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Het aftellen is begonnen, de werkgroep is opgericht en de eerste voorbereidingen
zijn van start gegaan. Want binnenkort is het zover, dan mag VTK 100 kaarsjes
uitblazen en dat zullen alle ingenieurs, alle studenten, heel Leuven, heel Vlaanderen,
pakweg heel België geweten hebben. Om jullie warm te maken voor dit memorabel
lustrumjaar zullen wij, de werkgroep VTK100, vanaf nu in elke Ir.Reëel een tekstje
achterlaten. Ter inleiding van wat er nog komen zal, beginnen we met enkele wistje-datjes.

Wist je dat...
VTK gesticht werd in 1920 door Raskin.
Hij was toen ook voorzitter van de Cercle
Industriel, wat toen het franstalig VTK
was in een overwegend franstalig Leuven.

VTK de stichter is van de 24 urenloop, in
het eerste jaar nog een 12 urenloop op de
campus. Later nam LOKO het over.

Het Theokot vernoemd is naar
Theodoor Van der Waeteren, oud
prof Thermodynamica en een van
de bezielers van het TTI.

De jobfair van VTK de grootste jobbeurs
voor ingenieurs in België is.

De eerste kar van VTK gekocht werd
in 1984, een Renault R4 F4. Reeds
toen werd deze VTKar gedoopt.

“Het Bakske” vernoemd is naar een
lichtbak die werd aangekocht door
VTK. Deze werd beschikbaar gesteld
aan de leden om makkelijker technische
tekeningen van elkaar te kunnen
overnemen (“kalkeren”).
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Technische kring (de Nederlandse
vertaling van Cercle Industriel) de
oorspronkelijke naam van VTK was.
Vlaamsche is er nadien bijgekomen.

VTK bij zijn 90 jarig bestaan
oﬃcieus het wereldrecord ad
fundum drinken verbrak op het
Ladeuzeplein?

Fakbar ‘t ElixIr bestaat sinds 1996-1997,
onder praeses Dieter Penninckx. Op de
foto hier links zie je Theodoor Van de
Waeteren aan de microfoon.

VTK in de jaren 2000 elk jaar een
gigantisch feest organiseerde in de
Brabanthal, door er onder andere
Clouseau op de aﬃche te zetten?

Er in de geschiedenis van VTK nog
slechts 2 vrouwen praeses zijn geweest,
hoog tijd om dat nummer op te trekken!

Onze huidige vice-decaan nog in het
praesidium heeft gezeten (en tevens ver
van een unicum is in het proffenkorps).

•
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VTK

O pvolging

verzekerd

De één een eloquent orator, de ander een organisatorisch management talent,
maar beiden mannen met ambitie, engagement en een hart voor VTK. We spraken
met Arno Bossaert en Vincent Tombeur over het al dan niet bestaan van grenzen,
over onoverwinnelijkheid en over de toekomst van onze kring.
Dag Vincent, stel eerst en vooral
jezelf eens voor.
Vincent: Mijn naam is Vincent Tombeur,
ik ben 21 jaar en studeer burgerlijk
ingenieur werktuigkunde. Bij VTK
ben ik momenteel groepscoördinator
bedrijvenrelaties. In mijn vrije tijd quiz
ik graag, heb ik nog zaalvoetbal gespeeld,
maar tegenwoordig heb ik amper nog
vrije tijd! (Lacht)
Arno: Mijn hobby’s zijn paracommando,
uit vliegtuigen springen, met haaien
zwemmen, dat zijn zo een beetje mijn
hobby’s! (Lacht)
Stel je opkomende ploeg eens voor.
Vincent: Wij zijn een groep van rond de
80 geëngageerde studenten die samen
opkomen onder de naam Invincible, met
als doel er volgend jaar een fantastisch
jaar van te maken voor al onze leden en
studenten aan de faculteit.
Wat is je grootste ambitie om te
verwezenlijken
Vincent: VTK is een kring waar je als
student trots op mag zijn. Die indruk
moeten we bij de mensen kunnen
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versterken. Dat iedereen weet dat wij aan
uiteenlopende en coole zaken meewerken
en ons best doen voor elke student. Op
sommige dingen schieten we tekort qua
transparantie naar de buitenwereld en
tonen hóe we het doen. Studenten meer
inkijk geven in onze organisatie, zowel
qua uiterlijk als inhoudelijk, dat zou echt
fantastisch zijn!

te blikken of me quotes naar het hoofd
werpen zoals ‘Het zit er bijna op’. Ik zit
echter nog met veel ideeën in mijn hoofd
die ik voor VTK wil verwezenlijken.

“VTK is een kring waar je als student
trots op mag zijn.”
Daarmee gepaard wil ik ook dat VTK
er staat voor alle studenten, ongeacht
hun richting of houding ten opzichte van
VTK. Wij ondersteunen elke student aan
onze faculteit in de leukste tijd van zijn of
haar leven!
Arno, hoe kijk jij terug op het
afgelopen jaar?
Arno: Oei dat is al direct zo emotioneel!
Als praeses vliegt zo’n jaar voorbij.
Het voelt dan ook zeer speciaal dat die
overgangsperiode nu al bezig is, dat
sommigen mij nu al vragen om terug

Jouw jaar draaide rond ‘No Limits’,
heb je, volgens jou, die limiet
inmiddels bereikt, of ligt ze nog
steeds mijlenver?
Arno: In zekere zin hebben we die
ambitie wel kunnen waarmaken, zeker
met de 24 urenloop, de grootste jobfair
ooit, het begin van ons PAL programma,
waar super geëngageerde tutors 200
enthousiaste eerstejaars les gaven. Onze
werkgroepen zijn in de verf gezet of
nieuwe zijn gevormd, zoals bijvoorbeeld
werkgroep Redactie of Fiësta, om het
engagement te boosten. We hebben zeer
veel verwezenlijkt en ik hoop naar volgend
jaar toe dat ze even ambitieus zullen zijn,
echt Invincible als het ware!
Je spreekt zeer enthousiast over
het afgelopen jaar, dreigt er nu een
zwart gat voor jou persoonlijk?
Arno: Het zwart gat, ergens dreigt dat
inderdaad wel denk ik. Maar dat is niet
meer dan normaal! Als je na praeses te
zijn geen zwart gat zou hebben, dan heb
je de ervaring niet ten volle beleefd. Als je
het praesesschap niet zou missen, denk ik
niet dat je er voor honderd procent voor
gegaan bent. Ik verwacht het dus wel,
maar dat is niet noodzakelijk een negatief
punt.
Vincent, jij komt uit bedrijvenrelaties en gaat terecht komen
in een totaal andere wereld, hoe
bereid je je daarop voor?
Vincent: Het is zeker belangrijk om
zoveel mogelijk vergaderingen bij te
wonen, alsook informele momenten.
Er is jammer genoeg geen duidelijke
handleiding… Het zijn lagen van kennis
waar je stapje voor stapje iets bijleert
of opvangt. Elke ontmoeting draagt bij
tot het groeiproces. Qua dossierkennis
heb ik voorlopig misschien wat minder
bagage, maar voor een groot deel
aan andere skills denk ik dat je bij
bedrijvenrelaties wel goed opgeleid wordt:
managen van een groep, diplomatie en
communicatie naar de buitenwereld, …

Er komt duidelijk meer bij kijken
dan men op het eerste zicht zou
zeggen, is het ook meer dan dat jij
oorspronkelijk dacht?

Arno, we kunnen dus wel zeggen
dat het hectisch is, zijn er grote
verrassingen waar je voor kwam te
staan?

Vincent: Op praeses hangt zo’n mythische
stempel op van massa’s werk, maar als
je dan in je hoofd oplijst wat allemaal
verplicht is en wat de kerntaken zijn
merk je wel dat dat beperkt is. Het zijn
de kleine, niet-expliciete taakjes die het
meeste werk vragen. Taakjes waar je snel
op moet inspelen.

Arno: Ja en nee, ik heb wel goed opgelet
naar wat mijn voorganger deed zodat
ik goed voorbereid was voor wat er op
me afzou komen, maar je kan je nooit
voorstellen wat je allemaal overvalt op
een massaevent zoals de 24 urenloop:
van leden tot media tot LOKO te woord
staan, het is zo’n ervaring die je je nooit
kan inbeelden. Achteraf gezien was dat
één van de mooiste dagen uit mijn leven.
Hetzelfde ongelofelijke gevoel krijg je ook
op de jobfair waar je als praeses, alé ik
toch, Vincent ligt misschien volgend jaar
in zijn bed, (Lacht) de hele dag meewerkt
aan zoiets fenomenaal.

