in 1556 hersteld 
werd door Pierre Walraven, destijds 
de meester-metser van de stad, die ook 
de spies op het midden van het dak liet 
plaatsen. 
In de jaren die volgende viel het gebouw 
helaas meer en meer in verval en grote 
renovaties of  reparaties bleven uit. Op 25 
oktober 1817 besliste de gemeenteraad 
uiteindelijk om het gotische gebouw te 
slopen en op de site een nieuw Tafelrond 
te bouwen.

Tweede Tafelrond
Na lang overleg van de stad werd er 
besloten om het tweede Tafelrond in te 
richten als concertzaal, met plaats voor 
meer dan 680 man. Er werd gekozen voor 

een neoclassistisch ontwerp dat helemaal 
wit beplijsterd was. De bouw duurde van 
1829 tot 1832 en het werd verhuurd aan 
de Société de l’Académie de Musique die 
er haar muziek- en toneelopvoeringen 
kon vertonen. Met de aanvang van de 2e 
wereldoorlog werd het Tafelrond, samen 
met de rest van Leuven, echter compleet 
verwoest, minder dan 100 jaar na de 
bouw.

Derde Tafelrond
Na de oorlog werd er al snel besloten 
om het verwoeste Tafelrond te 
herbouwen. De meeste Leuvenaars en 
het stadsbestuur waren het erover eens 
dat het neoclassistisch ontwerp een 
fl ater was en er werd teruggegrepen 
naar het originele gotische ontwerp 
van M. De Layens. De stad was zelfs al 
voor de oorlog op zoek naar fondsen 
om het toenmalige tweede Tafelrond 
te vervangen door een gotisch ontwerp 

omdat dit ontwerp te veel botste met het 
gotische stadshuis en de Sint Pieterskerk. 
Uiteindelijk werd de Nationale Bank 
bereid gevonden om het Tafelrond op 
eigen kosten herop te bouwen om er haar 
zetel, die ook in de oorlog verwoest was, 
in onder te brengen. Het op het stadhuis 
bewaarde 17de-eeuwse schilderij van het 
eerste Tafelrond zou de algemene basis 
vormen voor het nieuwe ontwerp terwijl 
voor de architecturale detaillering zou 
worden geput uit vergelijkingsmateriaal 
ontleend aan het oeuvre van de Layens. 
Een vergunning voor de bouw werd pas 
ingediend in 1924 en de bouw ging van 
start 2 jaar later, tot grote frustratie van 
het stadsbestuur die dit al veel eerder had 
willen zien gebeuren. Uiteindelijk werd 
het gebouw in 1930 in gebruik genomen 
en waren alle werken afgerond in 1937. 
De bouw van het neogotische Tafelrond 
duurde langer dan de constructie van 
het origineel. In de nacht van 10 op 
11 mei 1944 werd het gebouw zwaar 
beschadigd door bombardementen. 
Toen de reparaties klaar waren, sloeg het 
noodlot weer toe en brandde het gebouw 
helemaal uit in 1947. Uiteindelijk zou de 
Bank het gebouw in 2002 verlaten en was 
er dus een nieuwe functie nodig voor het 
nu lege Tafelrond.

Vierde Tafelrond
Het vierde Tafelrond is geen nieuw gebouw 
maar wel echter een nieuwe functie van 
het oude. In 2005 werd het verkocht voor 
6,4 miljoen euro aan Jan Callewaert, die 
toen CEO was van Option en voorzitter 
van OHL. Het gebouw werd grondig 
gerenoveerd en in 2012 werd bekend 
dat er een luxehotel zou onderkomen. In 
2017 opende the Fourth haar deuren, het 
is een luxehotel met 44 kamers, daarnaast 
is er ook een restaurant in ondergebracht 
dat dezelfde naam draagt als het gebouw. 
Zo is na bijna 600 er nog steeds een versie 
van het Tafelrond in Leuven en blijft 
dit iconische gebouw nieuwe functies 
beoefenen. Een ding is zeker, het zal 
niet snel uit het Leuvense straatbeeld 
verdwijnen.  •WM

Eerste tafelrond ca. 1817

Tweede tafelrond ca. 1860
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Best

Ik wil meer halen uit mijn studententijd dan enkel studeren en feesten! Ik wil mezelf 
verrijken met soft en hard skills die ze mij niet leren in de aula samen met tal van 
nieuwe vrienden! Ik wil Europa gaan ontdekken, zonder bakken geld te spenderen 
of een heel jaar te verliezen! Ik wil deel uitmaken van een geweldige groep 
ambitieuze en inspirerende studenten! Ik wil professionele evenementen leren 
organiseren en coördineren! Ik wil deel worden van een levendig internationaal 
netwerk! Herken je jezelf? Dan is BEST iets voor jou!

Simply the BEST!
BEST (Board of  European Students of  
Technology) is een voortdurend groei-
ende, internationale organisatie besta-
ande uit wetenschaps- en ingenieursstu-
denten. Onze vereniging is verspreid over 
96 universiteiten in 34 verschillende Eu-
ropese landen, waarmee we regelmatig in 
contact komen. Zo vormen wij een geor-
ganiseerd, jong en innovatief  netwerk van 
Europese studenten. Onder het motto 
‘Developing Students through Empow-
ered Diversity’, organiseren wij de meest 
geweldige events.

