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VTK

P raeses

en

v ice

oP een DraFje

De kiesweek is achter de rug en de wisseling van wacht is gebeurd. Hoe voelt
ons versgebakken Praeses-Vice-duo zich en wat zijn ze van plan? Tijd voor een
verkennend rondje op de looppiste.

Hoe was de vakantie?

blaren. Ik heb een week niet geslapen van
de pijn.

Jurgen: Welke vakantie?
Lukas: Mijn vakantie was goed, wel te
warm. Ik ben naar Portugal geweest en
het was net te warm naar mijn goesting,
dus soms heb ik me wat geënerveerd.
Daarna heb ik herexamens gemaakt,
barslecht (lacht), dus dat heeft niet veel zin
gehad. Het was eigenlijk een dikke hoop
miserie.
De prof zei: ‘Ik zie dat ge u best hebt
gedaan, maar ja, ja .. alé ge begrijpt
het hé’ en ik begreep het niet. Dus mijn
examens gingen slecht.

L: Hij is wel 10 kg vermagerd, dus dat is
wel een voordeel.
J: Ben ik vermagerd?
L: Ja, al die lagen vel die er zijn afgekomen.
J: Inderdaad, er is echt wel veel vel
afgekomen. Ik dacht dat het na een keer
gedaan was, maar toen begon het gewoon
opnieuw. Ik denk niet dat ik mij nog eens
ga vergeten insmeren.
En al VTK-werk gedaan?

korter

L: Ik heb vooral mails gedaan en ik moet
trouwens nog altijd een filter installeren.
Nu lees ik ze gewoon allemaal, dat is
niet zo productief. In het algemeen ook
de groco’s wat volgen en begrotingen
bekijken.

J: héla, ik ben ook op vakantie geweest hé.

J: Bij mij vooral random ideeën die
opkwamen

Daarna heb ik gewoon terug vakantie
genomen, wat VTK-werk gedaan en wat
mails gestuurd.
(tegen Jurgen) Jij
samenvatten he?

kan

het

Ik heb eerst een week in Italië gezeten en
daarna praesidiumweekend, maar dat is
niet zo denderend geëindigd. (algemeen
gelach)
Hoezo?
J: De zon scheen en ik heb me niet
ingesmeerd. (haha)
Ik was fel verbrand en mijn rug stond vol

L: #Pokémonnn
Wat een bom is dat gebleken,
iedereen in Leuven speelt dat spel!
L: Ja ongelofelijk, we hebben 15000
individuele gebruikers voor onze kaart
(pokémon.vtk.be, nvdr.) Die kaart heeft
gewoon al een standpunt volbracht, onze

visibiliteit is er serieus op vooruit gegaan.
Achiel (van IT) en een programmeerbuddy
hebben daar veel werk aan gehad, maar
het was echt wel het juiste idee op het
juiste moment. Veel mensen gebruiken
het om gerichter op zoek te gaan naar
Pokémons.
J: Wij vangen trouwens Pokémons met de
auto tijdens de examens, dat bespaart ons
tijd. Fietsen, daar doen we niet aan mee
hé. Ik kwam onlangs aan op de markt in
m’n VTK t-shirt en veel mensen spraken
me aan over de kaart en dat die supergoed
was.
Is het een doel om dit jaar meer op
die hypes in te zetten?
L: één van onze standpunten was dat we
sneller moeten meegaan met onze tijd
en hypes. Nu gebeurt het soms dat die
zaken in onze starre organisatie verloren
gaan. Pokémon was een goeie zet, maar
het is heel moeilijk om zo’n dingen
te voorspellen. We moeten gewoon
vermijden dat we vijf jaar achter de feiten
aanlopen, zoals met de gin-tonic hype het
geval was.
J: Zo snel mogelijk er op proberen te
springen, ondanks het feit dat we met drie
Limburgers in de groep 5 zitten.
(gelach)
Vorig jaar hadden we onze
Lustrumviering, dit jaar is dat
er niet. Wat heeft komend jaar in
petto?
L: Het feit dat Lustrum er niet is, geeft
ons meer tijd voor andere dingen.
Daarmee bedoel ik niet het kwantificeren
van onze activiteiten, maar we willen echt
de kwaliteit opkrikken. Bedrijvenrelaties
heeft ook een jaar van expansie en een jaar
van kwaliteit, dus dat gaan we doortrekken
naar de rest van onze werking. Geen
Lustrum dit jaar geeft ons ademruimte
en dus tijd voor nieuwe uitdagingen. Ik
denk bijvoorbeeld aan nieuwe partners
betrekken bij evenementen.
En met de 24 urenloop?
L: We gaan winnen hé. We hebben
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trouwens al een mooie statistiek kunnen
maken: bij het opnemen van het filmpje
van Appoloon was VTK verantwoordelijk
voor twee van de vijf aanwezigen.
J: De leeuwenpakken liggen hier zelfs nog,
het was 33°!
L: #Dedication
(gelach)
J: Het heeft even geduurd, want er
waren problemen met hun camera, maar
de leeuw zal zeker te zien zijn in het
promofilmpje van Apolloon. Ik ga het
opvolgen!
We hebben onze aanwezigheid dus
al laten voelen.
J: Ja, ze waren al aan het zweten! Wij ook
trouwens.
Onze vorige praeses was zeer
enthousiast om mee te lopen, zijn
jullie dat ook van plan?

J: Ja, het studentenleven heeft wel z’n tol
geëist.

L: Ik moet sowieso het eerste doen. Ik zal
dat ook fantastisch doen, ik kan namelijk
extreem snel lopen, maar totaal niet ver,
dus ik hoop dat die ronde niet te lang
duurt.

L: Dat gaat verbeteren hé, we gaan
zodanig veel opgejaagd worden dat we fit
gaan worden.

(tegen Jurgen) Ik denk wel dat het voor
VTK beter is dat we niet meelopen.
J: ’s Nachts misschien voor de Run for
Specials, maar VTK is inderdaad wat te
hoog gegrepen.
L: We gaan wel uitermate hard
supporteren! Ik heb ooit wel een rondje
gelopen, in een heel (in)actieve (moet
dit actief of inactief zijn?) fase van mijn

Dus dat belooft voor dit jaar?

Het probleem is wel dat ik vaak ongezond
eet daardoor. Tijdens de examens maak
ik tijd om te koken, maar tijdens het jaar
eet ik regelmatig op de kap van andere
mensen, zoals Jurgen dus.
We moeten ons trouwens ook een beetje
voorbereiden op de patisseriecursus die
we gaan volgen!
Wat?
L: Jurgen en ik gaan samen na ons VTKjaar een patisserie opleiding proberen

J: Duidelijk een trage schacht!
L: Inderdaad! Ik heb toen een rondje
gelopen voor Oker en toen ik aankwam
mocht ik direct vijftien shotjes appeljenever
nemen. Ik was keiblij: gratis shotjes. Niets
was minder waar uiteraard, halverwege
mijn rondje kon mijn maag het niet meer
aan en zocht ik toch de bosjes op. (gelach.)
Daarna heb ik verder gelopen, maar het
was toch niet mijn beste ervaring met de
24 urenloop.

Hebben jullie geen schrik van het
fameuze zwarte gat?
L: Ik denk dat het gewoon beter is van er
echt afscheid van te nemen. Blijven hangen
is goed voor even, maar uiteindelijk moet
je het aan de jonge garde laten.
J: Het is wel belangrijk om af en toe ons
gezicht eens te laten zien.
L: Maar we mogen ons totaal niet moeien
met de gang van zaken. Nieuwe mensen
moeten de kans krijgen hun creativiteit te
laten werken.
Hoe willen jullie als Praeses en Vice
herinnerd worden?
J: Daar heb ik nog niet over nagedacht.

de

L: Ik ook niet, je bent bezig met wat direct
voor je ligt. Ik hoop wel dat we intern een
aantal dingen kunnen versoepelen en
extern eigentijdser kunnen worden. Als
dat ons lukt, dan zijn we geslaagd in ons
opzet.

volgen in Leuven, dat lijkt me wel tof. We
gaan veel tijd over hebben, dus waarom
niet vullen met koekjes bakken?

Op een jaar valt weinig te veranderen,
maar we hopen toch dat de aandacht kan
gevestigd worden op het grafische en het
kwaliteitsvolle. Het organiseren an sich zit
al redelijk goed, maar nu moet het imago
volgen.

“We moeten ons voorbereiden op
patisseriecursus die we gaan volgen!”
leven: mijn eerste jaar. Ik heb mijn rondje
toen wel niet kunnen uitlopen. (gelach)

bij te doen.

J: Het leven na VTK wordt dus de
patisserieschool (gelach.)
L: Ik heb daar echt zin, om de twee
weken een avond met oude bomma’s gaan
koken. Dat gaat het hoogtepunt van m’n
leven zijn. (gelach.) Ik kijk er echt naar uit.
En wat na de patisseriecursus?

J: Een paar jaar geleden was ik wel nog
snelle schacht.

L: Eerst een jaar doodgaan, een paar
thesissen schrijven en daarna werken. Ik
had op de JobFair al een paar interessante
bedrijven gezien, dus er is hoop.

L: Jurgen, je bent dan ook exponentieel
verdikt he.

J: Ik ga eerst dit afwerken, maar
waarschijnlijk nog een jaar Management

En Jurgen?
J: Ik ben al blij als praesidium met een
lach naar dit jaar terugkijkt. Sfeer, dat is
mijn doel.
L: Een goeie relatie met de andere
kringen wil ik ook nog behouden. Als die
contacten nog blijven, ben ik meer dan
tevreden.
Ik heb niets meer te vragen.
Bedankt voor dit interview!

•

AA
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vtk c itYtriP 2016: D ublin
Stel zelf je ideale citytrp samen!

Terug van
weggeweest, de VTK
Citytrip!
We nemen je dit jaar mee naar de
prachtige hoofdstad van Ierland!
Hier bezoeken we drie dagen lang
musea,
bezienswaardigheden,
bedrijven en pubs natuurlijk!
In het bruisende stadscentrum
van Dublin valt enorm veel te
beleven. De stad is niet zo groot
(vergelijkbaar met Leuven) en alles
is dus goed bereikbeer te voet. Toch
is er meer dan genoeg te doen om
je drie dagen bezig te houden. Zo
is er onder andere het Guinness
museum en de Jameson whiskey
distillery! Maar ook grote bedrijven
hebben hun hoofdzetel gevestigd
in deze prachtige stad. We kunnen
nog niet onthullen welke, maar er
zal zeker de mogelijkheid zijn om
een bedrijfsbezoek te doen aan één
van de grootste multinationals van
de wereld! Denk aan bijvoorbeeld
Facebook, Intel, Google,....
De prijs omvat vervoer heen en
terug, verblijf met ontbijt in een
hostel in de binnenstad en enkele
musea bezoeken. De reis wordt
georganiseerd volgens het principe
pick&play. Jij kiest zelf met je
vrienden welke activiteit je wil
gaan doen uit telkens 3 mogelijke
alternatieven. Zo stel je zelf samen
wat je wil zien in Dublin. ‘s avonds
trekken we met zijn allen naar de
gezellige pubs om te genieten van
live muziek en een fuif op zijn Iers.
Wordt jij hier al helemaal warm
van? Hou 10 tot 13 november
alvast vrij in je agenda, en hou
de VTK Facebook pagina in de
gaten voor verdere info over het
inschrijvingsmoment!
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Onderwijs
Categorie

o nDerWijs

aan onze Faculteit ?

t ell

me more

1425. Het geboortejaar van onze universiteit. Bijna 600 jaar is ze, onze alma
mater
en ze heeft het drukker dan ooit. Ze begon als zorgmoeder
van 4 faculteiten en verleende onderwijs aan enkele duizenden studenten.
Die 4 faculteiten van toen zijn er ondertussen 16 geworden, en die duizenden
studenten zijn er nu meer dan 55.000. Een instelling die zich focust op onderwijs
en onderzoek. Het door sommigen in de mond genomen ‘Harvard aan de Dijle’.
Hoe dartelt VTK onderwijs rond in dit systeem, en hoe kan jij je zegje doen aan
‘ons moe’? Met andere woorden:

s tuDentenvertegenWoorDiging
Studentenparticipatie is van onmiskenbaar belang aan een universiteit. Het
is een middel waardoor de universiteit
kan groeien en waardoor er sneller
en directer kan ingespeeld worden op
de fouten en gebreken waarmee we
geconfronteerd worden tijdens onze
studietijd. Een krachtig middel in
studentenhanden. Iedere student kan aan
studentenparticipatie doen, dat kan gaan
van jaarverantwoordelijke tot voorzitter
van de studentenraad, van VTK tot
Apolloon.
Maar laten we klein beginnen. Onze
faculteit telt zo’n 3000 studenten, waarvan
een groot deel geregeld een probleem
heeft met de inplanning van een examen,
de inhoud van een cursus of de manier
van lesgeven van een professor. Waar
moeten we dan terecht, wie kan dit onheil
voorkomen en wie slaat voor ons op tafel
om dit onrecht te vereffenen? De POC’er.