Arno: Geen enkele post beleef je zo
intens wanneer je je kot uitkomt dan het
praesesschap. Voor iedereen rondom
mij ben ik constant praeses. De vaste

“Vergeet niet dat uw mama u nog
elke dag Centi noemt.”
Arno: Het is inderdaad zeer divers, maar
als praeses sta je nooit alleen. Ik had er
nooit kunnen staan als praeses zonder ons
onderwijsteam achter mij, ook al heb ik
twee jaar ervaring binnen VTK onderwijs.
Of evenmin zonder het cultuur- of
activiteiten team of eender welke post.
Het is leuk als je goede mensen onder je
hebt die in je geloven en vertrouwen, dat
is veel belangrijker dan je geschiedenis
binnen VTK.

taken zijn inderdaad niet zo belachelijk
veel werk, maar je bent 24 uur per dag
praeses. Daarbij komt dan ook nog het
opvolgen van de standpunten die je met je
praesidium wil verwezenlijken, zo kan je
je stempel als praeses pas drukken.

Ook negatieve verrassingen?
A: Goh, je merkt bijvoorbeeld wel dat
bij sommige vrouwen de emoties sneller
opwaaien als ze een praeses zien voorbij
lopen, maar ik kan zulke dingen doorgaans
wel goed inschatten en anticiperen. Als
iemand me meer aankijkt als praeses dan
als Arno komt het uiteindelijk neer op
dezelfde retorische kwaliteiten als anders
he. Ik ben in ieder geval zeer tevreden met
mijn vriendin!
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Vincent, waarin bewonder je Arno?
Vincent: Arno is echt een talent in het
aansporen van een groep, zowel mensen
die hij goed kent als mensen die hem
vreemd zijn. Ook voor nieuwe initiatieven
op poten te zetten, neemt hij makkelijk
mensen mee op sleeptouw. Dat is echt
bewonderenswaardig.

“Het zwarte gat dreigt, maar dat is
normaal!”
Arno, voor jou dezelfde vraag.
Arno: Waarin bewonder ik mezelf ?
(Lacht) Nee, ik bewonder Vincent om
vele dingen! Maar hij kan vooral heel
managementsgericht overkomen en toch
tegelijk ook heel persoonlijk en met gevoel.
Vincent zal altijd zeer oprecht tegen je
spreken en dat is echt een hele goede
eigenschap, ook voor een praeses. Dit dus
naast ál die andere goede kwaliteiten!
Vincent, welk advies zou je nu on
the spot aan Arno vragen?
Vincent: Goh dat is een moeilijke! Gek,
want je denkt dat echt tien keer per dag,
maar om zo snel iets te bedenken…
Arno: Ik zou zeggen: vergeet niet dat uw
mama u nog elke dag Centi noemt, zodat
je met de voetjes op de grond blijft!
Jullie voorgangers waren vaak
beren van kerels, jullie iets minder,
wie is nu het grootste van jullie
twee?
Vincent: Ik denk wel dat Arno wint, maar
nipt, heel nipt!
Arno: Nipt als ge van heel ver kijkt…
(Staan recht om te vergelijken, het verschil was
groter dan ik had verwacht)
Vincent: dat is nu toch niet zó veel!
Arno: Ongeveer hetzelfde verschil als ik
met Lukas! Laten we zeggen dat ik niet
zo veel met een eerstejaar verward word
als Vincent.
Laten we hopen dat we volgend jaar
hogere toppen kunnen bereiken
dan jullie lengte, bedankt voor
jullie tijd! JQ & TV

•
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Technologie

H oe

kan

B lockchain

aan onze toekomst bouwen ?

In 2017 kwam de Bitcoin bijna evenveel in het nieuws als Donald Trump. Het is
echter de onderliggende technologie, Blockchain, die voor echte doorbraken
zal zorgen. De Bitcoin, als belangrijkste hedendaagse toepassing, heeft echter
voor een aantal foute verwachtingen gezorgd die ik in dit artikel eerst zal
uitklaren.

De term Blockchain bestaat uit Block
en Chain. De technologie vormt dus
een ketting van blokken informatie die
allemaal naar de vorige verwijzen - buiten
het eerste blok natuurlijk. Iedereen heeft
een kopie van de Blockchain en elke tien
minuten wordt er een nieuw blok aan
toegevoegd dat de transacties bevat voor
die tien minuten. Doordat alles ook nog
eens geëncrypteerd moet worden, zou het
veel te veel rekenkracht vergen om alles
realtime te updaten.
Vervolgens wordt gecontroleerd of alle
kopieën overeenkomen. Als dat niet zo
is, wordt de meest voorkomende versie
als juist aangewezen. Waarom dat veilig
genoeg is, zal hieronder duidelijk worden.
Ieders gegevens tegelijkertijd controleren
is echter veel te arbeidsintensief. Daarom
wordt aan elk blok een hash value
gegeven, een wiskundige waarde. Een
nieuwe hash value bestaat uit de waarde
van het huidige blok waar al de vorige
hashes worden bij opgeteld. Mocht
iemand met slechte bedoelingen dus een
blok willen aanpassen, zou die dat ook
voor alle voorgaande blokken moeten
doen, binnen de tien minuten én ook
nog eens voor de meerderheid van de
versies op heel de aardbol die bovendien
allemaal geëncrypteerd zijn. Redelijk
onwaarschijnlijk is een understatement.
Nu dat de basis van Blockchain uitgelegd
is, zal duidelijk worden waarom Bitcoin
eigenlijk geen optimale toepassing is.
Bitcoin is een digital currency. Elke tien
minuten kunnen miners het volgende
blok zoeken en diegene die het als eerste
vindt, wint het recht om het te coderen en
aan de ketting toe te voegen. De beloning
is een stukje digitaal geld. Als echter te
veel mensen gaan minen, worden de
berekeningen moeilijker zodat er niet te
veel geld in omloop komt. Doordat het
minen vertraagt, vertraagt de Blockchain.
Daarnaast oogt de Bitcoin nog altijd als
een hiërarchisch systeem.

In zijn puurste vorm is de Blockchain
ten eerste peer to peer in plaats van het
gewoonlijke gecentraliseerd systeem. Het
snijdt al de extra tussenpersonen weg die
hun deel van de transactie willen. Ook
zullen transacties veel sneller uitgevoerd
worden.
De grootste troef draait echter rond
vertrouwen. Door de aard van Blockchain
is dat ingebouwd en niet een te coderen
extraatje. Door de grootte van de ketting
aan informatie is die praktisch onhackbaar.
Elk blok verwijst naar het vorige en heeft
een timestamp zodat het tijdstip van
toevoegen onbetwistbaar is. Aangezien
fraude door iemand in het netwerk bijna
onmogelijk is, wordt vertrouwen een
eigenschap van het systeem.
Niet alles is echter rozegeur en maneschijn.
Net als vroeger bij het internet bestaat het
gevaar van privatisering. Als de toegang tot
Blockchain binnen een bedrijf gehouden
wordt zonder enige transparantie kan de
onaanpasbaarheid ervan voor derden
juist een probleem worden. Hopelijk zal
de overheid het nooit zo ver laten komen.
Nu dat de mogelijke misverstanden van
de baan zijn, is het tijd om zo rooskleurig
mogelijk te gaan speculeren over de
toekomst.

Één van de markten die enorm
zouden profiteren van een succesvolle
toepassing is het Internet of Things.
Om de verschillende apparaten op een
geavanceerder manier met elkaar te
kunnen laten samenwerken, kunnen
Smart contracts ingebouwd worden.
Afhankelijk van de situatie zal automatisch
een bepaalde transactie tussen twee of
meerdere toestellen uitgevoerd worden en
ingeschreven worden in een Blockchain.
Een vaak terugkerend voorbeeld is dat
van een wasmachine die elke minuut
controleert waar de elektriciteit het
goedkoopst is en daar voor die minuut
energie aankoopt.
Een andere gebruik is bij de notaris.
Geen onnodig papierwerk meer om alles
te controleren, geen torenhoge taxatie,
geen dagenlang wachten. Alle informatie
over vorige eigenaars zit gewoon in een
Blockchain die fraude onmogelijk maakt.
De ontelbare mogelijkheden zullen
ervoor zorgen dat de Blockchain in 2018
een steeds sterker trendwoord zal worden!
Wil je meer weten? De volgende TED talk
is alvast een aan te bevelen. https://www.
youtube.com/watch?v=Pl8OlkkwRpc

•

Sam Vervaeck
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VTK

B attle

of

G5

Een praesidium wordt niet alleen geleid door de praeses, maar door een team
van vijf enthousiastelingen: Groep5. Wie zijn ze en wat doen ze exact? En nog
belangrijker: is het opkomend G5 even capabel om Ar’no Limits te kunnen opvolgen?
Wij testten het uit!