Development op onze 
events
BEST creëert een plaats om te groeien. 
Groeien tot een groter en beter persoon. 
Onze events zijn altijd gericht op het 
ontwikkelen van de ‘Students of  Technol-
ogy’. Hiermee worden alle studenten van 
de faculteiten ingenieurswetenschappen, 
bio-ingenieurswetenschappen, weten-
schappen en industriële ingenieursweten-
schappen bedoeld.  
BEST Leuven houdt zich al 20 jaar bezig 
met het opzetten en het uitbouwen van 
onze grootste events. Op deze events 
proberen we altijd maximale ‘fun’ en 
maximale ‘development’ te verzekeren. 
Daarbij houden we onze events profes-
sioneel met de hulp van de faculteiten en 
onze grote bedrijfspartners. Ook worden 
elk van onze evenementen voorzien van 
FREE FOOD!! In de huidige corona-
pandemie blijven we altijd zoeken naar 
een coronaproof  versie zonder daarbij 
aan sfeer te verliezen. 
In het het eerste semester houden we ons 
bezig met EBEC, dat uitgegroeid is tot de 
grootste ingenieurswedstrijd van Europa. 
EBEC bestaat uit twee aparte competities: 

Case Study en Team Design. De teams in 
de EBEC Case Study zoeken een hele dag 
naar een oplossing voor 2 cases voorge-
legd door bedrijven. De deelnemers van 
EBEC Team Design kunnen echter los 
gaan op de beschikbare bouwmaterialen 
om zo een praktische oplossing voor een 
probleem te ontwerpen. Terwijl EBEC 
Case Study eerder gericht is op mas-
terstudenten, is EBEC Team Design de 
perfecte inleiding voor jonge studenten 
in de ingenieurswereld. De winnaars van 
beide competities gaan dan door naar de 
Regional Rounds in de BeNeLux om die 
te winnen en zo naar de grote Europese 
EBEC Final door te stromen. 

Onze Hackathon in november is ook 
helemaal beginner-friendly. In een escape 
room-gestyled event zoeken verschillende 
teams naar efficiënte en creatieve com-
puteralgoritmes. De software opdrachten 

worden gecombineerd met meer actieve 
tasks om uit de kamers te ontsnappen. 
Ook worden de deelnemers bijgestaan 
door een groep van experten, deels uit de 
bedrijfswereld. Onze Hackathon is vrij 
nieuw, maar zeker eentje om een plaatsje 
te proberen bemachtigen. 

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

Ook in de zomer houden we ons bezig 
met onze BEST Courses in Summer. 
BEST Leuven organiseert, net zoals een 
vijftigtal andere BEST groepen over heel 
Europa, een hele week activiteiten en 
workshops over een technologisch onder-
werp. Studenten over heel Europa zakken 
af  naar Leuven om België te ontdekken 
en door onze professoren state-of-the-art 
technologie te worden bijgebracht. Een 
hele week lang worden ook verschillende 
feestjes en andere activiteiten georgani-

seerd om jou de week van je leven te doen 
beleven. BEST Leuven biedt jou, als stu-
dent, de kans om een week in de zomer 
naar het buitenland te vertrekken (of  in 
Leuven te blijven) en samen met een groep 
Europese studenten een onvergetelijke tijd 
mee te maken!

Word BESTie!
BEST bezorgt niet alleen de deelnemers 
van onze events een fantastische ervaring 
(nogmaals: FREE FOOD!), ook als lid 
van BEST leer je enorm veel bij en word 
je deel van onze grotere Europese fami-
lie. BESTies zijn volledig vrij om zelf  te 
bepalen hoe veel verantwoordelijkheid 

ze opnemen. Na onze meetings is er al-
tijd tijd voor een aftermeeting in de office 
waar de fantastische BEST spirit bij ieder-
een naar boven komt.
Als lid van BEST ben je altijd welkom op 
onze interne activiteiten en gaan er tal 
van deuren voor je open. Deze variëren 
van barbecues, cantussen, weekendtrips 
en onze grote Christmas Party tot onder-
linge uitwisselingen tussen BEST groepen 
of  internationale vergaderingen met meer 
dan 200 vertegenwoordigers. Als BESTie 
krijg je ook heel waardevolle trainings om 
jezelf  en BEST verder te ontwikkelen. 
We staan regelmatig in contact met de 
andere BEST groepen uit heel Europa 
en nodigen elkaar vaak uit op onze acti-
viteiten. Zo kan je perfect een weekend in 
een ander land spenderen, couchsurfend 
bij je pasgemaakte vrienden zonder ook 
maar iets uit te geven. Dit allemaal onder 
de gemeenschappelijke BEST cultuur. Als 
BESTie ben je overal thuis!

Geweldig! Hoe sluit ik aan?
Ben je geïnteresseerd in onze groep of  
heb je gewoon eens zin om plezier te mak-
en met onze leden, kom dan zeker naar 
onze Open Meeting op 8 oktober om 
19u! We houden elk jaar ook een Moti-
vational Weekend voor al onze leden en 
geïnteresseerden. Hou daarom zeker onze 
sociale media in de gaten en volg ons op 
Instagram en Facebook. Join the Family!