De POC’er - De ridder
De POC’ers zijn studentenvertegenwoordigers en zitten gewoon bij je in de
aula. Ze zitten enkele malen per jaar samen
met de proffen van jouw opleiding om er
beslissingen te nemen over inhoudelijke
aspecten van het onderwijsprogramma
dat jij geniet. Concreet gaat dit over
vakwijzigingen, evaluatievormen, nieuwe
initiatieven door professoren en meer. Eén
op drie POC-leden zijn studenten. De
POC’ers staan het dichtst bij jou en zijn
de belangrijkste voorvechters van jouw
belangen. Merk je opleidingsspecieke
problemen op of ligt een cursus niet bij
CuDi? Bij hen kun je terecht!

in een notenDoP

VTK Bureau - De Ronde
Tafel
Maar deze strijders der onderwijs staan
er niet alleen voor. Zij kunnen, net
als jij, nieuwe ideeën en bondgenoten
vergaren aan de Ronde Tafel der VTK
onderwijsvertegenwoordigers: het VTK
Bureau. Iedereen is hier welkom om
problemen aan de kaak te stellen, mee
te discussiëren over veranderingen in
het onderwijslandschap of je POC’er
bij te staan. Geïnteresseerden kunnen
hier tweewekelijks aan enkele van hun
primaire behoeften voldoen. Hun
mening verkondigen, hun maag vullen
en hun dorst lessen. Maar er is meer. De
input die hier gegenereerd wordt, wordt
weloverwogen meegenomen door VTK
Onderwijs naar de POC der POC’s, de
FPOC.

De POC’ers staan het
dichtst bij jou en op
VTK Bureau kan je je
gedachten kwijt

Weetjes
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.
Faculteit 1 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 1 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.
Taalfact: Civil engineer is een bouwkundig ingenieur.
Voor burgerlijk ingenieur dekt engineer de lading.
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Acroniemenlijst
CuDi: Cursusdienst - verkoop van cursussen en
onderwijsmateriaal
POC: Permanente Onderwijs Commissie - controle
kwaliteit van het aangeboden onderwijs binnen een
opleiding
ECTS: European Credit Transfer System - Europees
kwaliteitslabel voor een vak
FPOC: Facultaire POC - POC met facultair aspect
Stura: Studentenraad KU Leuven - vertegenwoordiging
niveau KU Leuven - Topics: Toledo, 3e examenperiode,
rectorsverkiezingen, ...
LOKO: Leuvense Overkoepelende KringOrganisatie
- 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

Conclusie - Het belang
van elke student
Allereerst, studentenvertegenwoording
is niet mogelijk zonder studenten die
deze verantwoordelijkheid op zich willen
nemen. Zij zijn onmisbaar om onze
belangen te verdedigen op de vele niveaus
die de universiteit rijk is. Maar iedereen
kan hen bijstaan door ze input te geven,
problemen aan te kaarten of met hen
in discussie te treden… Of gewoon zelf
studentenvertegenwoordiger te worden.
Onthoud zeker twee dingen: de POC’ers
staan het dichtst bij jou en op VTK
Bureau kan je je mening kwijt.

Nawoord - Het bestuur
aan onze faculteit
Aan onze faculteit wordt er geregeerd
door drie organen.

Faculteitsbestuur
Het dagelijks bestuur van de faculteit
valt onder het faculteitsbestuur, waar de
decaan in hoogsteigen persoon voorzit.
Hier gaat het over de praktische kant van
de faculteit. De studenten worden hier
vertegenwoordigd door de praeses van
VTK.
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Team Onderwijs staat voor je klaar! V.l.n.r.: Holger,
Ariane, Axel, groepscoördinator Arno en Jasper.

Faculteitsraad

Te verwachten

Het
controleorgaan
van
onze
faculteit. Met de opkomst van heel
wat
studentenvertegenwoordigers,
personeelvertegenwoordigers en voltijdse
docenten heeft het wel wat weg van een
parlement. Officieel is de faculteitsraad
het hoogste orgaan van onze faculteit. Het
moet steeds zijn goedkeuring verschaffen
aan het beleid dat door het faculteitsbestuur
gevoerd wordt, waardoor de invulling
hoofdzakelijk informatief is. Toch is het
de bevoegdheid van de faculteitsraad om
de decaan en vicedecanen te verkiezen.
In de faculteitsraad zitten 20 studenten,
waaronder het Onderwijsteam en de
praeses.

Er
zijn
interessante
onderwijsgebeurtenissen op til. Zo zullen de
rectorsverkiezingen volgend semester
heel wat in beweging zetten en heel wat
studenten op de been brengen. Daarnaast
zal er gestreefd worden naar vervroegde
bekendmaking van de data van de
herexamens. Hiervoor zal de lezer nog
even op zijn honger moeten zitten. In
februari meer! Onderwijs

•

Facultaire POC (FPOC)
Een laatste orgaan dat de verschillende
POC’s die onze faculteit rijk is,
overkoepelt. Voorgezeten door de
vicedecaan Onderwijs, zetelen hierin
onder meer alle programmadirecteurs
samen met 7 studenten, waaronder het
voltallige Onderwijsteam en de praeses. Ze
komt maandelijks samen om belangrijke
(onderwijs)knopen door te hakken die het
niveau van de POC’s overstijgen.

VTK Onderwijs...
... lanceert onderwijslaunch. Kom meer
te weten over onderwijs door enkele
prominente sprekers.

Bestuur Faculteit Ingenieurswetenschappen

Faculteitsbestuur
Decaan,
vicedecaan,
departementshoofden,
secretaris
Praeses

JIJ

Faculteitsraad
Proffen en assisterend
personeel

FPOC
Programmadirecteurs
POC’s

20 studenten, waaronder 7 studenten, waaronder
Praeses en Onderwijsteam Praeses en Onderwijsteam

VTK Bureau

OpleidingsPOC’s

Studenten -

Proffen

iedereen welkom!

Studenten (POC’ers)

Onderwijs out
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Publireportage

asml:

be Part oF Progress

USB-sticks van 16 gigabyte liggen nu voor nog geen tien euro bij de supermarkt.
Niet iets waar je vaak over nadenkt, maar ondertussen is het een prestatie van
wereldformaat. Mogen we je even meenemen in de wereld van Moore’s Law?
Oftewel de hoog-complexe omgeving waar bedrijven wereldwijd bijna jaarlijks
(en tegen een enorme inspanning) een verdubbeling van de capaciteit van
chips realiseren. Waar technologische doorbraken bij voorkeur enkele nanometers
klein zijn. En waarvan één van de belangrijkste spelers in Nederland, om precies
te zijn in Veldhoven, staat.

W

elkom bij ASML, fabrikant van
lithografiemachines voor de
productie van computerchips.
ASML levert haar apparatuur aan
alle grote chipproducenten ter wereld,
waaronder Samsung, Intel en TSMC. Van
de dozijn productiestappen om tot een
chip te komen, vult ASML er maar één
in, maar wel een hele cruciale. Lithografie
omvat het belichten en chemisch etsen
van wafers om de onderdelen op de chip
te ‘printen’. Daarmee is het haalbare
formaat compleet afhankelijk van de
nauwkeurigheid in het lithografieproces.
Met de laatste generatie machines van
ASML kun je lijnen printen op een chip
van circa 20 nanometer dun. Dat komt
op hetzelfde neer als het printen van een
complete roman van 500 pagina’s op 1
centimeter van een menselijke haar!
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Complex samenspel
Je kunt je voorstellen dat de machines van
ASML bijzonder complexe systemen zijn.
Dagelijks werken duizenden ingenieurs en
researchers aan de verdere ontwikkeling
van deze machines. Want de Wet van
Moore is onverbiddelijk. Gestuurd
door de moordende concurrentie
op de hightech markt, moeten chips
alsmaar kleiner, sneller en goedkoper.
De technologische race tegen de klok
maakt het werk bij ASML veeleisend
én uiterst fascinerend. State-of-theart fijnmechanica, dynamica, optica,
elektronica en informatietechnologie
vormen een geavanceerd samenspel en
leveren steeds weer
systemen

op

die

betrouwbaarder,

sneller en nauwkeuriger zijn dan hun
voorgangers.

Stuwende kracht
De stuwende kracht achter de
technologische doorbraken van ASML
zijn ingenieurs die vooruit denken.
De medewerkers van ASML behoren
dan ook tot de creatiefste denkers in de
natuurkunde, wiskunde, scheikunde,
mechatronica, optica en informatica. En
omdat ASML jaarlijks ruim een miljard
Euro in R&D investeert, hebben deze
technici de vrijheid en de middelen om
de technologische grenzen te verleggen.
Alleen zo kan ASML haar leidende positie
in de wereld behouden.
“Bij ASML heb ik kennisgemaakt
met de andere kant van het spectrum.
Ontwikkeling gaat hier razendsnel. Ik
had vooraf niet gedacht in deze industrie
terecht te komen, maar hier liggen
duidelijke vragen op mijn vakgebied,”
aldus Marijn Wouters, ASML Integration
Engineer en voormalig masterstudent
Lucht- en Ruimtevaarttechniek. “Ik heb
de tijd en vrijheid om de dingen in kaart
te brengen en goed te beargumenteren.
ASML heeft een open cultuur en ook
naar stagiaires wordt goed geluisterd en
meegedacht. Met een studie Lucht- en

Ruimtevaarttechniek denk je niet direct
aan de halfgeleiderindustrie, maar ik ben
bijzonder blij dat ik deze wereld beter heb
leren kennen.”

Leren!
ASML is een ideale omgeving voor
professionele ontwikkeling en groei. Heb jij
een grenzeloze passie voor technologie en
wil je deel uitmaken van een team dat elke
dag nieuwe ideeën uitprobeert en constant
op zoek is naar betere, nauwkeurigere en
snellere werkmethoden? Ga dan naar
www.asml.com/students.

11

r evue

12

Ontspanning

g otta c atch t hem a ll
Een nieuw wezen, de zogenaamde Pokémon heeft de wereld overgenomen!
Ze kwamen uit het niets, maar nu zijn ze overal te vinden, ook in onze geliefde
studentenstad. Je vindt ze namelijk in het station, op de Oude Markt, in ‘t ElixIr,
overal op de campus, in de aula en zelfs op kot. Hoeveel je er ook vangt ze
blijven maar terugkomen. Het is een echte plaag!