Vice - Praeses
Pieterjan geeft volgend jaar het roer over aan Kobe Vanassen, maar je mag hem ook gewoon “Schakel” noemen.
Wekelijks schrijven ze prachtige epistels voor in het Bakske, shifters worden verwend met zijn medewerkersbonnetjes en werkgroepen
kunnen altijd op hem rekenen. Bovendien zorgt de Vice voor een geweldige sfeer binnen het praesidium. Hij ligt ons duidelijk
allemaal nauw aan het hart en hoe kan je iemand zijn hart beter veroveren dan met gratis eten? Daarom testten we even uit wie het
beste is in pannenkoeken bakken, meer bepaald wie kan het meeste pannenkoeken flippen?

Kobe bijt de spits af, en zoals iedereen weet mislukt de eerste altijd, en de pannenkoek belandt half uit de pan. Toch een half puntje
verdiend! Verder loopt het voor zowel Pieterjan als Kobe perfect waardoor de uitslag 3 - 2,5 in het voordeel voor Pieterjan bedraagt!
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Beheer
In een organisatie als VTK zijn er veel geldstromen in omloop. Om onze begrotingen te beheren, kassa’s te voorzien en verzekeringen
en boekhouding te regelen hebben we twee beheerders. Maar als je zo veel met centjes bezig bent, heb je dan nog voeling met de
waarde ervan? Huidige beheerders Nick en Bram nemen het op tegen opkomend beheerders Julie en Stijn in een wedstrijdje “Raad
de Prijs”!

			Julie		Stijn		Bram		Nick		Oplossing
226 blikjes cara 33cl		€110		€80		€79,10		€90,40		€74,58
12 flessen Gran Baron Brut

€72		

€84		

€66		

€84		

€65,88

1/20 Bitcoin		€200		€380		€920		€350		€307,07
100 Amerikaanse dollar

€92		€85		€82		€73		€81,26

Pukkelpop combiticket
met camping chill

€238		€200		€230		€230		€230

Bram en Nick waren vaak zeer dicht bij de oplossing, maar door een (kleine) misschatting van de bitcoin winnen Julie en Stijn deze
ronde met een totale misschatting van €297,56 tegen €703,44.

Secretaris
Pennen en papier, printers en etiketjes, de papieromloop bij VTK is zeer groot. Gelukkig kunnen we op onze secretaris rekenen
zodat we altijd voorradig zijn met al onze kantoorartikels. Daarnaast is de secretaris ook verantwoordelijk voor de alumniwerking,
het organiseren van Ouwe Zakken Avonden en cantussen voor de oudere generaties ingenieur. Mathias Hoernaert zijn termijn loopt
ten einde en Benjamin Gui staat klaar om over te nemen. Maar wie kent de wereld van secri het best? We testten het uit met een
spelletje Memory, helemaal in het thema van kantoorspulletjes.
De spanning was te snijden, in hoeverre een
memoryspel spannend kan zijn, en de eerste ronde
eindigt met gelijkspel. De ultieme finale loopt weer
nek aan nek, maar het is Mathias die uiteindelijk
met de overwinning gaat lopen.

Verdict
Eén ding is duidelijk: de opkomende ploeg kan het huidig G5 het vuur aan de schenen leggen. In de algemene score verliezen ze nipt,
maar ze moeten zeker niet onderdoen voor het huidige posten. Met jouw stem op de kiesweek wordt kiesploeg Invincible volgend
jaar dan ook onverslaanbaar! JQ

•
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Escape room

O ntsnappen

aan de realiteit

Al eeuwenlang probeert de mens te onstnappen aan zijn alledaagse realiteit.
Of het nu is door middel van een toneelstuk, een boek, een televieserie of een
computerspel. Recent is de persoonlijke betrokkenheid op deze “alternatieve
realiteiten” steeds groter geworden. In plaats van een personage te volgen in
zijn verhaal kunnen we het zelf sturen. Kijk maar naar een videogame, of nog
beter virtual reality, waar een fantasy nog nooit zo dicht bij de realtiteit kwam.
Escaperooms gaan echter nog een stap verder. Ze trekken de fantasie voor even
binnen in de echte wereld. En laten je voor een uurtje iemand volledig ander zijn.
De meesten zullen er wel al eens van
gehoord heben of zullen ondertussen al
escaperoomexperts zijn, maar sommigen
onder ons vragen zich misschien nog
steeds af wat een escaperoom nu juist is.
Het concept is redelijk simpel: een groep
spelers wordt in een kamer of meerdere
kamers opgesloten. Door het zoeken van
aanwijzingen, codes en sleutels en door
het oplossen van puzzels en raadsels
proberen de spelers de kamer te verlaten.
Dit alles binnen een bepaalde tijdsduur,
meestal één uur. Tegenwoordig is het
aanbod zeer divers. Men kan vaak kiezen
tussen verschillende verhaallijnen, die niet
altijd te maken hebben met het opgesloten
zijn in een ruimte.

Geschiedenis
De plotse hype van escaperooms is een
feit, maar waar komen escaperooms
eigenlijk vandaan? Vele bronnen beweren
dat de escape room zijn oorsprong vindt in
een type video game “Escape the room”.
In feite valt het veel verder te zoeken. De
mens is altijd curieus geweest. We houden
van avontuur, exploreren, nieuwe dingen
leren en ontdekken. Onze voorouders
waren niet anders.
Het perfecte voorbeeld hiervan zijn de
ontdekkingsreizen. Voor de elite van die
tijd was dit echter iets te gevaarlijk. Om
hun verlangen naar avontuur toch iets te
bevredigen lieten ze ingenieuze labyrinten
bouwen in hun tuin.
Labyrinthen evolueerden uiteindelijk naar
vroege video games. En dan komen we
terug bij deze “Escape the room” spelen.
Hier moest men door op verschillende
objecten te klikken aanwijzingen verzamelen om uit de virtuele omgeving te
ontsnappen. Het meest gekende voorbeeld
is allicht “Crimson Room” gecreëerd door
Toshimitsu Takagi in 2004.
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In 2006 ontstond voor het eerst een popup kamer, “Original Piece” in Californië.

Het was echter een japanse student die
het concept populair maakte. Takao Kato
zag een klasgenoot een escape-the-room
spel spelen op haar computer en besloot
een escape-the-room spel te creëren in de
echte wereld. Zo ontstond SCRAP die
in 2007 de eerste Japanse escaperoom
oprichtte. Later ontstond Parapark, die in
2011 de eerste escaperoom naar Europa,
Hongarije brachten. Hierna kwam
het ontstaan van escaperooms in een
stroomversnelling. Al snel ontstonden er
duizenden escaperooms verspreid over de
hele wereld.

Thematiek
Naast het concept ontsnappen uit een
ruimte, probeert men vaak de ervaring
rijker te maken door er een verhaal rond
te spinnen en wordt de escaperoom
volledig volgens dit verhaal ingericht.
Inspiratie wordt vaak gehaald uit
de geschiedenisboeken. Zo heb je
escaperooms uit het wilde westen, de
Tweede Wereldoorlog, of uit het verre
oosten. Soms zorgen deze thema’s
echter voor een heleboel controverse. In

Tips
Ga op ontdekking
Je eerste doel is om hints te
verzamelen die je verder op
weg kunnen helpen. Draai dan
ook elke steen om op zoek naar
aanwijzingen. Niet alles is een hint,
maar de meeste dingen liggen er
met een reden.

Orde
Sleutels worden zelden meerdere
malen gebruikt. Laat ze dan ook
in hun slot zitten zodat je duidelijk
weet welke je al gebruikt hebt en
welke niet.

Gereedschap
Ga naast hints ook op zoek naar
hulpmiddelen als een UV-lichtje
of dergelijke, die maken vaak een
belangrijk deel uit van het spel.

Klok
Verlies de klok nooit uit het oog. Het
is en blijft een spel tegen de tijd. Zo
voorkom je dat je te veel tijd verliest
aan één onderdeel.

Verdeel en heers
Verdeel je over de ruimte en laat
iedereen een deel van de kamer
afzoeken. Sta zeker niet met
teveel te staren op één puzzel,
meestal zijn er verschillende zaken
die je tegelijkertijd kunt doen.
Communiceren blijft natuurlijk
zeer belangrijk. Roep als je iets
gevonden hebt, zodat iedereen op
de hoogte is.

Spelmeester
Luister zeer goed naar wat de
spelmeester in het begin vertelt. In
zijn uitleg zit vaak een eerste hint
verstopt. Zit je lange tijd vast bij
één stuk vraag hem dan ook om een
hint. Ze zullen niet de hele puzzel
uileggen, maar ze kunnen je wel op
weg helpen.

Amuseer je
Vergeet nooit, dat het belangrijkste
doel van de escape room plezier
maken is. Het is natuurlijk leuk als
je eruit ontsnapt, maar elkaar op
stang jagen is nergens goed voor.