BEST Leuven

bestleuven

www.bestleuven.be
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Waarom is V2G nodig?
Het elektriciteitsnet moet op elk moment 
van de dag gebalanceerd zijn. Dit betekent 
dat de elektriciteitsgeneratie continu gelijk 
moet zijn aan de afname van elektriciteit. 
Vroeger was het vaak een kwestie van 
“generatie volgt de vraag”. Door de 
sterke opkomst van hernieuwbare 
energie wordt dit steeds moeilijker. 
De reden is dat veel hernieuwbare 
energietechnologieën afhankelijk zijn 
van weersomstandigheden (zoals zon 
en wind) en dus niet controleerbaar 
zijn. Het gebrek aan controle over de 
generatie zorgt voor complicaties om 
elektriciteitsvraag en -aanbod op elk 
moment gelijk te houden. Dit komt 
vooral doordat de opslag van elektrische 
energie niet eenvoudig noch goedkoop is. 
Mogelijke oplossingen voor dit probleem 
zijn het flexibeler maken van de vraag 
naar elektriciteit en het opslaan van 
elektrische energie. De elektrische wagen 
is de ideale kandidaat om beide taken te 
vervullen. De batterij van de wagen kan 
gebruikt worden om elektrische energie 
op te slaan als er een overproductie is aan 
elektriciteit en terug in het net te sturen 
als de elektriciteitsvraag de generatie 
overstijgt. V2G zorgt dus niet alleen voor 
een flexibele vraag naar elektriciteit, maar 
ook voor de mogelijkheid om de batterij 
te gebruiken als kleine productie-eenheid. 
Door deze diensten kan het net optimaler 

werken. 

Meer verdienen aan je 
elektrische auto?
Een belangrijke taak van Elia, de 
netbeheerder van België, is het balanceren 
van het elektriciteitsnet. Hiervoor koopt 
Elia verschillende stabiliteitsreserves 
aan. Deze reserves worden dan ingezet 
indien er een tekort of  overschot is aan 
elektriciteitsgeneratie. De batterij van een 
elektrische wagen kan zowel elektriciteit 
opnemen als terug in het net sturen en 
functioneert dus als een bidirectionele 

reserve. Een enkele batterij is te klein om 
significante flexibiliteit te voorzien. Een 
aggregator heeft als functie meerdere 
kleine bronnen van flexibiliteit samen 
te brengen en als geheel op de markt 
te verkopen als stabiliteitsreserve. Via 
een aggregator kan een elektrische 
wagen deelnemen aan V2G. Uiteraard 
moet de eigenaar van de wagen via de 
aggregator vergoed worden voor het 
beschikbaar stellen van de wagen. De 
vergoeding voor de eigenaar moet groter 
zijn dan de kosten voor het beschikbaar 
stellen van de elektrische wagen. Op die 

VeHicLe-to-grid

De elektrische wagen verschijnt meer en meer in het straatbeeld en is in de 
toekomst niet meer weg te denken. Deze wagen heeft enkele belangrijke 
voordelen tegenover de klassieke brandstofwagen. Elektrische wagens brengen 
geen uitlaatgassen in de omgeving en verbeteren zo de lokale luchtkwaliteit in 
steden en langs de weg. Het gebruik van CO2-neutrale hernieuwbare energie 
zoals zonne-energie of windenergie om de elektrische wagens op te laden 
zorgt voor een broeikasgasreductie in de transportsector. Een probleem bij 
hernieuwbare energie is de natuurlijke variabiliteit van de energiebron. De zon 
schijnt enkel overdag en de wind blaast niet altijd even hard. Deze problematiek 
kan aangepakt worden met behulp van het concept ‘van voertuig naar het net’ 
ook wel Vehicle-to-Grid (V2G) genoemd. Een elektrische auto die gekoppeld is 
aan een laadpaal kan dankzij V2G zowel opladen als elektrische stroom terug 
in het elektriciteitsnet sturen. Zo wordt de nodige flexibiliteit geboden aan het 
elektriciteitsnet.



 29

manier kunnen mensen winst maken 
door deel te nemen aan V2G en is 
de motivatie voor deelname groter.

Je wagen als thuisbatterij
Het simpele concept V2G kan uitgebreid 
worden. In plaats van elektriciteit van en 
naar het net te sturen kan ook elektriciteit 
van en naar een woning gestuurd 
worden. Dit biedt zeer veel voordelen 
indien het bijvoorbeeld te combineren 
valt met zonnepanelen. Overdag zullen 
zonnepanelen veel elektrische energie 
produceren maar wordt er binnenshuis 
weinig elektriciteit verbruikt, terwijl het 
‘s avonds juist andersom is. De elektrische 
wagen kan dan dienen als buffer tussen 
de middag en de avond. Indien de auto 
bijvoorbeeld in het weekend thuis staat, 
kan deze opladen over de middag en terug 
ontladen ‘s avonds wanneer het donker 
wordt buiten en er nog steeds elektriciteit 
nodig is in huis. Zeker nu de slimme 
meter voor zonnepanelen de standaard 
wordt, zal dit een groot voordeel bieden. 
De slimme meter meet hoeveel stroom 
geïnjecteerd wordt in het net en wat de 
afname is van het net. Indien een prijs 
betaald moet worden om elektrische 
stroom terug naar het net te sturen, kan 
de elektrische wagen als thuisbatterij dus 
zeker een voordeel bieden doordat deze 
de zelf-consumptie van elektrische energie 
stimuleert.