O

h sorry, daar liet ik me weer
even gaan. Soms vergeet ik
even dat het allemaal niet echt
is. Pokémon hebben dan misschien de
wereld niet overgenomen, maar Pokémon
Go heeft dit zeker wel gedaan. Vanaf haar
release brak de app het ene record na het
andere. Zo staat ze ondertussen al 5 keer
in het Guinness Book of Records met o.a.
de meeste inkomsten voor een mobiele
game in de eerste maand ($206.5 miljoen),
meest gedownloade mobiele game in de
eerste maand (130 miljoen downloads)
en snelste tijd voor een mobiele game om
$100 miljoen op te brengen.
De app kwam uit op 6 juli, tenminste in
de Verenigde Staten, Australië en NieuwZeeland. De rest van de wereld moest
nog langer wachten. Tot op de dag van
vandaag is het zelfs nog niet in alle landen
beschikbaar. Dat weerhield de echte diehards echter niet, vanaf de officiële release
kon je met een beetje opzoekwerk op het
internet en een beetje moeite de game
downloaden. Zo werd de game tegen
15 juli al 1,3 miljoen keer gedownload
in Nederland terwijl het nog niet eens
beschikbaar was.

Rise to fame
De app is dus een ongelooflijk succes, daar
valt niet over te twisten, maar waar komt
dit succes nu eigenlijk vandaan? Eén van
de grootste redenen hiervoor is nostalgie.
Het idee achter Pokémon ontstond
in 1991 door Satoshi Tajiri en werd
gerealiseerd met de uitgave van Pokémon
Red en Pokémon Green in 1996 voor de
Nintendo Game Boy. Sindsdien begon de
Pokémon franchise te groeien, dat blijft ze
tot op de dag van vandaag nog steeds en
er lijkt nog lang geen einde aan te komen.
Pokémon is al die tijd al zeer populair
geweest en voor vele jongvolwassenen die
ooit Pokémon gespeeld hadden was de
komst van Pokémon Go een droom. En
zo komen we aan ons tweede punt. Nu
kan je eindelijk een echte Pokémontrainer
worden! Misschien niet helemaal, maar
13

het is dichterbij dan ooit. Je gaat naar
buiten en je bent werkelijk op zoek naar
Pokémon die overal op de loer liggen
en je kunt ze zelfs vangen! Enkel je
smartphonescherm scheidt jou nog van
je Pokémon. Het is reëler dan het ooit
tevoren was. Pokémon Go is dan ook
een trendsetter voor augmented reality
games. Er waren al verschillende ARgames maar Pokémon Go is de eerste
die echt doorbreekt. Het AR aspect is
niet alleen zo belangrijk omdat je echt
Pokémon kan vangen, maar ook omdat je
er echt de deur voor uit moet. Het is een
mogelijkheid om de wereld te verkennen
op een nieuwe manier. Tot slot doet het
sociale aspect ook zeer veel. Vanaf het
moment dat je level 5 bereikt moet je een
team kiezen en kun je Gyms veroveren.
Als je met meerdere van je team op stap
bent is dit veel gemakkelijker, dus het
ideale moment om een uitstapje te maken
met de vrienden.

The Upside
Het heeft Niantic duidelijk geen windeiren
gelegd, maar het succes rijkt veel verder
dan dat. Verschillende zaken hebben
kunnen profiteren van een nabijgelegen
Pokéstop, zo kopen sommigen zelf lures
om extra mensen te lokken. McDonalds
heeft zelfs een deal gesloten met Niantic
om extra Pokéstops te plaatsen in
13

hun restaurants. Niet enkel bedrijven
profiteren ervan ook individuen. Zo zijn er
mensen die hun accounts voor exuberante
bedragen verkopen of die aanbieden tegen
vergoeding een uur Pokémon te vangen
met uw account of vervoerservices die u
rondrijden terwijl u Pokémon vangt. Of
zelfs youtube channels die sinds Pokémon
Go uit de grond geschoten zijn.

is al menig bericht verschenen over
relaties die verpest zijn door Pokémon
Go. Het meest pijnlijke nieuws is echter
te horen hoe onwetend en onverschillig
de mens kan zijn. Pokémon vangen in
Auschwitz, in het Holocaustmuseum of
op een begraafplaats? Alles heeft een tijd
en plaats, maar dat is nu toch compleet
ongepast.

The downside

The future

Het is natuurlijk niet allemaal rozengeur
en maneschijn. Er is ondertussen al heel
wat kritiek gekomen op Niantic, het bedrijf
achter Pokémon Go, en men vraagt zich
af of ze wel competent zijn om een echt
goeie game te onderhouden. Het gaat hier
vooral om kritiek op de gameplay die aan
diepte ontbreekt; de app die vaak crasht,
vooral in het begin; het tekort schieten
aan vele features die die game ontzettend
zouden kunnen versterken en tot slot
belangrijke elementen uit de originele
spelen, die we nu echt missen.

Niantic heeft nog veel weggelegd voor
Pokémon Go in de toekomst. Onlangs
tijdens de Keynote van Apple hebben we
een glimp mogen opvangen van Pokémon
Go op de iWatch. Het apparaat Pokémon
Go Plus is uitgekomen en zo zijn er nog
vele plannen. Het Buddy-system staat
eerst op de agenda, dit komt er op neer dat
je samen met een Pokémon zult kunnen
rondlopen. Binnen enkele maanden wordt
de tweede generatie Pokémon verwacht
en we blijven wachten op trading en
onderlinge battles. De vraag is echter of
dit genoeg zal zijn. Er zijn nog steeds veel
gebruikers van de app, maar het aantal
is al enorm geslonken. In ieder geval
zal Pokémon Go een stepping stone zijn
voor de toekomstige gaming generatie en
Pokémon zal altijd een plaatsje hebbben
in ons hart. BF

De downside ligt echter niet alleen in de
ingame experience, ook effecten op het
dagelijkse leven deden het nieuws buzzen.
Pokémon Go lag namelijk aan de basis
van vele accidenten, ook al zijn die eerder
aan de onoplettendheid van de gebruikers
zelf te danken. Zo is Pokémon Go ook
al gebruikt om mensen te luren naar
een hinderlaag, waar ze dan uiteindelijk
overvallen werden. En op sociale media

•

Ontdek alle Pokémons in Leuven op pokemon.vtk.be!
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Wie zijn we?
Wie zijn we?

Wat doen we?
Wat doen we?

Voor wie?
Voor wie?

Statix is een nieuwe studentenStatix is voor
een en
nieuwe
studentenvereniging
door studenten
verenigingingenieur
voor en bouwkunde
door studenten
burgerlijk
(en
burgerlijk aan
ingenieur
bouwkunde
(en
-architect)
de KU Leuven.
Ze werd
-architect)
aan
de
KU
Leuven.
Ze
werd
opgericht als antwoord op de leemte die
als antwoord
op de
die
eropgericht
heerst tussen
de theorie
enleemte
praktijk.
er heerst tussen de theorie en praktijk.

Elk semester worden zes à acht
Elk semester
worden met
zes als
à doel
acht
activiteiten
georganiseerd
activiteiten
georganiseerd
met als met
doel
de
student kennis
te laten maken
de student in
kennis
te facetten.
laten maken
met
bouwkunde
al haar
En dat
bouwkunde
in
al
haar
facetten.
En
dat
zijn er heel wat.
zijn er heel wat.

Statix focust zich op bachelor- en
Statix focust zichvan
op de
bacheloren
masterstudenten
richting
masterstudenten
de richting
burgerlijk
ingenieur van
bouwkunde
en
burgerlijk ingenieur-architect
ingenieur bouwkunde
en
burgerlijk
aan de
burgerlijk
ingenieur-architect
aan
de
KU Leuven.
KU Leuven.

We streven naar een aanbod dat focust
Wehet
streven
naar een
aanbodmaar
dat focust
op
educatieve
aspect,
ook
op factor
het educatieve
aspect,
maar ook
de
ontspanning
zal aanwezig
de factor
ontspanning
zal aanwezig
zijn.
Verschillende
activiteiten
leiden
zijn.
Verschillende
activiteiten
leiden
daartoe: werf- en bedrijfsbezoeken,
daartoe: workshops…
werf- en bedrijfsbezoeken,
lezingen,
lezingen, workshops…

Aangezien een bouwkundig onderwerp
Aangezien
eenkan
bouwkundig
soms
erg ver
uitweiden,onderwerp
worden
soms erg
ver kan ook
uitweiden,
worden
enkele
activiteiten
opengesteld
enkele
activiteiten
ook opengesteld
voor
andere
geïnteresseerden.
voor andere geïnteresseerden.

Statix poogt de maatschappelijke
Statix poogt
de maatschappelijke
relevantie
van bouwkunde
in de verf te
relevantie
van bouwkunde
in de
verf
zetten.
Concreet
wordt de nadruk
gelete
zetten.
Concreet
wordt
de
nadruk
ged op gekende basisprincipes, als ook
gelegd
op gekende
basisprincipes,
op
innovatieve
en toekomstgerichte
als ook op innovatieve en toekomstconcepten.
gerichte concepten.

Contact
Contact

Als werkgroep onder VTK trachten
Als bouwkundige
werkgroep onder
trachten
we
kennisVTK
te koppelweaan
bouwkundige
kennis te
koppelen
praktische ervaring
door
een
en
aan
praktische
ervaring
door
een
gevarieerd aanbod van activiteiten aan
tegevarieerd
bieden. aanbod van activiteiten aan
te bieden.
Verder is er ook een nauwe samenVerder is met
er ook het
een nauwe
samenwerking
departement
werking Bouwkunde,
met
het die
departement
Burgerlijke
Statix in
Burgerlijke
Statix in
staat
stelt de Bouwkunde,
activiteiten af die
te stemmen
staat
stelt
de
activiteiten
af
te
stemmen
op de noden van de student.
op de noden van de student.
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www.statixleuven.be
www.statixleuven.be
statix.info@vtk.be
statix.info@vtk.be
Facebook:
statixleuven
Facebook: statixleuven

.

Can you picture
yourself with us?
Join various workshops and
meet awesome people on 26 October.
Register quickly at ing.be/jobs

P oster

openings TD
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Sport

24- urenlooP 2015: e en

rollercoaster van

emoties
22 oktober 2014, we bevinden ons in fakbar ‘t Elixir. Op het overwinningsfeestje
vliegen de vaten in massa’s over de toog, in de verte wordt de beker in de
lucht geheven en ’s ochtends galmt “We are the champions” nog verder in vele
katerhoofden.

E

en jaar later is het contrast enorm
voelbaar. 20 en 21 oktober 2015
staat bij menig VTK’er nog wel in
het geheugen gegrift. Op die dag verloren
we na een van de meest spannende
edities, op 2 ronden na, de 24 urenloop.
De teleurstelling en verslagenheid waren
enorm, zeker omdat het onze beste editie
ooit was, met maar liefst 1032 rondjes.
Toch mogen we zeker ook trots zijn op
wat we verwezenlijkt hebben en zullen we
er dit jaar opnieuw staan om de beker te
veroveren en de 24 urenloop te winnen!

Spanning
Na weken voorbereiden was het eindelijk
zover en werd de 24 urenloop op gang
getrokken. Vanaf de eerste ronde
schoten onze lopers vreselijk snel uit de
startblokken. Al snel hadden we een mooie
voorsprong uitgebouwd op Apolloon.
Het werd vlug duidelijk dat het een zeer
spannende editie van de 24 urenloop
ging worden. Doorheen de nacht zagen
we onze voorsprong langzaamaan
verkleinen, tegen de ochtend keken we
zelf tegen een achterstand aan. Evenwel
lieten we de moed niet zakken en bleven
we alles geven. Dit resulteerde weer in een
kleine voorsprong. Met deze voorsprong
doken we de laatste 2 uren in van een
van de meest spannende edities van de 24
urenloop. Die 2 uren waren verschrikkelijk
enerverend, we zagen met lede ogen
toe hoe onze voorsprong weer afnam.
Onze lopers gaven alles, onze supporters
schreeuwden de longen uit hun lijf, toch
moesten we in die laatste 2 uur pijnlijk
onze meerdere erkennen in Apolloon.