Valkenswaard, Nederland was er bijvoorbeeld een escaperoom met als thematiek,
het Achterhuis van Anne Frank. In
tegenstelling tot het verhaal van Anne
Frank kon men hier wel uit ontsnappen.
Begrijpelijk dat dit verkeerd ontvangen
kan worden voor mensen die de
Jodenvervolging in levende lijve hebben
ondervonden.
De inspiratie komt echter niet altijd uit
het verleden. Vele escaperooms vinden
hun oorsprong in boeken, films of series.
Een voorbeeld hiervan komt uit de serie
The Oﬃce. Deze specifieke kamer heeft
als toepasselijke beschrijving: “Iedereen
zijn ergste nachtmerrie, je zit vast op je
werk en kunt niet weg.”
Role Play speelt hier vaak ook een
prominente rol in. In deze context kunnen
de spelers zich volledig inleven in een
bepaald personnage. Waan je bijvoorbeeld
voor een uur Sherlock Holmes.
Een ander populair thema is horror.
Hier wordt het concept van de escaperoom gecombineerd met het griezelen in
een spookhuis. Zo zijn er escaperooms
met een zombie wiens ketting om de 5
minuten langer wordt. Trotseer voor een
avond je ergste nachtmerries. Het is alvast
niet voor the faint of heart.
Het ontsnappen uit een ongename situatie
is het meest voorkomende scenario.
Sommige verhaallijnen hebben echter
niets te maken met een ontsnapping. Een
bankroof, het oplossen van een moord of
het deactiveren van een bom zijn allemaal
mogelijke verhaallijnen.

De test
We konden het natuurlijk niet laten zelf
eens een escaperoom uit te testen. Dit
deden we dan ook met het communicatieteam van VTK. En het bleek een zeer
goeie teambuildingsactiviteit te zijn. Veel
kan ik natuurlijk niet vertellen over de
kamer zelf, dit zou de escaperoom voor
toekomstige gebruikers kunnen verpesten.
Het was echter een zeer leuke ervaring
waarin we elkaar als team een beetje
beter leerden kennen. Wie presteert onder
druk, wie is een natuurlijke leider een wie
is het meest vindingrijk?

Conclusie
Ik vind het een absolute aanrader. Escaperooms zijn een manier om te ontsnappen
aan de alledaagse sleur van het leven. En
het is een veel toffere manier dit te doen
met je vrienden en je onder te dompelen
in een escaperoom dan het bingewatchen
van de zoveelste serie.
Veel mensen stellen een bucketlist op met
allerlei dingen die ze in hun leven gedaan
willen hebben. Zeg echter ja tegen elke
ervaring. Wat is het ergste dat je kan
overkomen? Het feit dat je €22 armer
bent? Van een volle spaarrekening word
je ook niet gelukkig.
Daarbovenop moet er toch wel iets
speciaal aan zijn als talloze series als The
Big Bang Theory, Boer zoekt vrouw en
zelfs het laatste seizoen van De Mol een
escaperoom featuren. Ben je niet een
beetje curieus, what the fuss is all about?

•
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Wil je meer foto’s zien?
Volg ons op:

- Instagram: vtkleuven
- Snapchat: vtkleeuw
- Facebook: VTK
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Existenz

Zoals elk jaar liet Existenz zich weer helemaal gaan met een leegstaand
gebouw in het Leuvense. Dit jaar namen we het oude Unident gebouw op
de Hertogensite onder handen, en maakten er ons LABO van: een plaats om
te experimenteren met ruimte, materiaal, muziek, tekst, hapjes en drankjes.
Een wandeling van onze fratsen:
Traditiegewijs werd de week geopend met een receptie op zondagavond,
waar er lustig maar bondig gespeecht werd en de winnaars van de
ontwerpwedstrijd van Existenz bekendgemaakt werden. De geselecteerde
posters van deze wedstrijd waren ook de hele week te bewonderen in de
trappenhal van het LABO. We gingen swingend de nacht in met muziek van
Sea (peoples) en EME.
Op maandag gingen de eerste workshops van start: je kon bouwen
met vezelcement of een eigen kruk in elkaar steken, of net kapotgaan
in de boksinitiatie. De ateliers werden in gebruik genomen door
architectuurstudenten en belevingsruimtes zoals de blauw-witte ruimte en
de tuin werden volop beleefd.
Ook werd er nóg een ontwerpwedstrijd voorgesteld: wie zou er de sokkel
ontwerpen voor een toekomstig kunstwerk in het Arenbergpark? De dag
werd afgesloten met Rumoer, waar slam poetry, muziek en stand-up de
Zilverzaal vulden.
Dinsdag hebben we de workshops verdergezet met 3D-printen, staalvlechten
en enkele reeksen pull-ups, en ’s avonds was er muziek van Mushroom Molly
en liet Borokov het LABO daveren. Een knusse quiz sloot de dag af.
Woensdag is marktdag op de Existenzweek: ook dit jaar kon er weer
gesnuisterd worden tussen de kraampjes. Er konden totebags bedrukt worden
en bouwvakkersestafettes gelopen, en als afsluiter was er Soirée Écoutée,
waar MVRDV, 51N4E en NU architectuuratelier talrijke geïnteresseerde
oren van een lezing voorzagen.
Donderdag werd er duchtig gebetonneerd tijdens de workshops en ’s avonds
werd er een gezellige barbecue gehouden onder de klanken van New
Addiction en MAJOR.
Net als traditioneel beginnen met de openingsreceptie, eindigden we
traditioneel met een closing night: een zwartgeblakerd herenhuis op de
Oude dat gevuld werd met de kleuren van muziek en cocktails.
En toen namen we afscheid van onze tijdelijke thuis, die helaas met de grond
gelijkgemaakt zal worden. Onze herinneringen zullen gelukkig een langer
leven beschoren zijn.
Tekst: Evelien Feys, Foto’s: Elisabeth De Clercq
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Duurzaamheid

v eggie

Op verplaatsing : HOtspOts in

l euven

Uit eten met het oog op geen vlees of vis, het is niet altijd even gemakkelijk. Als
een restaurant enkel vegetarische lasagne, pasta arrabiata en een slaatje op
de kaart heeft staan is het moeilijk om vlees te vermijden (of gevarieerd te eten
als je vegetariër bent, laat staan veganist). Gelukkig zijn er een hele hoop leuke
plekken in Leuven waar je wél veelzijdig, lekker en plantaardig kan eten. Sommige
van deze plekken bieden ook vlees- en visgerechten aan, dus je kan er zelfs
naartoe met die ene vriend die écht niet vegetarisch wilt eten.
Het Strand
Keuken: vegetarisch, Europees

gefrituurde aubergine met aardappelen.
Bij alle gerechten krijg je een portie rijst.

VegaVerso

Opties: vegetarisch, vegan
Boven cinema ZED vindt je sinds
kort dit hippe restaurant. “Drank,
spijs, gratis warmte en gezelligheid”
is hun slogan. Combineer een etentje
in dit prachtig ingerichte café of
bezoekje aan de bar met een film in de
cinema voor een ideale date of uitje
met vrienden.

Keuken:
100%
plantaardig,
broodjes,
burgers,
wraps,
gebak (zeer breed aanbod dat
regelmatig varieert en uitbreidt)
Opties: vegan
Dit volledig veganistisch restaurant heeft
misschien wel de meest uitgebreide kaart
die ik in Leuven al ben tegengekomen.
Het menu staat vol met burgers, wraps,
salades, broodjes, ... Ook is het bijna
onmogelijk om te kiezen tussen alle
speciale (of minder speciale) drankjes.
Mijn favoriete deel aan dit gezellig
ingerichte restaurant: de toog vol met
verse taarten, gebakjes en koekjes.

Lukemieke
Keuken: internationale
vegetarische keuken
Opties: vegetarisch, vegan

Beijing
Keuken: Chinees, Koreaans
Opties: vlees/vis, vegetarisch,
vegan
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In dit restaurant op de Tiensestraat kan
je zowel afhalen als ter plekke eten. Het
is niet de meest gezellige plek in Leuven
maar het eten is het meer dan waard. Op
de vegetarische kaart staan onder andere
noedels met groenten, mapo tofu (tip:
vraag voor een minder spicy versie als
je niet graag pikant eet), dumplings en

Alles in dit 100% vegetarische restaurant
wordt dagvers bereid met lokale,
seizoensgebonden bioproducten. Het
variërende dagmenu bevat steeds een
soep, hoofdschotel of ovengerecht en
nagerecht. Voor een volledig menu betaal
je 26 à 27 euro, wat zeker niet overdreven
is gezien de kwaliteit van de gerechten en
gezellige sfeer.