Technische uitdagingen
Het toepassen van V2G brengt heel wat 
uitdagingen met zich mee. Het gebruiken 
van een batterij leidt tot de degradatie 
ervan. Hiervoor moet de eigenaar van 

de elektrische wagen gecompenseerd 
worden. Ook moet geïnvesteerd worden 
in bidirectionele laadpalen. Deze zijn 
duurder dan standaard laadpalen omdat 
de elektriciteit nu in twee richtingen kan 
stromen en dus een duurdere bidirectionele 
omvormer nodig is. Bovendien moet 
nagedacht worden over de implementatie 
van V2G. Waar komen de laadpalen? 
Wanneer zijn de wagens beschikbaar? 
Wanneer laden/ontladen de wagens? 
Hoeveel energie moet er minstens in de 
batterij blijven? Dit en nog vele andere 
vragen moeten beantwoord worden met 
duidelijke software en communicatietools 
ontworpen voor V2G. Een andere 
uitdaging voor V2G is de concurrentie 
met andere technologieën die goedkoper 
fl exibiliteit kunnen aanbieden voor 
het net, waardoor V2G pas na deze 
alternatieve reserves in aanmerking komt. 
Momenteel zijn er veel verschillende 
laadpalen voor verschillende merken 
van elektrische wagens. In de toekomst 
kan gewerkt worden naar een universele  
bidirectionele laadpaal om de kosten te 
drukken via massaproductie en om alle 
elektrische wagens de mogelijkheid te 
bieden om aan V2G deel te nemen. 

Heeft V2G toekomst in 
België?
Opdat V2G zou slagen in België moeten 
er uiteraard voldoende elektrische wagens 
rondrijden. Volgens Elia zullen tegen 
2030 ongeveer 1.2 miljoen elektrische 
auto’s rondrijden in België. Dit is 
natuurlijk een scenario en geen exacte 
voorspelling. Vervolgens blijkt ook dat 
een auto gemiddeld voor 90% van de 
tijd geparkeerd staat. Dit speelt natuurlijk 

in het voordeel voor de toepassing 
van V2G in de toekomst. Elia voerde 
een studie uit om na te gaan of  er een 
mogelijkheid bestaat V2G te gebruiken in 
de Belgische elektriciteitsmarkt. Uit deze 
studie volgt dat zowel unidirectionele als 
bidirectionele laadpalen beide succesvol 
fl exibiliteit kunnen bieden aan het 
Belgisch net. Een voorwaarde hiervoor is 
dat het aandeel aan auto’s dat deel neemt 
groot genoeg is. Er moeten minimaal 200 
à 1200 auto’s beschikbaar zijn om aan 
frequentieregeling te kunnen deelnemen. 
Opdat dit zou werken is uiteraard een 
voldoende aantal ‘slimme’ laadpalen 
essentieel. Deze gaan gekoppeld met 
een grote initiële kost. Dit prijskaartje 
is momenteel echter nog een groot 
struikelblok voor de opkomst van V2G. 
De stijgende vraag naar fl exibiliteit in het 
elektriciteitsnet door de sterke opkomst 
van oncontroleerbare hernieuwbare 
energie kan V2G het nodige duwtje in 
de rug bieden om dat struikelblok te 
overwinnen.

Referentie: https://innovation.eliagroup.
eu/projects/v2g/
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onderwijs
Studentenvertegenwoordiging is van cruciaal belang. Het zorgt ervoor dat de 
KU Leuven rekening houdt met de visie van haar studenten, zodat het onderwijs 
zo goed mogelijk is afgestemd op de student. Studentenvertegenwoordigers zijn 
over alle niveaus van de KU Leuven actief en vertegenwoordigen niet louter hun 
eigen mening, maar die van hun medestudenten. Maar wat zijn al die niveaus, en 
wat betekent VTK in dit verhaal? Nog belangrijker: wat kan jij betekenen binnen 
dit verhaal? Om al deze vragen te beantwoorden, nemen we een brede kijk naar 
de vertegenwoordigingsorganen aan onze faculteit en de KU Leuven. Op de 
laatste pagina vind je alvast een breed overzicht. 

POC
De POC (Permanente Onderwijscom-
missie) is een commissie bestaande uit do-
centen, doctoraatsstudenten1, ombudsen 
en studenten van een bepaalde opleiding 
en wordt voorgezeten door de program-
madirecteur. Alle 17 opleidingen die de 
faculteit ingenieurswetenschappen aan-
biedt, worden elk vormgegeven door een 
POC. Deze POC’s bepalen de inhoudeli-
jke aspecten van hun specifieke opleiding 
en zijn voor studentenvertegenwoordigers 
vaak de meest boeiende vergaderingen. 

Neem bijvoorbeeld de POC van de ge-
meenschappelijke bacheloropleiding, 
beter gekend als de “POC B1”. De pro-
grammadirecteur van deze opleiding is 
prof. Lutgarde Beernaert en zit de verga-
deringen van de POC voor. Hierin zetel-
en ook zo’n 11 studenten die de gemeen-
schappelijke bacheloropleiding volgen, 
wat een derde vormt van het totaal aantal 
leden van de POC B1. Stel bv. dat prof. 
Vander Sloten de examenvorm van zijn 
vak “Toegepaste Mechanica, deel 1” wil 
aanpassen van schriftelijk naar mondel-
ing, dan zal de POC daarover beslissen.  

Elke student kan lid worden van de POC van 
zijn/haar opleiding! Hiervoor organiseert 
VTK verkiezingen in het begin van het 
academiejaar, waarbij medestudenten 
van je opleiding je kunnen verkiezen om 
hun stem te vertegenwoordigen in de 
POC. Gemiddeld gezien komt een POC 
jaarlijks 6-8 keer samen, steeds tijdens de 
middag (12u30 - 14u). Als POC’er sta je 
er ook nooit alleen voor en mag je steeds 
rekenen op de steun van VTK Onderwijs, 
het onderwijsteam binnen VTK! 