Teleurstelling
In eerste instantie overheerste uiteraard
de teleurstelling. We waren er zo dichtbij,
maar het mocht helaas niet baten. 24
uur lang hebben onze lopers, supporters,
sympathisanten hun uiterste best gedaan
om die tweede overwinning op rij te
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behalen, maar we strandden helaas op 2
rondes van eeuwige aartsrivaal, Apolloon.
Het duurde voor ons dan ook een aantal
weken alvorens we het definitief konden
accepteren dat we de overwinning op een
haar na gemist hadden, ondanks de vele
felicitaties die we toch kregen voor de
geleverde prestatie.

Trots
Maar naast die teleurstelling mogen
we vooral trots zijn. Trots op wat we
neergezet hebben afgelopen jaar. Trots dat
we Apolloon 24 uur lang het vuur aan de
schenen hebben kunnen leggen. Trots da
we opnieuw ons eigen record verpulverd
hebben met maar liefst 20 rondjes. Trots
dat het samenhorigheidsgevoel binnen
VTK groter was dan ooit!

Dit jaar
Genoeg in onze geheugens gegraven. Dit
jaar wordt opnieuw ons jaar. Dit jaar zal
het verdriet plaats moeten maken voor
euforie. Daarvoor hebben we echter
iedereen nodig: lopers, supporters,
helpers, … Een aflossing winnen we
natuurlijk niet alleen!
Voelen de benen wat zwaar na de vakantie,
geen probleem. Elke dag kan je naar de
looptraining komen om jouw benen weer
topfit te krijgen. Lopen niks voor jou?
Geen probleem, pak er even je agenda
bij en blader -wat zeggen we? - scrol naar
25 en 26 oktober. Reserveer deze dag
alvast om VTK naar de overwinning te
schreeuwen en zo, samen met alle lopers,
de 24 urenloop te winnen.
Enkel samen kunnen we terug naar waar
we horen: die eerste plaats. Met dezelfde
motivatie en samenhorigheid als vorig
jaar zijn we er rotsvast van overtuigd dat
de beker terug van ons zal zijn. Of beter:
van jou zal zijn!
Samen Back To The Victory!

Records 2015
totaal rondjes
1032

snelste rondje
Maxim Muermans in 1:11 min

meeste rondjes
Tom Gijselinck met 27 rondjes

beste gemiddelde
Maxim Muermans met gemiddeld
1:14 per ronde (3 rondjes)

meeste punten
Tom Gijselinck haalde 226 punten

beste team
“Wie staat eerst?” met in totaal 45
rondjes

Zelf meelopen?
Dan zijn er verschillende mogelijkheden én vallen er prijzen te winnen! We zetten even alles op een rijtje:

Praktisch

Teams

Looptrainingen

Speedyteam

Groepje vrienden

Wat?

Wat?

Wat?

- Klaarstomen 24-urenloop
- Opmeten looptijden

- Snelle team van VTK
- Achterstand goedmaken/voorsprong
uitbouwen
- Onder vooraf bepaalde tijd lopen

- Trainen stokwissel

Wat krijg je?

- Sportdrank aanwezig

- T-shirt
- Spijs en drank na het lopen
- Tombolapunten

- 5 vrienden
- Onder bepaalde tijd = punten
- Hoe sneller = meer punten
- 2 uren kiezen, tijdens die 2 uren
dubbele punten
- Punten buiten de 2 uren tellen ook mee
- Moeilijke momenten lopen = dubbele
punten
- Meeste punten = mooiste prijs
Wat krijg je?

- Gevarieerde trainigsschema’s

- Selectie speedyteam
- Check Facebook of Het Bakske voor
de data!

Noodteam:

Tombola

Wat?

Wat?

- Back-upteam als er geen lopers zijn

- Hoe sneller = meer punten
- Meer rondjes = meer punten
- Interdepartementenstrijd,
groepjes
vrienden, individueel
Wat krijg je?
- Mooie prijzen

Wat krijg je?
- Comfortabele slaapplaats, vlakbij de
piste
- Kans op extra waardebonnen,
gadgets…

- Mooie prijzen (vat, flessen sterke
drank, bonnetjes, tickets voor td…)

Interdepartementenstrijd
Wat?
- Alle punten van elk departement
opgeteld en gedeeld door aantal leden
departement
Prijs?
- Departement met meeste punten krijgt
3 vaten in het Elixir, op bepaalde datum.
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Uitneembaar!

26/Ma

27/Di

ONTHAALDAG

28/Wo

29/Do

OPENINGSCANTUS

30/Vr
INTERNATIONAL
DINER

September
01/Za

02/Zo

07/Vr

08/Za

09/Zo

14/Vr

15/Za

16/Zo

21/Vr

22/Za

23/Zo

27/Do

28/Vr

29/Za

30/Zo

03/Do

04/Vr

05/Za

06/Zo

Oktober
03/Ma

04/Di
CAFE IN ‘T
PARK

10/Ma
INTERNATIONAL
PARTY

STUDENTENWELKOM

QUIZ

11/Di
IFR - FAKFEEST

SCHACHT-

18/Di
CANTUSWEEK

24/Ma

OPENINGS-TD
BR-LAUNCH I
PEME-AVOND

13/Do
CASINO-AVOND

19/Wo
CANTUSWEEK

25/Di
24-URENLOO...

06/Do

12/Wo

BR-LAUNCH II
ENVERKOOP
ONDERWIJSLAUNCH

17/Ma
CANTUSWEEK

05/Wo

20/Do
CANTUSWEEK

BAUHOUSE I
SCHAAKTOERNOOI

26/Wo
...OOOP !!!

OVERWINNINGSFEESTJE

31/Ma

November
01/Di

02/Wo

EXITENZWEEKEND

07/Ma
INTERNATIONAL
WEEK: MOVIE
JAMSESSIE LBK

08/Di
INTERNATIONAL
WEEK: COMEDY

14/Ma

09/Wo
INTERNATIONAL
WEEK: QUIZ

15/Di

10/Do
INTERNATIONAL
WEEK: TD
BEACHPARTY

16/Wo

22/Di

IFR VOORRONDE
(BAAR)

IFR VOORRONDE
(CENTRUM)

28/Ma

29/Di

PASTA IN ‘T
THEOKOT

LIVE CANTUS

PASTA IN ‘T
THEOKOT

SPEED DATE

23/Wo
STAGEBEURS
PASTA IN ‘T
THEOKOT

30/Wo
DEBAT: WETENSCHAP
& ETHIEK
OPEN MIC (WINA)
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DOOP

12/Za
CITYTRIP

CITYTRIP

18/Vr

EXISTENZWEEKEND

13/Zo
CITYTRIP

19/Za

20/Zo

26/Za

27/Zo

FAMILIE- EN
VRIENDENCANTUS

VTK@THE MOVIES

21/Ma

11/Vr

17/Do

MASSACANTUS

EXISTENZWEEKEND

24/Do
BAUHOUSE
PASTA IN ‘T
THEOKOT

II

25/Vr
PASTA IN ‘T
THEOKOT

01/Do

02/Vr

03/Za

04/Zo

08/Do

09/Vr

10/Za

11/Zo

15/Do

16/Vr

17/Za

18/Zo

25/Zo

December
05/Ma

06/Di

07/Wo

CAFE II

SINTERKLAAS
ST NICHOLAS
CANTUS

12/Ma
KERSTDINER @
THEOKOT

13/Di

14/Wo

KERSTCANT US 4
LIF E

QUIZ

19/Ma

20/Di

21/Wo

22/Do

23/Vr

24/Za

26/Ma

27/Di

28/Wo

29/Do

30/Vr

31/Za

BEGIN BLOK

01/Zo

Januari
02/Ma

03/Di

04/Wo

05/Do

06/Vr

07/Za

08/Zo

09/Ma

10/Di

11/Wo

12/Do

13/Vr

14/Za

15/Zo

BEGIN EXAMENPERIODE

16/Ma

17/Di

18/Wo

19/Do

20/Vr

21/Za

22/Zo

23/Ma

24/Di

25/Wo

26/Do

27/Vr

28/Za

29/Zo

30/Wo

31/Do

02/Do

03/Vr

04/Za

05/Zo

Februari
01/Wo

EINDE EXAMENPERIODE
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De faculteit

R ichting

in de kijker :

C hemische

technologie

Burgerlijk ingenieurs in de chemische technologie. Wie zijn ze? wat doen ze? Wat
maakt hen tot ingenieurs? Wat onderscheidt hen van chemici? Wat maakt hen
anders dan anderen?
We brachten hen eens een bezoekje in hun gloednieuwe gebouw chem&tech
waar zo’n 500 onderzoekers aan het werk zijn en waar onze ingenieurs
samenwerken met chemici en bio-ingenieurs.

Chemici of burgies?
I

ngenieurs in de chemische technologie,
zijn in de eerste plaats ingenieurs, zij
het met een interesse in de scheikunde.
Proefjes met erlenmeyers, proefbuisjes,
ieniemienie-hoeveelheden en geheel
zuivere stoffen zitten er bij hen echter niet
in. Zij gaan aan de slag met stoffen die je
zo terugvindt in de natuur, produceren
hieruit tonnen producten en gebruiken
hierbij minder breekbare apparatuur dan
in een labo. Zij werken ook niet meer op
niveau van het elektron, maar ze upscalen
naar grote processen, ontwerpen de
installaties, met aandacht voor het milieu,
de energie-efficiëntie van het proces of het
product, en ook het economisch aspect.
Ze zetten als het ware het werk van
de chemici om naar de schaal van de
industrie. .

Curriculum
Het curriculum steunt op drie pijlers, of
de drie P’s: Proces, Product & Planet.
Proces en product vertonen grote
raakvlakken
met
respectievelijk
werktuigkunde en materiaalkunde. Dit
zijn dan ook de twee logisch te volgen
minors in de bacheloropleiding in
combinatie met een major chemische
technologie.
De procesgerichte component focust
op
het
ontwerpaspect,
waarbij
scheidingsprocessen, reactorentechniek
en transportverschijnselen centraal staan.
De productgerichte component behandelt
dan eerder de structuur-eigenschappen
van allerlei producten zoals bijvoorbeeld
verven, kunststoffen, voedingsproducten,
…
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In de derde component ‘Planet’
onderzoekt men hoe tijdens processen en
materialen rekening kan gehouden worden
met milieuproblemen. Ze gaan dus niet
op zoek naar oplossingen voor bepaalde
ecologische problemen. Ze trachten deze
problemen preventief aan te pakken,
Anticiperen in plaats van remediëren. Zo
kijken ze bijvoorbeeld naar het optimale
energie-gebruik binnen een proces of kijkt
men welke recyclageopties er zijn voor
bepaalde materialen.
Het departement zet hard in op
innovatie van het vakkenpakket. Dit
enerzijds door enkele vakken te voorzien
omtrent ‘de trends in de chemische
ingenieurstechnieken’. Deze behandelen
het expertisegebied van aangestelde
proffen. Zo wordt onderwijs en onderzoek
mooi gelinkt en mogen proffen doen
wat ze het liefst doen: vertellen over hun
onderzoek.
Anderzijds werken ze ook samen met een
industriële adviesraad. Deze bestaat uit
15 ‘captains of industry’ met substantiële
ervaring in de industrie. Zo kan er
bijgeschaafd worden met het oog op wat
de chemische industrie nodig heeft.
Daarom is voor de studenten de
ontwerpopgave in de eerste master ook
zeer belangrijk. Hier worden ze begeleid
door personen die effectief in de industrie
werken. Ook de vele bedrijfsbezoeken en
eventuele stages doen studenten blijkbaar
echt pas inzien dat de chemische industrie
nog een grote stap verwijderd is van het

handboek in de les.