Buﬀet bjj Noordoever

Thai House
Keuken: Thais
Opties: vlees/vis, vegetarisch,
vegan
Deze plek kennen de meesten onder jullie
waarschijnlijk wel. De favoriete Thai
takeway plaats van menig student. Je
vindt hier naast de gebruikelijke vlees- en

Verse taart bij Lukemieke

Lunchen bij Het Strand
visgerechten verschillende vegetarische
opties, waaronder de befaamde pad
thai tofu met roze noedels en bicky
ajuintjes en een hele resem aan Thaise
curry’s. Er staat ook een vegan optie op
het menu: pad pak, een stir-fry gerecht
met verschillende groeten, tofu en rijst.
Je kan je in het restaurant neervlijen of
je gerecht meenemen naar huis (pro tip:
als je ter plekke eet krijg je meestal een
grotere portie).

Royal Indian Food
vlees/vis,

Keuken: Midden-Oosters,
falafalbar
Opties: vegan
Op de hoek van de JP Minckelersstraat
vind je deze gezellige falafalbar. Zowel ‘s
middags als ‘s avonds kan je hier terecht
voor lekkere falafel met hummus, tahini
of baba ganoush. Bestel falafel om mee
te nemen of blijf gezellig eten in de leuk
ingerichte ruimte.

Keuken: Indisch
Opties:
vegan

Alfalfa

vegetarisch,

Deze op de Naamsestraat gelegen
afhaalzaak zou je zo voorbij lopen, moest
je niet weten wat het was. De plek ziet er
initieel wat vreemd uit, maar één keer je
het geprobeerd hebt, blijf je terugkomen.
Voor €6 krijg je een bakje met rijst en drie
verschillende gerechten. Elke dag kan je
uit verschillende dingen kiezen, waarvan
steeds de helft vlees of vis bevat en de
andere helft vegetarisch (grotendeels
vegan) is. De stijl is “Indisch op zijn
Belgisch”, niet pikant dus maar wie durft
kan extra pikante saus vragen.

Noordoever
Keuken: duurzaam vegetarisch
Opties: vegetarisch, vegan
Noordoever is een volledig vegetarisch
restaurant met een interessant concept:
je schept je eten zelf op uit een buffet
en betaalt per gram. Alle gerechten
worden gemaakt met verse, biologische
ingrediënten.
Noordoever
werkt
voornamelijk met lokale, duurzame
leveranciers en composteert al het
groenafval.

•
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IAESTE

c Onnect 2018!
A few weeks ago, IAESTE Belgium was the host for the 8th Connect Conference.
This 5 day event brings together the Local Committees from the Connect Region
(roughly consisting of Western Europe). The aim is to improve the international
cooperation through workshops and country presentations. But besides learning from
each other, the main idea is to forge friendships with group activities and parties!
Set in Verloren Bos in Lokeren, we asked a few questions to Lukas Liekens (coorganiser at the conference, LC Leuven) and to Jan Machacek (participant, LC
Lausanne).
How did you start organizing such
a big event?

Did you attend any other big event
before organizing it?

L: The Connect Conference is held every
year, so we had some input from previous
editions. This however was not nearly
enough information to start organizing
this large event, so we spent a lot of time
trying to identify all the tasks and jobs.
As the financial coordinator my job was
pretty simple, I just had to find enough
money to organize the conference. We
contacted loads of companies as well
as universities and managed to raise a
nice sum of money. This gave us some
financial freedom to invest in extra cool
gadgets for the participants.

L: No this was my first event of the
sort. Luckily, we had a lot of people
involved in the organization that had
attended some events before and they
gave us some valuable tips and feedback.
What is the main purpose of this
event?
L: The main purpose of conferences
like the Connect Conference is to bring
IAESTE members together and allow
them to exchange ideas, approaches
and realizations. In fact it is a forum

“It was really cool to work with such a
motivated team of organizers!“

where we get to know the international
working of IAESTE and come up
with new ideas to improve our own
local organisation. Throughout the
conference we mainly focused on a
lot of interesting workshops regarding
soft skills and strategic development as
well as cool team building activities.
How did you get involved in
IAESTE? How long have you been
involved?
L: I have been involved in IAESTE for
about one year and a half now. I got
involved through friends, since IAESTE
was just starting out around that time.
Nowadays we are always looking for
interested members who want to organize
events of all magnitudes. The Connect
Conference was a very big event for our
team, but we also organize lots of small and
fun events for the incoming trainees and
the students, e.g. quizzes, parties, trips, etc.
Why did you decide to organize this
event for IAESTE?
L: I thought that it was a cool opportunity
to learn something about organizing
events and all the planning and effort that
goes into hosting such a big conference.
It was also really cool to work with such
a motivated team of organizers, who
wanted nothing but the best for this event.
At the end of the day, it’s about meeting
new people and trying new things and this
event was the perfect opportunity to learn
a lot and make loads of connections.

A lot of enthusiastic participants!
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Is this your ﬁrst Connect conference
as a participant?
J: No, this was my 2nd conference,
my first one was in Malaga, Spain.
What do you think of connect
Belgium, is it what you expected?
J: It was a great experience. The
workshops were very diverse this year,
and gave us good insights not only
into IAESTE itself, but were also very
helpful on a personal development level.
I also very much enjoyed the external
speaker at the conference. All in all, the
conference surpassed my expectations.
Belgian delegation @ connect 2018
Do you like the theme of the
conference?
J: The conference was located in a small
castle, surrounded by a park with a lake.
This was a beautiful setting which I
definitely did not expect. The Belgian
aspect of the theme was also very present,
all of us enjoyed the beer brewed especially
for the conference. The Cantus was a
very memorable event, and, although it
became a little chaotic at times, it was a
nice impression of what Belgian students
get to experience during their studies.
How did you get involved in
IAESTE?
J: I got to know IAESTE though my
traineeship, and participated in the
organization ever after. It is amazing that
the organization is present at so many
different levels – we talk to students at
universities, companies, and need to
coordinate our activities nationally and
internationally. Personally, I’m driven
by trying to give everyone the chance to
experience an IAESTE internship as I
did.

What is your main responsibility in
your LC?

Would you recommend it to other
people?

J: I was president of a local committee
and organized different activities at
the regional level. It was an interesting
challenge trying to keep about a dozen
members focused, involved and happy
while working towards expanding our
visibility and keeping all our day-to-day
activities on track.

J: Absolutely. The conference is an
experience you won’t forget quickly.
You meet tons of interesting people
from all over Europe, get to understand
and appreciate IAESTE on a deeper
level, and eventually just become part
of the IAESTE family. It makes you
want to organize activities back in your
home country and improve your local
committee further.
So if you have the chance, go!

“Personally, I’m driven by trying to give
everyone the chance to experience an
IAESTE internship as I did.“
Triggered?
Come to our member raising events!
Ask all your questions via a message
on our fb page IAESTE, LC Leuven.
Contact us on iaeste.info@vtk.be
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Wellicht is professor Vandepitte de meest gekende professor van onze faculteit
waar je al veel verhalen over hebt gehoord, misschien wel zonder zelfs ooit enige
les van hem te hebben gekregen. Wij wouden de man die iedereen kent van
zijn prachtige bordschema’s en geanimeerde lessen eens beter leren kennen. We
ontmoetten deze druk bezette man op het departement werktuigkunde en zagen
vooral een man gepassioneerd door zijn vakgebied, met humor en zelfrelativering
die uiteindelijk het beste in ons allemaal naar boven wil halen.
Dankuwel om tijd voor ons te
maken in uw drukke agenda! U bent
reeds een lange tijd een gevestigde
waarde binnen de faculteit, wat is
uw exacte loopbaan tot nu toe?
Ik ben in ’85 begonnen als doctoraatstudent
binnen het departement. Nadien heb ik
een aantal jaar in de ruimtevaartindustrie
gewerkt in Nederland waarna ik naar
de KU Leuven ben teruggekeerd om als
voltijds docent aan de slag te gaan.
U geeft heel veel colleges, hoeveel
zijn het er exact?
Deze week geef ik 23 uur les,
contacturen voor projectwerken en
masterproeven niet meegerekend.
Dit semester heb ik twee vakken
in het vierde semester van de
bachelor, twee vakken in Kortrijk
en nog één vak in de master. Vijf in totaal
dus. In het eerste semester is er eentje in
de eerste bachelor en in de eerste master,
nog eentje in de master-na-master Space
Studies en dan nog in eentje in Brugge
bij de industrieel ingenieurs. Ik maak dus
ook nogal wat verplaatsingen naar andere
campussen.