Facultaire POC
Soms zijn er problemen of  pijnpunten bij 
bepaalde opleidingen, waarbij de POC’s 
van die opleidingen zullen zoeken naar 
mogelijke oplossingen. Op het moment 
dat problemen of  discussies ter sprake 
komen die een groot deel van de inge-
nieursstudenten aangaat, worden deze 
meegenomen naar de FPOC, dit is de 
overkoepelende POC voor onze faculte-
it. De FPOC wordt voorgezeten door de 
vicedecaan onderwijs van onze faculteit 
(prof. Bart Nauwelaers) en brengt alle pro-
grammadirecteurs samen. De studenten-
stem op de FPOC wordt gebracht door 
VTK, waaronder VTK Onderwijs en de 
praeses. 

Departementsbestuur
Aan het hoofd van elk departement van 
onze faculteit staat een departements-
bestuur dat wordt voorgezeten door de 
departementsvoorzitter en daarnaast 
alle afdelingshoofden van een departe-
ment samenbrengt. In deze vergadering 
worden vooral administratieve en onder-
zoeksgerelateerde zaken besproken (bud-
getten afdelingen, aanstelling en ontslag 
van onderzoekers, verbouwingen aan het 
departement…). Elke student kan zich 
kandidaat stellen om departements

bestuurder te worden van zijn/haar de-
partement. Deze verkiezing gebeurt par-
allel met de POC verkiezingen die VTK 
organiseert! 

Faculteitsbestuur
Het faculteitsbestuur is verantwoordelijk 
voor de dagelijkse werking van de 
faculteit. Ze wordt voorgezeten door 
de decaan (prof. Peter Van Puyvelde) 
die wordt geassisteerd door zijn 2 vice-
decanen: de vice-decaan onderwijs 
die vaak het advies van de FPOC zal 
voorleggen, indien het onderwijsbeleid 
van de faculteit wordt besproken, en de 
vice-decaan internationalisering (prof. 
Jos Vander Sloten) die het internationaal 
beleid van onze faculteit op zich 
neemt. Het faculteitsbestuur brengt 
alle departementsvoorzitters van alle 
7 departementen van onze faculteit 
samen. In het faculteitsbestuur wordt de 
studentenstem gebracht door de praeses 
van VTK. 

De faculteitsraad verkiest om de 4 jaar de 
decaansploeg en bekrachtigt daarnaast 
de beslissingen van het faculteitsbestuur. 
In een jaar zonder decaansverkiezingen, 
komt de faculteitsraad zelden samen. 
De beslissingen van het faculteitsbestuur 
worden dan “stilzwijgend” goedgekeurd.  

1 Aangeduid door “AAP - BAP: Assisterend Academisch Personeel - Bijzonder Academisch Personeel”, wat een ruime verzamel-
naam is voor “assistenten”. 
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Groepsbestuur - Groep 
W&T
Alle 16 faculteiten van de KU Leuven 
zijn onderverdeeld over 3 groepen: Groep 
Wetenschap & Technologie, Groep Hu-
mane Wetenschappen en Groep Bio-
medische Wetenschappen. Elk van deze 
groepen heeft een groepsbestuur en wordt 
voorgezeten door een vicerector. 

Onze decaan zetelt samen met de 4 an-
dere decanen (die deel uitmaken van de 
Groep W&T) in het groepsbestuur van 
de Groep W&T. Deze wordt voorgezeten 
door de vicerector van de groep W&T. In 
het groepsbestuur wordt de studentenstem 
gebracht door een vertegenwoordiger van 
de Studentenraad KU Leuven (afgekort 
‘Stura’). Hoe deze vertegenwoordiger 
wordt gekozen, wordt verder uitgelegd. 

Gemeenschappelijk Bu-
reau
Het GeBu is het hoogste uitvoerend or-
gaan van de KU Leuven die bestaat uit 
alle vicerectoren van de KU Leuven en 
wordt voorgezeten door de rector, Luc 
Sels. De voorzitter van de Studentenraad 
vertegenwoordigt hierbij de studenten-
stem. 
Het Gemeenschappelijk Bureau bereidt 
de strategische visies en beleidsbeslissin-
gen voor betreffende het academisch on-
derwijs, het wetenschappelijk onderzoek 
en de maatschappelijke en wetenschap-
pelijke dienstverlening en legt deze ter 
goedkeuring voor aan de Academische 
Raad en staat vervolgens in voor de uit-
voering ervan. Het is dus een soort dage-
lijks bestuur van de KU Leuven, waarbij 
de Academische Raad meer fungeert als 
parlement. 

Academische Raad
De Academische Raad bestaat naast de 
leden van het GeBu ook uit alle decanen 
van alle faculteiten en neemt de 
beleidsbeslissingen ter uitvoering van de 
strategie van de universiteit. Hij evalueert 
de werking van het Gemeenschappelijk 
Bureau in het licht van de uitvoering van 
die strategie. De Academische Raad ziet 
ook toe op de universiteitsbrede kwalite-
itscontrole op het academisch onderwijs 
en het wetenschappelijk onderzoek. Hier-
in zetelen 4 studenten: de ondervoorzitter 
van de Studentenraad, samen met de 3 
Stura vertegenwoordigers die elk in één 
van de 3 groepsbesturen zetelen. 

Raad van Bestuur
De RvB waakt vooral over het financiële 
evenwicht van KU Leuven. Hij ziet toe 
op de doeltreffende en efficiënte werking 
van de interne kwaliteitscontrole, risico-
beheersing en controlesystemen. De RvB 
legt o.a. de begroting en de beschikbare 
geldstromen vast. Het is dan aan de Ac-
ademische Raad om te beslissen hoe die 
worden aangewend om de missie van de 
KU Leuven inzake onderwijs- en onder-
zoeksbeleid te volbrengen. Eens die 
beslissing is gevallen, is het aan het GeBu 
om dit uit te voeren.   