Internationale allures
Zo’n zes jaar geleden besloot het
departement om hun master enkel nog
in het Engels aan te bieden. Ze waren
hierin het eerste, en tot op de dag van
vandaag, enige departement met enkel
een Engelstalige opleiding. Deze keuze
werd gemaakt om twee redenen: enerzijds
was een degelijk Engels aanbod nodig
voor de vele Erasmusstudenten, dan
konden deze beter integreren en meteen
ook makkelijker Belgische studenten
en de Belgische cultuur leren kennen.
Anderzijds is de chemische industrie een
zeer internationale wereld waar je meteen
een stapje voor hebt, wanneer je je termen
in het Engels kent.
Yannick Meeus, die net zijn master
heeft afgerond, vond dit absoluut geen
probleem: “In het begin kan het wat
wennen zijn, maar je raakt het best snel
gewend. Daarbij leer je meteen ook
de engelstalige literatuur in verband
met chemische technologie kennen wat
meteen praktisch is voor literatuurstudies
van groepswerken of je thesis. Ook nog,
wij tellen zo’n 60 man per jaar en je kent
bijna iedereen, ook de Erasmussers zijn
dus gewoon deel van de groep, zonder
onderscheid.“
En niet alleen komen veel Erasmussers
aan dit departement studeren, er zijn ook
veel Belgische studenten die van hieruit
op Erasmus vertrekken. Er zijn zelfs
twee uitwisselingsprojecten met NoordAmerika, namelijk met de universiteit
van Montreal en deze van Delaware in de

Verenigde Staten. Waarbij men bij deze
laatste werkt met een bi-diplomering.
Studenten krijgen dan zowel een diploma
van Leuven als een van Delaware
Zoals reeds duidelijk is, is dit een zeer
internationaal gericht departement, en dit
niet alleen op vlak van studenten. Ook de
proffen vertegenwoordigen verschillende
landen, zo zijn er van de 14 proffen, 3 uit
Duitsland, 1 uit Brazilië, 1 uit Griekenland
en 1 uit de Verenigde Staten.

Beroepskeuze
Zelf zeggen ze: wij zijn echte generalisten.
Omdat de opleiding zo breed mogelijk
gehouden wordt, kunnen de studenten
burgerlijk ingenieur in de chemische
technologie zowel terecht in de grote
multinationals zoals bv. BASF, Exxon
of INEOS, in meer productgerichte
bedrijven zoals Janssens Pharmaceutica
als ook in kleinere, meer gespecifieerde
bedrijven zoals bv. Materialise.

Wist je dat...
... thesis- en doctoraatsonderzoeken kunnen
gaan van de optimalisatie voor de formulatie
van brooddeeg tot sinterpoeders voor
3D-printing?
... ketchup ontworpen is om niet gewoon uit de
fles te lopen? Net als bijvoorbeeld ook yoghurt,
verf, … zo ‘ontworpen’ zijn. De samenstelling
bepaalt namelijk de stroomkarakteristieken en
dergelijke (= reologie).
... prof. Van Puyvelde je zowaar twee uur
lang kan bezighouden met enkel water en
dreft? Over passie voor het vak gesproken!

•
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Leuven

Brouwerij Artois
Wie student zegt, zegt Leuven. Wie Leuven zegt, zegt Stella. Simpel
als wat. Maar hoe werkt die nu, die grote brouwerij aan de Vaartkom.
Wat weten we nu echt van onze geliefde, gevierde en soms ook wel
beruchte Stella Artois?

Een korte geschiedenis
Al sinds het sedentair worden van de
mens, brouwt men bier.
In Mesopotamië werd een mengsel van
brood, water en kruiden gemaakt dat ze
daarna lieten gisten.
Tijdens de middeleeuwen dronk men per
persoon -inclusief vrouwen en kinderen300 liter bier per jaar, wat neerkomt
op zo’n 0,84l per dag. Keizer Karel IV
vaardigde in die tijd ook zijn ‘Novus
Modus Fermentandi Cerevisiam’ uit.
Met deze ‘nieuwe methode om bier te
brouwen’ wil hij een kwaliteitsverbetering
teweeg brengen. Hij verplicht alle
brouwers om het natuurlijk bewaarmiddel
hop te gebruiken. Zo blijft het bier langer
goed en zijn geen kruiden meer nodig om
de zure smaak te verbergen.
De geschiedenis van onze Stella brouwerij
begint in 1366 toen de oude brouwerij
‘De Hoorn’ op het jachtdomein aan de
Keizersberg opgericht werd. De hoorn
prijkt daarom nog steeds trots op het
logo van Stella Artois. Wanneer in 1425
de lakenhandel een dip kende en de KU
Leuven zijn intrek nam in de lakenhallen,
boomde de Leuvense brouwnijverheid.
Niet alleen bracht de universiteit kennis
mee over het bierbrouwen, ook veel
studenten, die blijkbaar al eens graag een
pintje drinken.
In 1705 koopt de jonge meesterbrouwer
24 Sébastian Artois brouwerij de hoorn over.

De brouwerij zal onder de familie Artois
uitgroeien tot de grootste van het hele
Franse rijk
Het zal echter wel tot Kerst 1926 duren
voor de enige echte Stella Artois op de
markt kwam. Stella, wat de Latijnse
benaming is voor ster, was dan ook
bedoeld als kerstbier. Maar de uitvinding
van de koelmachine maakte het mogelijk
om bieren van lage gisting ook ‘s zomers
te brouwen en al snel was Stella Artois
niet meer weg te denken uit de Leuvense
cafés.
Wist je dat...

... de Mesopotamiërs dronken hun bier met
een rietje om de brokken niet binnen te krijgen?
... het eerste bier van lage gisting (pils) in
Tsjechië gebrouwen werd en pilsner heette?
... de oude brouwerij de hoorn is vernield in
WOI, en dat de nieuwe maar nipt WOII
overleefd heeft?
... bier in de middeleeuwen gezonder was dan
water, wat meteen de grote hoeveelheden per
persoon verklaart?

Hoofdingrediënten
De belangrijkste ingrediënten zijn water,
mout, hop en gist.
Water is het belangrijkste ingrediënt,
want, ja hoor, je pintje bestaat voor
maar liefst 95% water. Dit water komt

uit zo’n 50-tal verschillende waterputten
van zo’n 15m diep. Het is natuurlijk
niet verbazingwekkend dat het water
uit al deze putten verschillende stoffen
bevatten. Daarom wordt het water eerst
volledig gezuiverd en wordt er nadien
de nodige mineralen aan toegevoegd.
Dit is ook praktisch wanneer men Stella
moet brouwen in andere brouwerijen van
AB InBev.
Mout, of meer specifiek gerstemout,
zijn eigenlijk net ontkiemde gerst. Dit
wordt bereikt door de gerstkorrels op te
warmen in een vochtdroge omgeving.
Hierdoor zullen de zaden ontkiemen.
Waardoor er enzymen ontstaan die
op hun beurt het zetmeel van de gerst
omzetten naar vergistbare suikers
die we nodig hebben in ons bier.
Net wanneer de gerstkorrels beginnen
te kiemen, wordt de temperatuur nog
verder opgetrokken om het kiemproces te
stoppen. We willen natuurlijk geen nieuwe
plantjes. Wanneer het proces stilgevallen
is, is de mout klaar.
Hop of hopbellen worden, zoals
reeds vermeld, toegevoegd daar ze een
natuurlijk bewaarmiddel vormen en hun
karakteristieke bitterheid en smaak aan
het bier verlenen. Hiervoor worden enkel
vrouwelijke hopbellen voor gebruikt.
Enkel dezen bevatten lipiline wat zorgt
voor de bitterheid. Tegenwoordig wordt
de hop echter niet meer toegevoegd onder
de vorm van hopbellen, als wel in de
vorm van hoppellets. Dit zijn fijngemalen
hopbellen die samengedrukt worden tot
kleine brokjes.
Gist is het bestbewaarde geheim uit het
gehele brouwproces. Per bier worden
bepaalde gisten in labo’s geselecteerd en
gekweekt. Het is de job van deze microorganismen om de vergistbare suikers om
te zetten naar alcohol en smaakstoffen vrij
te laten komen. Ze kunnen tot zesmaal
gebruikt worden, maar nadien worden
ze doorgevoerd om hun leven te slijten in
farmaceutische bedrijven of als veevoeder.

Wist je dat...
... hop ook een zeer mooie klimplant is?
... alle bieren van AB InBev in leuven
gebrouwen (kunnen) worden, dus ook Leffe,
Jupiler, Hoegaarden,...?

... alle grondstoffen worden tegenwoordig
aangevoerd (~300 vrachtwagens per dag)?
Zo komt de hop komt uit Tsjechië, de mout
uit Frankrijk.

Het brouwen
Het brouwproces kan onderverdeeld
worden in twee delen: het koude en het
warme.
Het warme proces moet alle oplosbare
suiker uit de maïs en het mout halen.
Terwijl deze tijdens het koude proces door
gist omgezet worden in alcohol.
We beginnen onze reis in de brouwzaal
met de bekende kookketels. In de
brouwerij vinden we 20 van deze ketels,
wat neerkomt op 4 brouwlijnen die per
dag elk 11 brouwsels van 450 hectoliter
kunnen afwerken. Uitgerekend is
dat zo’n 19800 hectoliter of 495000
‘vijfentwintigers’ per dag.
Voor onze Stella verloopt het brouwproces
als volgt:
In de eerste ketel brengt men brouwwater
en gegriesde maïs op 100°C, terwijl men
in ketel twee en drie water met gemoutte
gerst opwarmt tot 45°C.
Na twee uur wordt het mengsel uit ketel
één overgegoten in twee en drie. Dit
zorgt ervoor dat de temperatuur van het
moutmengsel stapsgewijs verhoogt. Dit
stapsgewijs verhogen van temperatuur
is zeer belangrijk voor de verschillende
enzymen die de lange zetmeelketens
in stukken breken die dan later door de
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gisten omgezet worden in alcohol.
Voordat het brouwsel overgebracht
wordt naar de laatste twee ketels van de
brouwlijn, de kookketels, wordt het eerst
geklaard. De draf wordt er uitgeperst
en zal de rest van zijn leven verslijten
als veevoeder, terwijl de zogenaamde
wort het verdere brouwproces doorloopt.
Nu zijn we bijna halverwege het proces,
van bier is er echter nog geen sprake.
De naam bier wordt pas gegeven na het
eerste gistproces. Maar voor we daar
aanbeland zijn wordt de warme wort
door een warmtewisselaar gestuurd om
zelf af te koelen en het brouwwater voor
het volgende brouwsel reeds gedeeltelijk
op te warmen. Dit afkoelen van de wort is
nodig omdat lage gisting enkel plaatsvindt
op lage temperaturen tussen 4°C en
12°C. Laten we eens kijken hoe het koude
proces verloopt.
Het koude wort komt eerst in de
cilindrisch, conische fermentatietanks.
Daar voegt men het gist toe en laat men
het 10 dagen op 10°C gisten. Deze gisten
zijn speciaal geselecteerd per biersoort
en zijn zowat het grootste geheim van
het hele brouwproces. Wanneer dan de
gisten naar de bodem gezakt zijn, wordt
het jonge bier - want van bier kunnen
we nu eindelijk spreken - gedecanteerd
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en kan het doorgestuurd worden naar de
maturatietanks waar het zijn volle smaak
zal verkrijgen.
Vier dagen zal het bier hier rijpen voordat
het nogmaals geklaard wordt met behulp
van kieselguhr om de laatste restjes gist te
verwijderen. Onze Stella is klaar voor de
bottelarij
We kunnen dus stellen dat je vers getapt
pintje in de fak gisteren dus ongeveer 14
dagen en 6uur oud was voor het zelfs
maar in zijn vat terechtkwam.