Wat vindt u het mooiste aan de job?
Dat je eigenlijk op een redelijk
ongebonden manier kan werken aan
technisch interessante zaken. Voor wat
betreft het onderwijs is dat natuurlijk
wat basisprincipes van, in mijn geval, de
mechanica en ook een beetje de lucht- en
ruimtevaart aan studenten doorgeven. En
verder wat onderzoek en dienstverlening
betreft dat wij met bedrijven in contact
komen en samen met hen redelijk
innovatieve zaken kunnen verwezenlijken.
Dat is toch wel een mooie bezigheid.

lancering is er een stukje van mijn werk
van toen dat gebruikt wordt om satellieten
in de ruimte te brengen. Ook nu zijn we
nog met ruimtevaarttoepassingen bezig,
bijvoorbeeld met de ontwikkeling van
CubeSats, kleine satellietjes ter grootte
van ongeveer één kubieke decimeter,
waar we proberen op het gebied van
standregeling ontwikkelingen te doen die
mogelijk maken ze op een nauwkeurige
manier te controleren qua oriëntatie.
Dat moet wel veel voldoening geven
lijkt me?
Ja
inderdaad,
concrete
realisaties die dan ook in de
praktijk komen zijn zaken die
toch enige voldoening geven.
Maar dat niet alleen uiteraard:
onderwijsactiviteiten geven ook
voldoening, als je ziet dat studenten
zaken oppikken, zelfstandig redeneringen
kunnen opbouwen en dingen bijleren
voor praktische, concrete toepassingen.

“Latijn is voor een ingenieur
minstens even belangrijk als
wiskunde.”
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Is er dan een bekend voorbeeld of
toepassing binnen de ruimtevaart
waaraan u werkt of heeft gewerkt?
Na mijn doctoraat ben ik bij Fokker
Space & Systems begonnen waar ik onder
andere heb gewerkt aan de ontwikkeling
van de Ariane 5, een nog altijd heel
succesvol lanceervoertuig. Dus bij iedere

Waarom
heeft
u
destijds
voor
de
studie
van
ingenieurswetenschappen gekozen?
Dat hangt voornamelijk samen met wat
je graag doet in het secundair onderwijs
en wiskunde was daar een belangrijke
component natuurlijk. Ik heb destijds
Latijn-wiskunde gestudeerd en ik vind
Latijn voor een ingenieur minstens even
belangrijk als de wiskunde omdat het
Latijn een heel analystische benadering
vereist: zinnen die soms een halve pagina
lang zijn ontleden op een heel logische
manier. Dit zou het onderwerp kunnen
en dit kan dat met dat werkwoord
samenhangen, enzovoort. Zo moet je een
heel logische redenering maken tot de hele
puzzel in elkaar valt en ik vind dat zeker
even leuk als een wiskundige beschrijving.
Tijdens mijn universitaire studies ben
ik dan afgestudeerd als bouwkundig
ingenieur en dus niet als werktuigkundige.
Hoe zou u zichzelf omschrijven als
student?
Ik was eerder een ijverige student dan
iemand die elke dag de feestjes afschuimde.
Ik heb ook nooit op kot gezeten, maar was
een thuisstudent. Het was dan ook maar
dagelijks een tien minuutjes fietsen tot aan
de campus.
Kan u uw gezinssituatie
beschrijven?
Ik ben 25 jaar gelukkig getrouwd. Mijn
echtgenote is geen ingenieur. Dat hoeft
ook niet, niet iedereen hoeft in dezelfde
stiel te werken. We hebben drie kinderen,
die inmiddels jongvolwassen zijn.
Gaan ze hun vader in de voetsporen
treden als toekomstig ingenieur?
Waarschijnlijk niet, het ziet er voorlopig
toch niet zo naar uit…
Heeft u in uw vrije tijd, die
waarschijnlijk al zeer beperkt is,
hobby’s?
Jazeker, vooral als muziekliefhebber. Ik
ga regelmatig naar een concert en af en
toe naar een festival. Wanneer mogelijk
bezoek ik graag de Bayreuther Festspiele.
U staat binnen de faculteit vaak
bekend als een “buisprof ”, hoe
gaat u daar mee om?
Misschien is die reputatie onterecht (Lacht).
Een student is hier om zijn tijd nuttig te
besteden en iets bij te leren en daar is van
tijd tot tijd een inspanning voor nodig,
maar als dat goed gaat zullen we met veel
genoegen een hoge quotering toekennen.
Er zijn altijd studenten die het maximum
van de punten halen, in het eerste jaar is
dat vrij uitzonderlijk, maar in bijna al de
andere vakken waarbij ik betrokken ben,

haalt een student regelmatig wel eens een
20. Om de één of andere reden valt dat
niet zozeer op en kijkt men vooral naar
de andere kant van de schaal, wat wellicht
uw vraag inspireert.
Mede door die reputatie wordt u
vaak geïmiteerd in de jaarlijkse
Revue voorstelling, kan u lachen
met die stereotypering?
Ja, eigenlijk wel. Ik ga er van uit dat dat
wel redelijk correct is, als dat jaar na jaar
zo wordt gedaan, zal dat wel redelijk dicht
bij de werkelijkheid liggen. Zolang dat
allemaal correct blijft, is dat zeker geen
probleem. Dit jaar ben ik er voor het eerst
sinds vele jaren wel jammer genoeg niet
geraakt.

“Misschien is de reputatie van buisprof
onterecht.”
Om af te sluiten: heeft u vertrouwen
in de toekomstige generatie
ingenieurs?
Natuurlijk, waarom niet? De tijden
veranderen wel, dat moeten we allemaal
vaststellen, op vele vlakken in goede
zin, op andere vlakken was het vroeger
misschien wat beter, maar globaal gaan
we er zeker op vooruit. Het is altijd een
beetje geven en nemen, maar ik denk
in het algemeen wel dat de toekomst er
beter uit ziet dan dat die dat vroeger heeft
gedaan. Er bestaat bewustwording op
bepaalde domeinen die we vroeger niet
hadden en dat in zijn globaliteit is wel een
goede zaak.
Wat ziet u momenteel als de grootste
uitdaging binnen uw vakgebied en
de werktuigkunde in het algemeen?
We moeten vooral zorgen dat we
hier in Europa een welvaart moeten
kunnen bewaren. We stellen vast dat de
economische druk toch wel zeer groot
wordt en tot nu toe heeft Europa, en ook
België, vaak een leidende rol kunnen
spelen, maar als we zien dat in andere
delen van de wereld de revoluties zeer
groot en snel zijn, dan ben ik soms een
beetje bevreesd dat wij wat gemakzuchtig
aan het worden zijn. Dat we denken “het
is altijd goed gegaan, we zullen onze
voorsprong wel kunnen bewaren”. Het is
wel een aandachtpunt voor de komende
generaties om de welvaartsvastheid in
de gaten te houden. We zullen zeker
innovatief moeten zijn en blijven om het
beter te doen dan andere delen van de
wereld waar alles goedkoper is.
Dank u wel voor uw tijd!

•

JQ
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ZO 29/4

di 01/5

openingsreceptie

19.00-22.00

soep,
hotdogs

12.00-14.30

marvel vs dc 14.00-18.00 heroic
baptism
fakfeestje

22.00-....

ma 30/4
12.00-14.30

wraps

18..00-20.00

wok

20.00-22.00

20.30-....

bbq

18.00-20.00
20.00-22.00

wo 02/5
10.00-13.00

brunch

18.00-20.00

pasta

19.00-22.00

quiz

casinoavond

film-/spelletjesavond
cantus

doorlopend

vtk

-

toog
frietkot
randanimatie
tussendoortjes

kiesweek
plein voor alma 3
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meer info : invincible.vtk.be

V.U. Vincent Tombeur, Studentenwijk Arenberg 6/0

0

invicible standpunten
Door op onze ploeg te stemmen, geef je ons het
vertrouwen om jullie te begeleiden doorheen het komend
academiejaar en er op alle vlakken een succes van te maken.
Wij nemen deze taak serieus en zullen er alles aan doen om dit
vertrouwen niet te beschadigen! Hoe gaan we dat doen? Hier vindt u
enkele van onze standpunten.
vtk meet zijn
eigen kracht

vtk versterkt
zijn kracht

vtk wordt
invincible

interkringenrelaties

lokaal internationaal

theokot 2.0

VTK zal volgend jaar inzetten op een nog
intensievere samenwerking met andere
organisaties, zowel van studenten als van
niet-studenten. Eén van de belangrijkste
beoogde doelen hierbij is om dubbele activiteiten te vermijden, gaande van lezingen en opleidingen tot cantussen en TD’s.
Zo kan VTK zijn leden het beste van twee
werelden bieden.

Internationale activiteiten hebben onterecht nog steeds het imago enkel voor
internationale studenten te zijn. Om de
verbondenheid tussen internationals en
locals te bevorderen, zullen deze activiteiten ook meer gepromoot worden bij
Belgische studenten, o.a. door ook in het
Nederlands reclame te maken voor deze
evenementen.

Om onze studenten een betere prijs-/
kwaliteitsverhouding te kunnen bieden,
zal Theokot trachten zijn broodjes zelf te
smeren. Het assortiment blijft behouden
en ook de vertrouwde zitplaatsen in het
Theokot zullen niet verdwijnen.

evenwicht voor u !