De RvB wordt voorgezeten door Mari-
anne Thyssen en bevat daarnaast ook de 
rector, de 3 vice-rectoren voor elk van de 
3 groepen en voornamelijk externe bestu-
urders (geen personeelsleden van de KU 
Leuven). De studentenstem wordt hier 
gebracht door de voorzitter en onder-
voorzitter van de Studentenraad. 

Studentenraad KU Leuven 
In de beleidsorganen op universitair 
niveau, gebeurt de studentenvertegen-
woordiging voornamelijk door vertegen-

woordigers van de Studentenraad. Hoe 
worden zij gekozen? 

Dit gebeurt tijdens een Algemene Verga-
dering (=AV) van Stura. In de Stura AV 
zetelen er 16 “facultair overlegorganen”, 
kortweg “FO”. Dit zijn de studentenver-
tegenwoordigers van elk van de 16 fac-
ulteiten. VTK vormt het FO van de fac-
ulteit ingenieurswetenschappen en heeft 
dus een stem op de tweewekelijkse Stura 
AV’s. De vertegenwoordigers van Stura 
(voorzitter, ondervoorzitter, groepsbestu-
urders…) worden allemaal verkozen door 
alle 16 FO’s voor een mandaat van één 
jaar. Tijdens deze tweewekelijkse AV’s leg-
gen zij verantwoording af  aan de AV en 
geven ze updates rond het beleid op uni-
versitair niveau. Vaak wordt tijdens zo’n 
AV ook input gevraagd van alle FO’s. 
Het is de bedoeling dat elk FO de mening 
vertegenwoordigt van de studenten van 
haar faculteit. Hoe verzamelt VTK de ge-
meenschappelijke mening van alle inge-
nieursstudenten? Via het VTK Bureau!     

VTK Bureau
Het VTK Bureau is een vergadering die 
tweewekelijks op woensdagmiddag wordt 
georganiseerd, om updates te geven én in-
put te vragen over beleidsbeslissingen op 
facultair (FPOC, Faculteitsbestuur) en uni-
versitair niveau (Groepsbestuur, GeBu…). 
De input voor het facultair niveau zal 
VTK rechtstreeks vertegenwoordigen, 
terwijl de input op het universitair niveau 
zal worden verkondigd tijdens een Stura 
AV, waarbij de Stura vertegenwoordigers 
de input van 16 FO’s te horen zullen kri-
jgen. Zij zullen dan deze studentenstem 
verder verkondigen in de beleidsorganen 
op universitair niveau. 

Elke student aan onze faculteit is welkom 
om input te geven tijdens een VTK Bu-
reau! Ook de aanwezigheid van POC’ers 
op het VTK Bureau is vrij belangrijk, 
aangezien zij een spreekbuis zijn voor 
hun medestudenten van hun opleiding. 
Zij kunnen op die manier problemen 
aankaarten of  input geven, vanuit de er-
varingen van hun medestudenten. Hoe 
meer studenten aanwezig op een VTK 
Bureau, hoe beter VTK die stem kan ver-
tegenwoordigen! Wil jij meebepalen hoe 
het onderwijs in coronatijden eruit moet 
zien (examenvormen, verhouding online 
en fysieke hoorcolleges…) of  bv. welke 
rector we dit academiejaar moeten verk-
iezen? VTK Bureau is dan your place to 
be!
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Wat is IAESTE?
IAESTE staat voor International 
Association for the Exchange of  Students 
for Technical Experience.  Samen met 
onze Gentse, Brusselse en internationale 
collega’s bezorgen we Belgische studenten 
spetterende stages in het buitenland en 
tonen we internationale stagiaires het 
schoon leven in België.

Een stage in het buitenland is goed voor 
je persoonlijke ontwikkeling, en geeft je 
de kans om kennis te maken met een 
andere cultuur. IAESTE biedt meer dan 
80 bestemmingen en nog meer stages 
aan om uit te kiezen! Wegens corona is 
het nu ook mogelijk om een digitale stage 
te volgen.

Buiten stages organiseren en stagairs 
ontvangen, doen we ook tal van 
leuke activiteiten in Leuven voor 
internationale en lokale studenten: een 
quiz, zomerreceptie… kom zeker eens 
een kijkje nemen!

Ons team
De stages zouden niet mogelijk zijn 
zonder het werk van onze leden. Lid zijn 

houdt echter meer in dan stages regelen: 
je leert soft skills op de supertoff e 
internationale conferenties, maakt 
vrienden op onze gezellige twinning 
weekends en geniet van onze vele 
andere teambuildingsactiviteiten. 
Bovendien maak je deel uit van een leuk 
en enthousiast team. Onvergetelijke 
ervaringen en plezier gegarandeerd!

Ook dit jaar zoeken we nieuwe leden. 
Ben jij gemotiveerd, sociaal en geboeid

Kom je graag uit je kot? Kom 
je graag uit je comfort zone? 
Wil jij beginnen aan een immens 
interessante, impressionante 
internationale stage? Denk je dat 
dat nog niet genoeg woorden zijn 
met een i? Dan is IAESTE vast en zeker wat jij zoekt!

door internationale stages? Dan ben jij 
de perfecte aanvulling voor ons team! 
Een ideale gelegenheid om je soft skills te 
ontwikkelen en tegelijk een hoop vrienden 

te maken

Interesse?
Staan jouw koff ers klaar en is jouw 
vervoersmiddel naar keuze al geboekt? 
Of  ben je al aan het dromen van talrijke 
twinnings, teambuilding en conferenties? 
Of  beide?  Kom dan zeker eens naar onze 
info-events en leer ons team kennen! Meer 
info op onze social media. Tot dan!