Wist je dat...
... in de rode gebouwen van de brouwerij
het warme gedeelte huist, terwijl het koude
gedeelte zich in de gebouwen van witte
baksteen bevind?
... Stella in Groot-Brittanië maar 4,8%
alcohol bevat in tegenstelling tot 5,2% hier
in België, want die mensen daar kunnen niet
drinken?
... het praktisch nut van je schuimkraag is
dat deze je bier beschermd tegen oxidatie?
Want geoxideerd bier wordt nu eenmaal niet
geapprecieerd door je maag. Dus hoe beter de
schuimkraag hoe minder de kater. JVDP
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Categorie
App-test

F lo - D riving

insights

Gamiﬁcation is overal, maar kan het ook écht nuttig
zijn? Flo registreert al je ritten en beloont veilige en
zuinige bestuurders.

F

LO - driving insights, kortweg Flo is
een app die je rijgedrag registreert
en er feedback op geeft. Aan de hand
van de ingebouwde versnellingsmeter en
gps bepaalt de app welke bewegingen het
voertuig maakt. Waarna punten worden
gegeven op vier onderdelen: versnellen,
remmen, bochten nemen en algemene
snelheid. Er is realtime feedback en op het
einde van iedere rit wordt een overzicht
gegeven van alle aspecten en wordt een
eindscore toegekend, variërend tussen 0
en 100 punten. Hoe meer punten, hoe
veiliger de app de bestuurder beschouwt.
Volgens de website van de makers is het
de bedoeling dat de app aanzet tot veiliger
rijgedrag en een minder hoog verbruik.
Allemaal mooi en wel denkt u natuurlijk,
maar wat heb ik daar dan aan? Wel,
sommige
verzekeringsmaatschappijen
bieden aan de app te verbinden met je
dossier en zo je autoverzekering te laten
afhangen van je rijgedrag. Jammergenoeg
biedt momenteel geen enkele Belgische
verzekeringsmaatschappij dit aan.

Gebruik
De app is op zich vrij eenvoudig in
gebruik, maar mist nog wat uitleg: ik
moest mijn toevlucht nemen tot de
website om de grenzen voor de scores te

vinden. In het ritoverzicht worden alle
situaties wel opgelijst, maar meer info dan
tijd en locatie geeft dit niet. Voor te snel
rijden is het duidelijk wat er verkeerd is,
maar te hard remmen en bochten nemen
is minder eenduidig.
Het is ook vrij moeilijk om een hoge score
te halen. 75 punten is het doel volgens
de app, maar in realiteit haalde ik zelden
een score boven de 60. Zeker wanneer
sommige situaties nu eenmaal ‘snelle’
acties nodig hebben, zoals een korte oprit
van een autosnelweg of een plotse file.
Om automatisch te registreren wanneer de
gebruiker aan het rijden is, vereist de app
continu de toegang tot locatievoorziening.
De privacyvoorwaarden vermelden dat
dit enkel is om het rijgedrag te analyseren,
maar het is toch iets om in het achterhoofd
te houden.

Kort
Wat?
App die je rijgedrag in kaart brengt
en er scores op geeft.

Hoe?
Door acceleratiemeter en gps te
gebruiken.

Doel
Veiliger en zuiniger rijden.

Het verdict
In het algemeen een goede app met een
duidelijk doel. Alleen jammer dat bijna
niemand rijdt op de manier die de app
promoot. Mocht dit wel het geval zijn, het
verkeer zou waarschijnlijk pakken veiliger
zijn en de bestuurders die goed scoren
zullen niet enkel oude omaatjes zijn.

•
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Best

b oarD

oF

e uroPean s tuDents

oF

t echnologY

De meesten van jullie denken bij het horen van “BEST” uiteraard aan de superlatief
van het woordje “goed”. Er schuilt echter nog een tweede betekenis achter
deze vier letters; het is namelijk de afkorting voor “Board of European Students
of Technology”, een studentenorganisatie voor en door ingenieursstudenten
verspreid over maar liefst 33 verschillende Europese landen en 95 Local BEST
Groups (LBG’s). In totaal zijn er meer dan 3500 leden! Ook in Leuven is er zo een
LBG, die nauw samenwerkt met VTK en LBK.

H

et doel van BEST is om de
ingenieurs van de toekomst over
heel Europa dichter bij elkaar te
brengen. Je vraagt je nu ongetwijfeld af:
“Hoe doet BEST dat eigenlijk?”. Wel,
BEST zorgt voor talloze mogelijkheden
om jouw grenzen te verleggen! Binnen
deze mogelijkheden zijn de Seasonal
Courses zeker het meest populair.

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 superboeiend
onderwerp. Je kan hierbij kiezen uit
talrijke onderwerpen op verschillende
locaties in Europa.
Uiteraard is leren zeker niet het enige dat
je daar doet. ‘s Nachts word je namelijk
ondergedompeld in de plaatselijke
studentikoze cultuur (lees: de coolste
feestjes ooit). En het best van al? Het kost
nooit meer dan 45 euro! Interesse? Don’t
be shy, just apply! Ook BEST Leuven
organiseert jaarlijks een eigen Summer
Course, die dit jaar weer een enorm
succes was!

EBEC
Elk jaar vindt ook de “European BEST
Engineering Competition” (EBEC) plaats.
Met de nodige vaardigheden en goed
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teamwerk kan je misschien doorstoten
naar de Benelux-ronde of zelfs de finale!
De eerste ronde is in Leuven, in het begin
van het tweede semester. Geïnteresseerd?
Houd onze site en Facebookpagina in de
gaten!

Interne evenementen en
departementen
BEST organiseert ook veel interne events
voor de leden van BEST. Een voorbeeld
hiervan zijn de “Regional Meetings”
(RM’s) waar je andere leden van BEST
over heel Europa leren kennen tijdens
een weekend vol trainings, presentaties en
(natuurlijk) de nodige ontspanning.
Naast al deze events waar je aan kunt
deelnemen, kan je je ook engageren op
internationaal niveau in één van onze
departementen. In deze departementen
kun je de marketingstrategie van BEST
ontwikkelen, ons IT-systeem verbeteren,
papers over onderwijs schrijven en nog
veel meer!

Geïnteresseerd?
Ben je helemaal overtuigd dat BEST
iets voor jou is, neem dan zeker eens een
kijkje op onze facebookpagina en website.
Aarzel niet om ons te contacteren!
www.bestleuven.eu
www.facebook.com/bestleuven

Onze Summer Course
Ook dit jaar organiseerden we weer onze jaarlijkse Summer Course waar studenten aanwezig waren van maar liefst 18 landen. Het
harde werk voor en tijdens onze Course heeft gebaat en het was een groot succes! Niet enkel de deelnemende studenten maar ook
de organisatoren hadden de tijd van hun leven. We willen nog graag de leukste foto’s met jullie delen!

29

Existenz
Voor het 22ste jaar op rij staat een enthousiaste groep vierdejaarsstudenten burgerlijk
ingenieur-architect klaar om het nieuwe Existenz-jaar in te leiden. Met een gemene
bodem van passie voor architectuur kunnen we de creativiteit weer de vrije loop
laten gaan onder de vorm van allerhande activiteiten. Balancerend op de grenzen van
architectuur, vormgeving en kunst is de kalender weer rijkelijk en gevarieerd gevuld.
Zo zijn er weer cafés, Bauhouse-feestjes, architectuurlezingen… En niet te vergeten: de
Existenzweek op een unieke locatie! Ons doel: medestudenten doen meegenieten van
deze combinatie van activiteit en beleving.

Café Illuminé
Ook dit jaar gaan we van start met het openingscafé, Café Illuminé. Dit zal plaatsvinden
op 4 oktober in het Arenbergpark. Het belooft zoals de vorige jaren weer een succes
te worden. Voor eerstejaarsstudenten is het onder andere de uitgelezen kans om zich
thuis te voelen in de richting. In deze warme sfeer zal ook het nieuwe Existenzjaar
voorgesteld worden. Zoals de naam aangeeft, zal de focus liggen op verschillende
vormen van licht. Het Arenbergkasteel zal in de kijker komen te staan. Dit alles gaat
gepaard met een hapje en een drankje om je vingers bij af te likken en live muziek
waarbij men de benen niet stil zal kunnen houden. Voel je welkom, het belooft een
gezellige, zwoele zomeravond te worden!
Tot dan!
Existenz
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Existenzweek 2016

Café Illuminé 2015
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Duurzaamheid

D uurzaamheiD :

tiPs voor een groener kotleven

“Who cares?” hoor ik sommigen onder jullie al zuchten. Maar geloof het of niet,
duurzaamheid is een zeer actueel thema deze dagen. Een Leuvense student
is op sommige vlakken best wel milieuvriendelijk. Hij is bijvoorbeeld steeds te
vinden in het gezelschap van zijn trouwe vriend, de ﬁets. Uiteraard zijn er nog
vele andere manieren om duurzaam te leven. Daarmee wil ik niet zeggen dat
je opeens bomen moet gaan knuﬀelen en enkel nog sla mag eten. Integendeel,
deze tips zijn simpel en makkelijk toe te passen in je alledaagse kotleven. Zo
word jij binnen de kortste keren een expert in duurzaamheid.

De Dille & Kamille tas

Nuttige adresjes:
Content Leuven
Tiensestraat 259, Leuven
www.contentleuven.weebly.com
Groentetas
Deze tas kan onder andere afgehaald
worden aan:
KHL, Lemmensinstituut, Gasthuisberg,
Celestijnenlaan 200, Alma 2 en 3
www.kuleuven.be/studenten/milieu/
groentetas

Als student is het moeilijk om geen afval
te produceren. Van afhaalmaaltijden
tot plastic bekers op cantussen en TD’s,
je kan het bijna niet vermijden. Toch
zijn er enkele kleine veranderingen die
je kan maken om je afvalproductie te
verminderen.
Zo kan je bijvoorbeeld bewuster zijn
in de supermarkt. Neem steeds een tas
mee naar de winkel voor boodschappen.
Dit kan een stevige plastic zak zijn die
je steeds herbruikt, een opvouwbare
boodschappentas of zelfs een linnen
tas van de Dille & Kamille als je extra
fashionable wilt zijn. Koop je maar één of
twee stuks van een bepaald soort fruit of
groente? Stop deze dan niet in een plastic
zakje maar plak de sticker na het wegen
rechtstreeks op je paprika of komkommer.