Vele activiteiten van VTK zijn momenteel vooral bedoeld voor Nederlandstalige
studenten, omdat dit een te grote last zou
vragen van bv. instructoren bij Sport, terwijl de meeste internationale activiteiten
zich nog beperken tot cantussen of feestjes. Een meer diverse werking met speciﬁeke activiteiten organiseren in het Engels
voor internationale studenten, in samenwerking met andere posten, zal ervoor
zorgen dat ook de internationale studenten kunnen proeven van het uitgebreide
aanbod aan activiteiten van VTK.

Met het oog op de verschillende doelgroepen die elke activiteit aanspreekt, zal
volgend jaar gezocht worden naar een
betere afstemming van alle activiteiten die
VTK organiseert. De kalender zal zo opgesteld worden om de leden een optimaal
programma aan te bieden en overlapping
zo veel mogelijk te vermijden.
visibiliteit geboost

VTK is een werking met zeer vele initiatieven en activiteiten maar we merken
dat niet alles in de communicatie even
hard tot zijn recht komt. We willen daarom de diverse initiatieven van VTK meer
naar voor laten komen in onze communicatie.

structuur in site

De opmaak van site van VTK zal een
grondige evaluatie krijgen en verbeterd
worden, om zo studenten, toekomstige
studenten en externen een aangenamere
ervaring met VTK te bieden.
innovatief met pintjes

Voor meer informatie en al onze
standpunten:
invincible.vtk.be
Invincible
30/04 - 03/05 aan Alma 3

Na de introductie van het klantenkaartsysteem in de fak, gaan we dit actiever gebruiken. Tombola’s doorheen de avond,
statistiekjes, ... Alles met respect voor jouw
privacy uiteraard!
Ook gaan we kijken of we uitwisselingen
met andere fakbars kunnen doen: een
avond ElixIr’en in Docs bar klinkt alvast
geweldig!

Studenten die tot laat in de les zitten,
hebben soms geen zekerheid meer dat ze
hun favoriete broodje nog kunnen krijgen.
Dit zal opgelost worden door een reservatiesysteem voor broodjes te installeren,
zodat elke student zeker kan zijn van het
broodje dat hij wil.
pal overal

PAL zal na het proefproject bij Toegepaste
Mechanica 1 volgend jaar uitgebreid
worden naar andere eerstejaarsvakken,
zowel in het eerste als het tweede semester, om zo een nog betere ondersteuning te
kunnen bieden aan onze eerstejaars. Ook
zal er getracht worden elke eerstejaar die
tutee wil worden, toe te laten tot PAL, om
zo alle eerstejaars te kunnen bereiken en
ondersteunen.
beter een naaste peme
dan een verre vriend

Om onze peter- en metergroepjes gezelliger en persoonlijker te maken willen we,
naast zoveel mogelijk tweedejaars, het ook
voor derdejaars mogelijk maken om peter
of meter te worden.
Ook in het tweede semester willen we
het contact tussen de eerstejaars en
hun peters & meters blijven aanmoedigen. Daarom zal er ook
in het tweede semester een
activiteit georganiseerd
worden voor de peteren metergroepjes.
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Technologie

H eB

JiJ

a pps ?

Het lanceren van nieuwe apps zit in de lift. Hoe zit het met al die knappe koppen
bij de ingenieursstudenten? We waren benieuwd en lanceerden een oproep via
FB. Ondek hier drie coole apps ontwikkeld door een medestudent!
WallClaimer
“Hoe grappig zou het zijn als ge elkaars
achtergrond zou kunnen aanpassen?”
Een random idee schoot 2 zomers geleden
door het hoofd van Roeland Wys, 22 jaar en
masterstudent computerwetenschappen.

Weetjes WallClaimer

- 670 actieve gebruikers
- 1051 geregistreede gebruikers
- gemiddeld 200 claims/dag

Na grondig onderzoek bleek dat dit
effectief mogelijk zou moeten zijn. Hij
besloot niet bij de pakken te blijven
zitten en een partner te zoeken om deze
uitdaging aan te gaan!
Even later brachten Milan Sanders
en Roeland een eerste versie van
WallClaimer uit. De app onderging
sindsdien vele transformaties en is gratis
te downloaden.

WallClaimer getest
De app heeft een heel simpele user
interface, eens je een account aangemaakt hebt, kun je beginnen met
vriendschapsverzoeken te sturen.
Dit proces is niet altijd even straightforward
omdat je de nickname van je vrienden
moet kennen. Het is dus het gemakkelijkst
om deze app samen met een vriend(in) te
installeren.
Als je achtergrond verandert is dit wel
even schrikken! Vaak ben je de app even
uit het oog verloren en vanuit het niets
staat plots een schaap op je smartphone.

Super Tic Tac Toe
Henryk Van Der Bruggen is 18 jaar en
begon oorspronkelijk met het ontwerpen
van deze app tijdens zijn deelname aan
een AI-competitie.
Hij kreeg de smaak te pakken en besloot
de app verder op punt te zetten. De app zit
ingenieus in elkaar, je kan tegen iemand
spelen of tegen de computer. In dat laatste
geval moet je een moeilijkheidsgraad
kiezen, hoe hoger je deze kiest hoe
dieper het algoritme duikt om een betere
oplossing te vinden. Bij niveau 0 speelt de
computer volledig random.
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Conclusie
WallClaimer is origineel, speels en voor
durvers. Er kunnen hilarische situaties
ontstaan met deze app, maar misschien
kun je ook in verlegenheid gebracht
worden, als je ondeugende vrienden hebt.
Momenteel is deze app enkel voor
Android beschikbaar, weldra komt er ook
een Windows versie uit (geschikt voor
Windows phone en computer) ontwikkeld
door Joost De Nys.

Weetjes Tic Tac Toe

- zonder promo 20 gebruikers
per maand
- geschreven in Kotlin
- moeilijkheid onafhankelijk kracht
gsm

Super tic tac toe getest
Het doel van het spel is om op het hoogste
niveau ‘3 op een rij’ te verkrijgen. Een X
of een O op het hoogste niveau krijg je
door in dat deelgebied ‘3 op een rij’ te
vormen.
In het begin is het spel vreemd, ben je
aan de beurt dan licht één van de negen
deelgebieden op. Dit lijkt redelijk random
te gebeuren.
Het leuke van dit spel is dat er verschillende
levels zijn, zelfs als je ermee weg bent
blijven de hoogste levels uitdagend.

Conclusie
Er zijn zeer veel strategieën mogelijk en
het is een uitdagend spel om te spelen.
Deze app is enkel voor Android beschikbaar.

HangKeys
Iedereen heeft in het verleden wel eens
op een stuk papier galgje gespeeld. Het is
gewoon zo’n spel dat de tijd doodt als je
niks te doen hebt en waarvoor je enkel iets
om te schrijven en een ondergrond nodig
hebt. Wie speelt er de dag van vandaag
echter nog spelletjes op papier? Maxime
Defauw, eerstejaarsstudent burgerlijk
ingenieur kwam dan ook met het idee een
versie te maken die je kunt spelen op je
gsm.

HangKeys getest
Hangkeys is niet echt zozeer een app in
de gebruikelijke zin. Het is eigenlijk een
toetsenbord dat je installeert met behulp
van een app. Net zoals je dit kan doen
voor bijvoorbeeld bitmoji. De app op zich
is zeer gebruiksvriendelijk en zou zelfs je
oma van 100 jaar het toetsenbord moeten
kunnen laten installeren. Het toetsenbord
zelf is ook zeer duidelijk en straight to the
point. En ook al kan je het toetsenbord
enkel gebruiken voor iOS, toch kan je het
sturen naar eender welke gsm, zelfs een
Nokia 3310 en dit in alle mogelijke chat
apps. Het stoort me een klein beetje dat
letters op alfabetische volgorde staan ipv
volgens een toetsenbord, maar dat is nu
ook niet het einde van de wereld.

Conclusie
Het is zeker en vast geen app die de wereld
zal veranderen. Het is echter wel een
elegant ontworpen app, die eens een toffe
extra toets aan je conversaties kan geven.
Zit je echt eens zonder inspiratie, dan
kan je altijd je Tindermatch uitnodigen
voor een spelletje galgje. Wie kan zo’n
memorabilia nu weerstaan?
27

Flowchart

w elke

HOOfd - Of nevenricHting past BiJ JOu ?

Was je een fan van
Mechanica I?

Nee

Interesseert de wondere
wereld van het digitale jou?

Nee

Ja

Wat is het minst erge: Geen
leven of geen punten?

Geen leven

Computerwetenschappen

Doen atoomstructuren je hart
sneller slaan?

Geen punten

Elektrotechniek

Ja

Do you like money?

Nee

Materiaalkunde
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Ja

Chemie

Ja

Heb je graag minstens één
herexamen per reeks?

Nee

Ja

Werktuigkunde

Heb je een kanarie voor
noodgevallen?