                Iaeste.belgium.leuven

                iaeste.info@vtk.be

                https://iaeste.be

                Iaeste.belgium.leuven

                iaeste.info@vtk.be

                https://iaeste.be

                iaeste.info@vtk.be

                https://iaeste.be
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Statix

statiX Viert Zijn 5-jarig Bestaan

Statix, studentenvereniging voor en door studenten burgerlijk ingenieur bouwkunde, 
mag dit jaar vijf kaarsjes uitblazen. Ter ere van deze gelegenheid geven we het 
huidige bestuur de kans om zich voor te stellen en doen we een terugblik op het 
korte bestaan van deze vereniging.

Beste student

Beste sympathisant

Vijf  jaar geleden richtten enkele gemotiveerde studenten, in samenwerking met VTK en het Departement Burgerlijke 
Bouwkunde, een vereniging op voor studenten burgerlijk ingenieur bouwkunde. Het resultaat is een 
werkgroep van VTK die tracht bruggen te bouwen tussen student en opleiding, tussen theorie en 
praktijk, tussen klassieke en moderne thema’s en tussen het studentenleven en het bedrijfsleven. 
De afgelopen jaren is Statix dan ook uitgegroeid tot een vaste waarde voor de student 
bouwkunde. We zijn erin geslaagd om interessante activiteiten te organiseren en op 
die manier een hechte band te realiseren tussen de studenten.

Het komende academiejaar is vast en zeker een mijlpaal, want onze jonge vereniging 
viert haar eerste lustrum. Het palmares van Statix geeft een mooi overzicht van wat 
er de afgelopen vijf  jaar werd verwezenlijkt. We danken VTK en het Departement 
Burgerlijke Bouwkunde van harte voor de ondersteuning en kijken met veel 
enthousiasme uit naar de samenwerking met het nieuwe praesidium.

Ondanks de moeilijkheden van het coronavirus trachten we alle activiteiten op een 
verantwoorde manier te laten plaatsvinden. Indien de maatregelen het toelaten, zal 
het lustrumjaar dan ook zeker niet onopgemerkt voorbijgaan. Kortom, het belooft 
een feestelijk, COVID-proof  jaar te worden waarbij we er opnieuw alles aan doen 
om een meerwaarde te zijn voor de studenten en onze opleiding tot bouwkundig 
ingenieur.

Samen met het nieuwe bestuur kijk ik uit naar het naderende academiejaar, met nieuwe studenten 
bouwkunde en heel wat boeiende avonturen.

Constantijn Martens

Voorzitter Statix

werkgroep van VTK die tracht bruggen te bouwen tussen student en opleiding, tussen theorie en 
praktijk, tussen klassieke en moderne thema’s en tussen het studentenleven en het bedrijfsleven. 
De afgelopen jaren is Statix dan ook uitgegroeid tot een vaste waarde voor de student 
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Beheerder
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Simon Celus
Jij was de eerste voorzitter en dus medeoprichter van Statix. Hoe is dit tot stand gekomen?
In 2015 werd ik geselecteerd voor een business case event georganiseerd door een vooraanstaand bouwkundig bedrijf. Tot mijn grote 
verbazing was ik de enige student van de KU Leuven, wat voor mij de noodzaak blootlegde om een koppeling te creëren tussen de 
educatieve instelling en het werkveld. Die koppeling kon gerealiseerd worden op verschillende manieren, maar het oprichten van een 
educatieve studentenvereniging was op dat moment de meest voor de hand liggende optie. Tevens werd dit idee ondersteund door het 
bestaan van gelijkaardige verenigingen aan de universiteiten van Gent en Eindhoven. Dit idee indachtig, werden de eerste gesprekken 
aangeknoopt met de Faculteit Ingenieurswetenschappen, het Departement Bouwkunde en VTK. Al snel bleek het draagvlak groot te zijn, 
zowel bij de ondersteunende instellingen als de studenten onderling. De zomer nadien werd er hard gewerkt aan het samenstellen van het 
team, de activiteiten die we zouden organiseren, het binnenhalen van sponsorcontracten, en de naamsbekendheid van Statix te vergroten 
onder de studenten. Met onze eerste lezing ‘Drones in de bouwwereld’ was de basis gelegd voor de volgende vijf  jaar - en hopelijk nog 
een veelvoud ervan. 
Je was in totaal 2 jaar voorzitter. Heb je in die 2 jaar dingen geleerd die je in je verdere carrière nog kon gebruiken?
Absoluut. Het oprichten van een studentenvereniging gaat gepaard met veel onzekerheden in het begin, maar naarmate de werking 
vordert en alles in z’n plooi valt, is de voldoening erg groot. Fouten maken is deel van het leerproces, maar leren uit die fouten is des te 
belangrijker. Je eigen weg bepalen binnen een ondersteunend kader (de universiteit of  een bedrijf), is iets dat ik persoonlijk erg apprecieer, 
en wat ik sterk aanbeveel aan afstuderende studenten bouwkunde. Last but not least, Statix heeft me uit m’n comfortzone doen komen, 
wat ertoe geleid heeft dat ik voor een niet voor de hand liggend carrièrepad in de fi nanciële wereld heb gekozen. 
Wat zie je als je grootste verwezenlijking als voorzitter? 
Dit jaar viert Statix haar vijfjarig bestaan, wat op zich de mooiste verwezenlijking is, en het toont aan dat het draagvlak voor een dergelijke 
studentenvereniging alleen maar verder groeit. Statix heeft ertoe geleid dat studenten de juiste carrièrekeuze gemaakt hebben, en dat 
bedrijven een eenduidig aanspreekpunt hebben om alle ingenieurs bouwkunde via één kanaal te kunnen benaderen. Het aantal partners 
ligt dit jaar rond de 25, wat een sterk signaal geeft dat de koppeling met de educatieve instellingen haar vruchten afwerpt.