Een andere goede manier om afval te
vermijden is door het aanschaffen van
een drinkbus. Deze kan je steeds bijvullen
en op termijn spaar je ook nog eens geld
uit dat je anders aan plastic flesjes had
gegeven. Als het kraantjeswater op jouw
kot echt niet te drinken is of wit kleurt van
het hoge kalkgehalte, dan is het een goed
idee om te investeren in een waterfilter.
Ook dit zal je op termijn veel geld
uitsparen. Ben jij één van die voorbereide
studenten die geen broodjes koopt maar
eten meebrengt van op kot? Kies dan
steeds voor een brooddoos en laat de
aluminiumfolie achterwege. Of heb jij
misschien je dagelijkese hoeveelheid koffie
nodig om de les door te komen? Opteer
dan voor een thermosfles. Zo blijft je
koffie (of thee) lang warm en ook dit is (je
raadt het al) op termijn goedkoper. Over
het algemeen is het beter voor het milieu
en voor je portemonnee om voedsel
dat lang goed blijft (zoals koffie, pasta,
rijst, ...) in grote hoeveelheden te kopen.
Producten zijn vaak goedkoper als je er
meer van koopt en grote verpakkingen
leveren minder afval op.
De volgende tip is vooral voor mensen
die een cantus kunnen verlaten zonder
iets te verliezen (zoals bijvoorbeeld hun
geheugen). Als je een beetje voorzichtig
bent, is het een goed idee om je kringglas
mee te nemen naar een cantus. Op die
manier hoef je geen plastic bekers te
gebruiken en kan je trots je liefde voor
jouw studentenkring tonen aan de wereld.

Verpakkingsvrij
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Heb je aan deze tips niet genoeg en wil
je nog milieubewuster omspringen met
afval? Dan ben jij misschien klaar om de
uitdaging aan te gaan met een zero-waste
lifestyle. Het idee achter zero-waste is dat
je geen producten meer koopt met een
(niet-recycleerbare) verpakking. “Maar
dat is toch onmogelijk?” Nee hoor, Leuven

heeft namelijk een verpakkingsvrije
voedingswinkel: Content. Zoals de term
zegt kan je er enkel dingen kopen zonder
verpakking. Het is de bedoeling dat je zelf
potten, dozen en zakken meeneemt om
daar te vullen met producten zoals pasta
en groenten. Dat klinkt misschien als veel
werk, maar je ecologische voetafdruk
zal het je alvast in dank afnemen. Voor
studenten die weinig tijd hebben maar
deze manier van winkelen toch willen
proberen is het een optie om bijvoorbeeld
één keer per maand verpakkingsvrije
boodschappen te doen. Content is
trouwens tot 20u open op weekdagen, dus
het is alvast geen probleem als je les hebt
tot 18u. Wat ook positief is aan dit soort
winkels is dat je zelf de hoeveelheden
kiest, waardoor voedselverspilling wordt
tegen gegaan. Content verkoopt enkel
ambachtelijke producten die rechtstreeks
van de producent of boer komen. Er is dus
geen extra milieubelasting door transport.

verspillen. Het is redelijk moeilijk om
voor één persoon te koken, met als gevolg
dat je vaak eten over hebt. In plaats van
dit weg te gooien kan je het invriezen of
bewaren om de volgende dag als lunch
mee te nemen. Of je kan gezellig samen
koken. In elke vriendengroep zit wel
een “vuilbak” die alle restjes die jij niet
opkrijgt wilt opeten.

Weet wat je eet

Lege koelkasten

Dit is waarschijnlijk niet het advies waar de
meesten naar uitkeken, maar door minder
(rood) vlees te eten kan je je voetafdruk
drastisch verminderen. Dat wil niet zeggen
dat je vanaf nu enkel tofu moet eten. Wat
je wel kan doen is bij voorkeur voor kip,
vis of een vegetarische maaltijd kiezen.
Rund- en varkensvlees zijn namelijk veel
meer belastend voor het milieu. Het water
nodig om één hamburger te produceren
is het equivalent van twee maanden
douchen. Van donderdag veggiedag
maken is dus veel efficiënter dan de kraan
dichtdraaien terwijl je je haar shampoot.
Het lijkt misschien alsof één dag per
week vegetarisch eten geen verschil kan
maken, maar als elke Belg dit zou doen
besparen we 170kg CO2 per persoon.
Dat is hetzelfde effect als wanneer er een
half miljoen wagens van de weg worden
gehaald.
Ook is het een goed idee om niet over
de aangewezen dagelijkse hoeveelheid
van 100 gram vlees te gaan. Dit is niet
enkel goed voor het milieu maar ook
voor je cholesterol en je hart (met andere
woorden: je 50-jarige zelf zal je dankbaar
zijn). Heb je geen vreselijke aversie van
groenten en ben je geen voorstander
van het idee dat “planten ook gevoelens
hebben”? Ben je echter niet bereid om
spek voorgoed op te geven, dan kan je
misschien meedoen aan 40 dagen zonder
vlees. Steeds meer studenten doen mee
aan dit leuke initiatief. Zo ben je mee met
de hype en help je het milieu, zonder dat
je een vaste relatie moet aangaan met het
vegetariërdom.
Probeer steeds om geen voedsel te

Als je veel groenten en fruit eet, dan
kan je een groente- of fruittas (of een
mix van de twee) aangeboden door de
KU Leuven uitproberen. Zo’n tas kost 6
euro en kan je per week bestellen. Alle
producten zijn dagvers, seizoensgebonden
en komen van lokale boeren zonder
tussenhandel. Met andere woorden,
weinig transportvervuiling en je steunt de
lokale markt. Het concept is ook nog eens
verpakkingsvrij. Alles wordt verpakt in
retourbakken en studenten brengen zelf
een tas mee als ze hun groenten en fruit
komen afhalen.

Het lijkt een overbodige tip, maar het is
verbazingwekkend hoeveel studenten het
licht in de keuken of badkamer steeds
aanlaten en de deuren wagenwijd open.
Juist omdat dit zo simpel lijkt is het een
belangrijke tip. Het kost geen moeite

Duurzaamheid hoeft niet moeilijk te zijn
om een deur te sluiten of het licht uit
te doen (dat valt nog net binnen het
vakgebied van een ingenieur). Een al iets
“geavanceerdere” tip is om apparaten
zoals je laptop bij voorkeur niet op standby te laten staan maar ze volledig af te
sluiten als je ze even niet gebruikt. Indien
je een huurcontract van 12 maanden hebt
en niet op kot verblijft in de zomer, trek
apparaten die constant energie verbruiken
(zoals een persoonlijke ijskast) dan uit
tijdens de vakantie. Uiteraard kan je dit
beter niet doen met de gemeenschappelijke
koelkast. Dit zal je vooral een paar boze
kotgenoten opleveren.
Duurzaamheid hoeft dus niet moeilijk
te zijn. Je kiest zelf welke veranderingen
je wilt maken in je leven. Van het licht
uitdoen als je een kamer verlaat tot
volledig verpakkingsvrij leven. Er is een
spectrum aan opties en alle beetjes helpen.

•
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Studenten

G eneration

clash

Een beginnende burgie, nog vol verwachtingen en enthousiasme. Een
afstuderende burgie, vol hoop op een betere toekomst. Wat kunnen ze van elkaar
leren? We vroegen het aan Wouter Van Houdt en Jonathan Vandeperre.
Waarom heb je gekozen
burgerlijk ingenieur?

voor

Wouter: Ik kom uit 8 uur wetenschappenwiskunde. Dat geeft je sowieso al een
voorkeur voor wetenschappen. Pure
wetenschappen zoals fysica interesseren
me niet genoeg. Dus burgerlijk is een
goede algemene oplossing. Je kan ook
industrieel gaan doen, maar ik wou wat
hoger grijpen (lacht).
Jonathan: Ik heb ook 8u wetenschappenwiskunde gedaan en dan was het inderdaad
wel een logische keuze om burgerlijk te
gaan doen. De pure wetenschappen leken
mij ook niet zo praktisch. Als ingenieur
leer je heel veel over heel veel dingen. Ik
vind het praktische en de toepassingen het
interessantst, zelf dingen maken.
Waar kijk je het meest naar uit
in het studentenleven en in deze
studierichting?
W: Mensen leren kennen die dezelfde
interesses hebben en op dezelfde
golflengte zitten als ik en gewoon in het
algemeen veel mensen leren kennen in
Leuven en leuke dingen meemaken. Op
vlak van studies kijk ik er naar uit om van
alles te weten te komen en te leren hoe
dingen in elkaar zitten en dat je later zelf
dingen kan maken die nuttig zijn voor de
maatschappij. Dat wil ik graag bereiken.
Wat zal je altijd bijblijven aan je
studententijd?
J: De examens, omdat dit zo’n zieke
periode is. Ik studeerde niet veel door het
jaar en moest op het einde nog alles doen,
dus dat was altijd stress. Wat me ook zal
bijblijven is dat ik één van mijn vrienden
eens een kopstoot heb gegeven na een
cantus toen hij een kassei in mijn rugzak
wou steken. Ik kon mijn handen niet
gebruiken dus was dit de logische optie.
Maar we kunnen er beide nog om lachen.
Wouter, wat zijn je verwachtingen
van de proffen en de manier van
lesgeven?
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W: Ja, je zit hier in Leuven in grote aula’s
met veel mensen en dat is totaal niet zo
persoonlijk. Dat is minder motiverend
voor mij. Bijvoorbeeld in Hasselt heb je
kleinere klassen en is de relatie met de

prof wat “familialer”. Ik denk dat dat mij

thesis voor schrijven.

meer zou motiveren want dat heeft mij
dit jaar ook geholpen. Ik was heel slecht
begonnen. Ik kwam van een 6u wiskunde
richting en ging naar 8u en toen heeft
mijn lerares mij persoonlijk gemotiveerd.
Ze heeft mij even apart genomen om mij
aan te moedigen en toen zijn mijn punten
ook terug omhoog gegaan.

Jonathan, denk je dat je nu een
beter beeld hebt op wat je met je
diploma wilt doen in vergelijking
met een paar jaar terug?

J: In de lessen hier zit je inderdaad in een
aula, maar oefenzittingen zijn een beetje
persoonlijker met de assistenten. Zeker in
het eerste jaar had ik dat gevoel. Maar het
wordt wel beter in de master.
Wat is je grootste teleurstelling
geweest in Leuven of waarvan had
je meer verwacht?
J: Ik heb spijt gehad dat ik nooit van
kot veranderd ben. Ik heb altijd op
hetzelfde kot gezeten omdat dat zo’n nice
kot was. Maar er is hier niet echt een
gemeenschappelijke ruimte dus ik kom

J: Ik weet nu beter wat dingen inhouden.
Bijvoorbeeld bij elektronica denk je aan
chips maken, maar ik weet veel beter wat
dat echt inhoud. Daardoor kan ik beter
beslissen of ik daarmee iets wil doen later.
De jobfairs van VTK helpen ook om je
een beter beeld te geven. Daar zie je welke
bedrijven wat doen en kan je vragen aan
hen stellen. Daar is meestal een ingenieur
bij. Dan kan je aan hem vragen wat hij
precies moet doen in dat bedrijf. Als je wat
kijkt naar welke bedrijven in jouw sector
zitten en wat die doen en wat jij daar kan
doen krijg je ook veel duidelijkheid. Bij
burgie is de basis heel breed. In je master
kies je één ding, maar je kan nog steeds
veel wegen uit.

“Het laatste jaar ging ik iets minder naar de
les”
niet echt mensen tegen op mijn kot. Veel
herexamens, daar heb ik ook spijt van
(lacht).

Wouter, weet je hoeveel lesuren je
gaat hebben?

En dat ik nooit op Erasmus ben geweest.
Voor de rest zijn er niet echt grote
teleurstellingen. Misschien had ik niet veel
verwacht op voorhand (lacht).

Correct en zie je ertegen op?