Nee

Bouwkunde

Ja

Geotechniek en Mijnbouwkunde

Nee

Wou je soms dat je
handelsingenieur studeerde?

Nee

Levende Systemen

Ja

Bedrijfsbeheer
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BEST

BEST: EBEC C hallenge : T eam D esign
BEST Leuven is een lokale afdeling (ook wel LBG genoemd) van een Europese
organisatie genaamd BEST (Board of European Students of Technology). Nu wat
wil dit eigenlijk allemaal zeggen?
Wat is BEST?

Team Design

Op internationaal vlak proberen wij als
organisatie technologiestudenten van
over heel Europa samen te brengen om
van elkaars cultuur te leren kennen en zo,
als individu verder te groeien. Als LBG
hier in Leuven zijn wij slechts een van
de 95 LBG’s die BEST verspreid over
Europa telt.

Op woensdag 14 maart vond de lokale
EBEC ronde plaats voor het onderdeel
Team Design in de P&O lokalen van het
departement Werktuigkunde. Ook dit
jaar werkten we samen met de NMBS.
De opdracht bestond uit het ontwerpen
van een ontladingsmechanisme van een
goederentrein. Tien teams van telkens
vier studenten stelden hun skills als
ingenieur op de proef en bouwden een
testopstelling. De jury, bestaande uit
ingenieurs en professoren, beoordeelden
de teams op hun teamwork en creativiteit.

Wat is EBEC?
European
BEST
Engineering
Competition (EBEC) is de grootste
ingenieurscompetitie
van
Europa,
georganiseerd door studenten voor
studenten. EBEC bestaat uit meerdere
rondes: lokaal, regionaal, en een grote
finale, verspreid over 32 Europese landen
en 88 universiteiten met zo een 6500
deelnemers! Als je samen met je team de
lokale ronde wint, kan je doorstromen
naar de regionale ronde en neem je
het op tegen andere winnaars uit Gent,
Brussel, Aken, Delft enzovoort!
Deelnemen kan in 2 categorieën:
- In Team Design bouw je een prototype
van jouw oplossing voor het probleem
- Bij Case Study bestudeer je 2 technische
cases en presenteer je jouw oplossing
voor de jury
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Natuurlijk werd er door BEST voor lekker
eten gezorgd. Achteraf op de receptie in
het kasteel van Arenberg kregen de top 3
van de winnende teams een mooie prijs.
Het winnende team mag doorstromen
naar de Benelux-ronde!

Best: eBec c Hallenge c ase s tudY
Case studies zijn een gekend concept voor de Leuvense studenten. Onze
geliefkoosde stad telt er dan ook verschillende. Als wedstrijd met technische en
wetenschappelijke cases is EBEC Challenge Case Study is echter uniek in zijn
soort. VTK, LBK en BEST sloegen de handen in elkaar en zetten een topevenement
neer!
Een dag vol creativiteit
Op woensdag 21 februari werd
de bekende gang van P&O op
werktuigkunde overrompeld door de
creatiefste studenten van de KU Leuven.
EBEC combineert technologische kennis
en ingenieursskills met een global en
economic mindset.
Met andere woorden: waar de meeste
cases stoppen bij wetenschap en techniek,
daar start EBEC!
Bovendien wordt deze wedstrijd aan 90
verschillende universiteiten over heel
Europa georganiseerd. De winnaars
stoten telkens door naar volgende rondes,
tot de allerbeste teams het tegen elkaar
opnemen in de grote EBEC Final. Daar
wordt uiteindelijk dé winnaar van Europa
bekroond.

De cases
De 48 deelnemers konden genieten van
een ganse dag vol team spirit, veel lekker
eten en natuurlijk twee super interessante
en uitdagende cases, gebracht door
Delaware en IPCOS.

Delaware staat ons allemaal bekend als
technology en management consulting
firma. Zij brachten een case met als
onderwerp Build the next generation
supply chain. Deze case werd gewonnen
door “NEFM”. Dit team ging zo naar
huis met lasershooting tickets.
IPCOS bracht een technisch probleem
waar de echte techneuten onder ons hun
bril dichter bij hun ogen van schuiven
(mopjeeeuuuh). Hun onderwerp was de
implementatie van nieuwe technologieën
zoals Internet Of Things om de werking
van hefboompompen in olievelden te
verbeteren. “Error 404 name not found”
won deze case en kreeg als prijs galabal
tickets naar keuze.

Overall winnaar
We sloten de dag af met de bekendmaking
van de overall winnaar, team “EBEC to
business”. Zij bemachtigden het ticket
naar de volgende ronde. Voor hen begint
het avontuur nog maar, want in de
volgende ronde nemen ze het op tegen
de winnaars van de andere universiteiten
in de Benelux! Op de afsluitende receptie
kon iedereen nagenieten van een toffe en
leerrijke ervaring.
Ook voor de organisatoren was het
teamwerk geslaagd! Tot volgend jaar! :)
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Onderwijs

H et l aatste n ieuws : H erindeling a cademieJaar
De oplossing voor alle herexamens: ontdek hoe ook jij 3 maanden
vakantie kan hebben: “Momenteel is onze universiteit naar de
kl*ten”

“Ondergang van de student”
Het gaat niet goed met de student en zijn herexamens, zo blijkt uit cijfers die de KULeuven vorige week vrijgaf. Een betrouwbare
bron binnen het rectoraat wist ons te vertellen dat de universiteit binnen 3 jaar afgeschaft zal moeten worden indien het zo verdergaat.
Afgelopen zondag heeft de rector van diezelfde KULeuven (dat zullen wel heel betrouwbare resultaten zijn, nvdr.) daarom zijn plan
voor de herindeling van het academiejaar voorgesteld. De achterliggende drijfveer zou zijn om studenten vroeger aan te zetten tot
studeren, en zo de piekbelasting tijdens de blok te verlagen. In de voorgestelde kalender wordt dit bereikt door een verhoging van de
activerende leervormen, een grotere inzet op permanente evaluatie en een kortere blokperiode. Er zou meer worden gefocust op de
eerste examenkans (en minder op het herexamen) zodat een vroegere bijsturing mogelijk zou zijn. Ook zou het academiejaar meer
gelijklopen met dat van het middelbaar: starten op 1 september dus, examens voor de kerstvakantie (en dus echte kerstvakantie ipv
blok), examens in juni en herexamens vrij kort erna, zodat elke student, ongeacht zijn herexamens, zeker een zomervakantie heeft.

“Dit is pestgedrag”

Links een foto van hoe de rector het academiejaar ziet, rechts van hoe de studenten dit zien.

Kwatongen (alle studenten, nvdr.) spreken van een hogeschoolsysteem. Aan het woord is A. Bossaert, een willekeurige student: “Ik
ben blij dat ik hier volgend jaar weg ben, dit is regelrecht pestgedrag! Permanente evaluatie? Wanneer moeten we dan zuipen?
Starten op 1 september? Wanneer moet ik dan goedkoop gaan zuipen in Lloret de Mar? Herexamens vlak na de normale examens?
Kan ik dan meer dan twee maanden niet zuipen? Wel leuk dat ik dan zou kunnen zuipen op de familiefeesten met Kerstmis.

W. Dekip

We zitten nu met permanente evaluatie, dat zijn toetsen, verschuiving van de kalender, dat is kerstvakantie; nu alleen nog oudercontact en
strafstudie en de cirkel is helemaal rond.

W.
Kip
R.De
Torfs
In mijnen tijd was het allemaal beter hoor, just sayin.

L. Tobback
Tis allemaal de schuld van de sossen!!!
En van de vreemdelingen!!!

L. Tobback
En met vreemdelingen bedoel ik kotstudenten, niks respect hebben die snotneuzen!!!
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!
K
C
A
B
E
R

A
E
W
STANDPUNTEN
Zwaarste standpunt: 1 ton zand
Muur rond centrum
Spitsstrook op fietsweg
Gefundeerd en stevig beleid
Pijpleiding van brouwerij naar fak
Tal van gevelverbouwingen
Een goed thema kan je uitmelken
Elke dag BAKDAG

ACTIVITEITEN

Krachten opbouwen (cara en worst)
Bruggen bouwen
Reetspleetspotten
Muurke beuk
Tal van sampling
Workshop slopen en nafluiten
Photobooth met naaktkalender
Continu DJ SLOOPWERKEN

DONDERDAG NAMIDDAG 3 MEI ALMA 3
PALEN STEKEN
SPLETEN VOEGEN
SPOUWMUREN VULLEN
NATTE KELDERS DICHTEN
Meer info: sloopwerken-returns.vtk.be
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Spelletjes
4-4-2018

Web Sudoku - Billions of Free Sudoku Puzzles to Play Online
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Naam van de woordzoeker

Datum _____________________
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Print another...
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Naam ______________________
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7
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Print another...
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Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?
https://www.websudoku.com/?level=3
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PROFESSOR
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