Steven Van Bortel
Wat spoorde je aan om voorzitter te worden?
Gedurende mijn opleiding nam ik regelmatig deel aan extra-curriculaire activiteiten die mij een kans gaven om iets bij te leren. Ik zag deze 
activiteiten als een opportuniteit om mijn academische kennis aan te vullen. Helaas waren deze vaak ver verwijderd van de bouwkundige 
sector. Ik was dan ook geweldig geïnteresseerd toen Statix werd opgericht. Ik kon mij heel erg vinden in de visie van Statix en wou helpen 
deze te verwezenlijken. Toen ik in 2018 de kans kreeg om de fakkel over te nemen van Simon had ik geen twijfel. Ik ben vereerd dat ik deze 
rol heb mogen vervullen in een hopelijk lange traditie.
Naast voorzitter, heb je ook nog een jaar als vice-voorzitter in het bestuur gezeten. Welke voordelen voor je verdere 
carrière heeft bestuurslid zijn wat jou betreft?
De uitdagingen die ik gedurende mijn twee jaar in het bestuur van Statix ben tegengekomen hebben mij enorm veel bijgeleerd. Het heeft 
me meer zelfvertrouwen gegeven, meer onafhankelijkheid maar voornamelijk  heeft het mijn ondernemingszin aangewakkerd. Door in 
aanraking te komen met verschillende ondernemingen en hun management ben ik de bouwkundige sector veel breder gaan zien dan enkel 
de aspecten die in de opleiding aan bod komen. 
Wat zie je als je grootste verwezenlijking als voorzitter? 
Tijdens mijn voorzitterschap hebben we met Statix nieuw leven geblazen in de Bouwkundefeesten. Dit was een enorme verwezenlijking 
van heel het team, waarbij iedereen zijn krachten heeft moeten bundelen om een geweldig evenement op poten te zetten. Ik hoop dan ook 
dat dit evenement (post-COVID tijd) een gevestigde waarde in de Statixagenda kan worden.

Laurens Breugelmans
Wat sprak je het meeste aan in het voorzitterschap dat je het uiteindelijk ook bent geworden?
Er spraken mij drie zaken zeer sterk aan, ten eerste de betrokkenheid die je als voorzitter hebt bij de volledige werking van Statix. Dit gaat 
dan zowel over het contacteren van partners als het organiseren van activiteiten. Ten tweede moet je als voorzitter Statix vertegenwoordigen  
bij VTK, het departement, bedrijven, … dit zorgt ervoor dat je je soft skills zeer sterk kan ontwikkelen.  Als laatste (en belangrijkste) geeft 
het organiseren van activiteiten voor je medestudenten veel voldoening.

Net zoals Steven heb jij, naast voorzitter, ook nog een jaar in het bestuur gezeten als vice-voorzitter. Wat heb jij geleerd 
uit deze 2 jaar?
Ik heb vooral veel bijgeleerd over hoe je vlot in een team kan werken, dit gaat dan zowel over effi  ciënt vergaderen als over het creëren van 
een goede groepssfeer die ervoor zorgt dat verfrissende ideeën tot stand komen.

Wat zie je als je grootste verwezenlijking als voorzitter? 
Door een bepaald virus hebben we helaas heel wat van onze activiteiten moeten schrappen vorig jaar, maar we zijn er toch in geslaagd om 
Statix verder op de kaart te zetten bij zowel de studenten als de bedrijfswereld. Dit zorgde voor een grote opkomst op ons praatcafé en heel 
wat nieuwe partners. Ik hoop dat Statix ook de volgende jaren verder kan blijven groeien. 

Welke tip(s) kan je geven aan de huidige voorzitter?

Kijk altijd met een open en kritische blik naar de werking van Statix, dit zorgt voor vaak nieuwe inzichten en ideeën. persoonlijk heb ik 
geleerd dat zelfs de meeste vreemde ideeën kunnen uitgroeien tot een geweldig concept.
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Binairo
Bij het oplossen van een binaire puzzel gelden de volgende regels: 
 1. Elke cel moet een nul of  een één bevatten.
 2. Er mogen niet meer dan twee dezelfde cijfers direct naast elkaar of  direct onder elkaar worden geplaatst.
 3. Elke rij en elke kolom moet evenveel nullen als enen bevatten.
 4. Elke rij is uniek en elke kolom is uniek.

! WIN WIN WIN !
In iedere editie van de Ir.Reëel staat elke keer een puzzel waarbij 
je een getal zal bekomen. Met deze getallen kan je een code 
vinden die jou een mooie prijs kan opleveren! Los de binairo op 
en ontdek het eerste cijfer van de geheime code!
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dan dit?

Contacteer redactie@VTK.be