Wat willen jullie doen met je
diploma?
W: Werken.
J: De wereld verbeteren.
W: Ik weet nog niet goed welke richting
ik wil uitgaan. Er zijn wel dingen die me
aanspreken. Ik heb eerst nog getwijfeld
om iets met chemie te doen, dus misschien
wel iets in de chemische sector.
J: Ik dacht eerst gewoon te gaan werken
ergens. Ik heb nano-elektronica gedaan
dus ik kan chips gaan maken of iets anders
in nano ofzo. Sinds vorig jaar ben ik wel
aan het twijfelen over een doctoraat, maar
daar moet ik natuurlijk eerst een goede

W: 36 per week.
W: Ja dat heeft mij heel lang tegengehouden
om toch voor burgerlijk te kiezen. Dat is
wel intimiderend, zeker als je naar andere
richtingen kijkt zoals rechten die 9 uur of
zo hebben.
J: Lessen moeten niet he (lacht). Nee, in
het eerste jaar ben ik ook naar alle lessen
geweest. Maar uiteindelijk viel dat wel
mee.
Hoeveel lessen volgde je gemiddeld
per week in de laatste jaren van je
studies?
J: In mijn eerste jaar master ging ik naar
redelijk veel lessen. Het waren allemaal
nieuwe vakken over nano en dat was wel
interessant. Ik denk dat ik toen naar 6070% van de lessen ging. Het laatste jaar
was iets minder (lacht).

Was je een goede student tot nu toe,
Wouter?
W: Ja, ja toch wel. Het 5e middelbaar
iets minder want toen was het niet nodig,
maar nu in het 6e wel. In het 5e ging ik
wel vaak uit en dan deed ik minder voor
school. Maar zoals ik zei kwam ik van 6u
en ging ik naar 8u en dat was echt een
grote switch.
J: Wanneer ben je een goede student?
W: Als je leert en zo (lacht).
Hoe denk je dat je je studiegedrag
gaat moeten aanpassen volgend
jaar?
W: Minder uitstelgedrag.
J: Het is moeilijk dat je geen huiswerk
hebt. In de les zelf snap je het maar dan
moet je nog naar de oefenzittingen gaan.
Bij algebra weet ik nog dat ik de volgende
dag een oefenzitting had en dan stond er
ergens als voorbereiding lees pagina 1 tot
350 of zo (lacht).

het ongeveer 50-50 geweest zijn.
W: Ik ben ook van plan om het eerste
jaar fatsoenlijk te studeren. Ik denk dat
iedereen wel dat voornemen heeft als hij
begint.
J: Ja, je hebt er ook die van het
studentenleven willen genieten. Maar
ja, je wilt burgie doen, en je wilt van het
studentenleven genieten, dat gaat niet he.
Dat is natuurlijk wel ambetant als je dan
vrienden hebt die pakweg rechten doen.
Die mannen hebben niks te doen. Sorry
aan alle rechtenstudenten. Maar je zit
zoveel in de les en in de oefenzittingen, dat
je sowieso burgievrienden maakt, en die
hebben dan op dezelfde momenten tijd
en dat komt dan wel goed uit. Dat is echt
chill. Ben je naar het welkomstweekend
geweest?
W: Nee, dat is nog niet geweest.
J: Ah ja, ik ben daar dus niet naartoe
geweest ik heb daar dus spijt van. Dat is
ook een teleurstelling.

Hoe is je studiegedrag dan concreet
veranderd van middelbaar naar
universiteit?

Ga je op kot, en zie je het dan ook
zitten om af te wassen, te koken en
te kuisen etc.?

J: In het eerste jaar ging ik naar alle lessen.
Als ik tijd had bereidde ik de oefenzittingen
ook wel voor. Dan bekeek ik de theorie
eens, maar ik maakte geen oefeningen op
voorhand. In de examens was dat niet
genoeg natuurlijk. Als je dan echt in de
examenreeks nog nieuwe dingen moet
gaan studeren, heb je een probleem. Dat
leer je wel, efficiënt werken. Als ik u kon
laten leren van mijn fouten, dat zou zo
goed zijn (lacht).

W: Nee, daar heb ik geen zin in (lacht).
Maar op zich geeft het wel vrijheid
natuurlijk. Je kan gaan en staan waar je
wilt. Enkel spijtig van dat koken en dat
afwassen. Maar je moet ooit zelfstandig
worden natuurlijk.

Hoeveel procent van je tijd ga je
doorbrengen/bracht je door in de
fak/oude markt en hoeveel voor
boeken?
J: In het eerste jaar heb ik veel gestudeerd,
niet zo goed, maar ik was er wel mee
bezig. In het tweede en het derde jaar zal

J: Je moet gewoon met al die nieuwe
vriendjes samen koken en samen afwassen.
W: Of doen alsof je afwast.
Hoelang blijft de afwas dan zo
gemiddeld staan op het kot van een
ingenieursstudent?
J: Meestal was dat een week en dan vrijdag
voor ik naar huis ging deed ik de afwas.
Soms liet ik het staan en was het voor
zondagavond. Of wanneer bijvoorbeeld
het bestek op was. Dat was ook vaak ‘s

morgens van: “oh shit, ik moet afwassen,
anders kan ik niet eten” (lacht).
Heb je dan gemerkt dat je veel
zelfstandiger werd?
J: Ik tolereer het nu minder wanneer
mijn moeder zegt “je moet dit doen” of
“je moet dat doen”, of ‘je moet dan thuis
zijn’. Je stopt met dat oké te vinden (lacht).
Maar ik ben braaf, ik luister nog altijd.
Als je één vraag mocht stellen aan
Jonathan, wat zou deze dan zijn?
W: Dat weet ik dus absoluut niet. Ik
heb daar de hele busrit kei hard over
nagedacht.
J: Je kan dat op voorhand niet weten he,
welk advies je nodig hebt.
W: Behalve dan misschien of het echt zo
moeilijk is als ze zeggen dat het is.
J: Als je goed studeert dan is dat te doen.
Da’s altijd zo denk ik.
W: En je had gezegd dat je veel
herexamens had?
J: Ja, ik had ziek veel herexamens. In het
eerste jaar had ik ze bijna allemaal. Ook
slecht gestudeerd, het was niet zozeer
van niet kunnen. En de laatste twee jaar
waren het er maar 2 of 3. Het is te doen.
Er zijn ook van die mannen die op alles
erdoor zijn.
Als je één advies zou kunnnen
geven aan Wouter, wat zou het dan
zijn? Of wat zou jij geweten willen
hebben voor je eraan begon?
J: (denkt) Ahja, nooit opgeven. Nooit
opgeven. Zoals bijvoorbeeld, je bent
een examen aan het studeren en je hebt
overmorgen examen en je hebt nog de
helft te doen. Gewoon blijven gaan. Alles
wat je leert weet je al voor de herexamens,
als je gebuisd bent. En misschien heb je
chance. Altijd blijven gaan. En voor de
rest, moet je voor jezelf een beetje zien.
Maar alles komt goed (lacht). LVH & JVDP

•
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Ontspanning

G ekke J apanse

uitvindingen

Japanners staan bekend om vele dingen. Sushi, treinen die perfect op tijd komen,
origami, anime, ... Maar als er één ding is waarin Japanners opvallen als geen
ander, is het wel hun gave om de vreemdste producten te bedenken. Hier zijn een
paar burgie- en archievriendelijke uitvindingen.

Geluidsloze karaoke
Vele burgies en archies hebben een
stiekeme voorliefde voor karaoke (dit is
een feit). Of ze daar de zangstem voor
hebben, is een geheel andere kwestie.
Deze “Noiseless Karaoke Mute Mic”
zorgt ervoor dat jij je volledig kan geven
op Don’t Stop Me Now van Queen zonder
je buren geluidsoverlast te bezorgen. De
ideale uitvinding dus. Hoewel de meesten
onder ons een bende zingende burgies of
archies op een Theokot karaoke na wat
alcohol best wel amusant vinden.

Bier Slushies
Een uitvinding die bij ons misschien niet
zo in de smaak zal vallen maar wel binnen
de leefwereld van de ingenieursstudent
past. Voeg een extra laag bevroren schuim
toe aan je pintje met de “Frozen Beer
Slushie Maker”. Het is zoals die slushies
die je zo graag wou als kind, maar dan
met alcohol.

•

Hoofdsteuntje
Als student heb je geregeld wel eens last
van vermoeidheid. Misschien heb je de
Oude Markt mee afgesloten maar ben
je toch dapper genoeg om ‘s ochtends
naar de les te gaan. Of soms is het drie
uur ‘s nachts maar heb je een deadline.
Laat je hoofd dan niet hangen, want
Japan heeft de oplossing. Dankzij deze
mechanische arm, ontworpen om je
hoofd te ondersteunen, zal je niet snel in
slaap vallen op de lesbanken of achter je
bureau.
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Ontspanning

M r . R obot
Een serie die toont wat hacken echt is.

H

et academiejaar is nog maar
net begonnen, dus be honest,
studeren zit er waarschijnlijk nog
niet echt in. Naast de talloze cursussen
verzamelen, met vrienden afspreken
om die wilde verhalen van de afgelopen
vakantie te vertellen en de talloze feestjes
bij te wonen even geen zin om de deur uit

te gaan? Eerder zin om rustig te genieten
van een avondje op je kot? Wat dacht je
dan van eens goed te ontspannen met
een fantastische serie? Ik hoor het je al
denken “ja absoluut, maar ik moet nu nog
een jaar wachten op het volgende seizoen
van Game of Thrones”. Wees gerust
er zijn nog ontzettend veel goede series.
Denk maar aan Mr. Robot een serie die
premierde in de zomer van 2015 en de
meest onverwachte hit werd.
De serie is een pyschologische triller
die het leven volgt van Elliot, een jonge
programmeur die werkt als ingenieur bij
een cyber security bedrijf overdag en
‘s nachts misdaad bestrijdt als hacker.
Elliot heeft het echter niet gemakkelijk,
hij strijdt met innerlijke conflicten en
heeft een drugsprobleem. Hij wordt
geconfronteerd met een innerlijk dilemma
wanneer de mysterieuze leider van een
groep hackers hem benadert om de

corporatie die hij overdag beschermt neer
te halen. Hij is namelijk overtuigd van de
kwadaardige roots van E corp, de grootste
multinational van de wereld, maar het
blijft zijn job. Vanaf dit moment is het
verhaal vertrokken en word je meegesleept
met Elliot’s uitzonderlijke avontuur.
De serie zijn succes ligt voornamelijk
aan het feit dat het op niets anders lijkt
dan wat we op televisie te zien krijgen.
Beginnend bij de zeer diverse cast Malek heeft Egyptische roots, tussen de
hackers zit ook een in hijaab gekleede
muslima en een Aziatische transvrouw tot de cinematische stijl. Wat het echt de
moeite waard maakt is de authenticiteit.
Het toont hacken namelijk zoals het is, zo
wordt er echte code gebruikt en probeert
men de aandacht niet af te leiden met
speciale effecten en bewegende animaties.
Het hacken lijkt voor eens realistisch, wat
men niet al te vaak kan zeggen over series
op tv.
Dit zijn allemaal redenen waarom de serie
zo speciaal is, maar wat maakt het echt
de moeite waard om te kijken? De serie
grijpt echt je aandacht omdat je constant
oplettend moet zijn. Ieder detail heeft
zijn betekenis. Je wordt echt betrokken
bij het personnage omdat hij een persoon
is zoals jou en mij, het is geen held met
superkrachten en het is absoluut niet wat
je verwacht. De onverwachte twists laten
je compleet verbijsterd achter.
Eenmaal je begint te kijken ben je
gegarandeerd gehooked. Jammer genoeg
schieten de 10 afleveringen dan echt wel te
kort, je bent er voor je het weet doorheen.
Het is echter je geluksdag, want het hele
tweede seizoen is ondertussen ook al
uit. Je kunt dus rustig op je gemak de 2
seizoenen achter elkaar bingewatchen.
Ben je al fan, dan kun je op beide oren
slapen vannacht, want na het enorme
succes en de lovende commentaren van
critici en kijkers is ook het derde seizoen
bevestigd. Waarschijnlijk zullen we nog
moeten wachten tot de zomer van 2017,
maar het is gegarandeerd het wachten
waard. BF

•
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