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Woordje van de praeses
Trouwe lezers weten dat het na Robin
Ska nu mijn beurt is om de eerste pagina
tekst voor mijn rekening te nemen. Voor
de nieuwelingen: wat je in je handen houdt,
is dus het klassetijdschrift van VTK. Veel
leesplezier! Robin bracht graag gewichtige
onderwijstopics onder jullie aandacht, maar
na mij twee jaar met onderwijs te hebben
beziggehouden, ga ik het eens over een
andere boeg gooien.
Laat ik mij eerst even tot de nieuwe lezers
wenden, de eerstejaars. Jullie hebben
ongetwijfeld al verhalen gehoord over
studentenverenigingen en al een mening
klaar. Ook al ben je terughoudend, verblind
je vooral niet met vooroordelen. Het gaat
misschien raar klinken gezien ik praeses
ben, maar ooit had ik geen al te goed beeld
van die studentenkringen met hun dopen
en cantussen. Maar het schachtenweekend
veranderde mijn beeld volledig en het
gaandeweg betrokken raken bij VTK heeft
mij doen inzien dat VTK veel voor de student
doet, we bieden echt voor ieder wat wils.
Nog belangrijker, het zijn stuk voor stuk toffe
mensen.
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Sta dus een beetje open voor deze nieuwe
wereld der studenten, maar behoud
je eigenheid en gooi geen principes of
overtuigingen overboord, tenzij je ze
vervangt door betere. Mijn ‘goede raad’ die
ik je wil meegeven, is om steeds af te wegen
of iets echt tegen je principes is, of je gewoon
bewust of onbewust bang of onzeker bent.
Soms voel je alleen maar weerstand die je
moet overwinnen, anders verruim je nooit
je horizon en blijf je in je comfortzone. Dat is
niet de bedoeling, er valt tijdens deze jaren in
Leuven veel meer te leren dan de aangereikte
leerstof! “Maar zo ben ik niet”, dat wil ik dus
niet horen, iets niet doen is veel gemakkelijker
dan jezelf herbepalen. Je studiekeuze bewijst

alvast dat je de moed hebt om niet steeds
voor het gemakkelijke te kiezen.
Tot slot nog iets dat even belangrijk is
ongeacht hoeveel jaren je al doorzwoegd
hebt en dat voor de nieuwelingen een extra
bron van inspiratie kan zijn. Ik wil graag
de oproep voor ‘Renaissance ingenieurs’
herhalen die Hugo De Man tijdens een
lezing maakte. Zonder al te pessimistisch
te doen, de wereld rond ons verandert snel
en niet steeds in de goede richting. Er staan
de mensheid tijdens ons leven zeker zes
grote problemen te wachten: overbevolking,
grondstofschaarste, financiële instabiliteit,
klimaatverandering,
het
toenemende
belang van het oosten op wereldvlak en
globalisering en alle sociale verwevenheid en
privacyissues die daarbij ontstaan. Het huidig
beleid is vaak te kortzichtig en doorspekt van
technologische ongeletterdheid. Denk er aan,
toekomstige ingenieur(-architect), dat onze
rol zich niet meer beperkt tot geld verdienen
met berekeningen en ontwerpen maken aan
een bureau. Wij moeten ons ontwikkelen tot
maatschappelijk betrokken teamspelers, die
multidisciplinair en systeemgericht denken
en bereid zijn deel te nemen aan het publieke
debat en het beleid. Als de rest op hun beurt
hun technologische ongeletterdheid dan wat
bijwerkt, staan we samen als maatschappij
al heel wat sterker tegen de komende
uitdagingen.
Wat voelt het goed om terug tussen de
studenten te zijn, laten we er samen een
geweldig jaar van maken, of het nu je eerste
of laatste jaar in Leuven is!

Uw Praeses,
Manu De block

Woordje van de vice
Leuven.
Mijn
studentenstad,
onze
studentenstad. Wat is het wederom heerlijk
om in jouw pittoreske straatjes te mogen
vertoeven, met jouw rijke geschiedenis en
jouw prachtige architecturale bouwwerken
uit zowel lang vervlogen als contemporaine
tijden. De meest geliefde brouwerij ter
wereld die gevestigd is in deze stede kan
weer op volle capaciteit draaien want de
studenten zijn weer daar!

hun werk. Klinkt het verhaal u al bekend in de
oren? Houd nog even vol, we zijn er bijna.
Moge het duidelijk wezen dat deze combinatie
van seksuele disfunctie en een kalmerend
effect nefast zijn voor mannen in specifieke
situaties. Daarenboven kan dit fytooestrogeen reeds op voorhand nefast zijn
voor de man, daar deze substantie de groei
van borsten en de groei van de gevreesde
bierbuik stimuleert. Daarentegen heeft
hopeïne een positief uitwerking op vrouwen
Leuven. Thuis van deze meest geliefde wijl dit effecten van een afrodisiacum
brouwerij, AB InBev. Thuis van ons begeerde teweegbrengt.
gerstennat, de Stella Artois. Geen wonder
dat menig student zich heeft laten verleiden Gelieve deze tekst in het achterhoofd te
door deze schone met haar bruine buik en houden. Wanneer u, als man zijnde, een
haar witte kol. Helaas heeft dit gerstennat vrouw trakteert. Trakteer haar dan op een
meer mannen in haar greep dan vrouwen. frisse pint, zoals het hoort. Wanneer u, als
Helaas? Jawel! Want bier is een heuse vrouw zijnde, iets krijgt aangeboden. Vraag
vrouwendrank.
dan een frisse pint, zoals een echte vrouw.
Als typische studenten weten we uiteraard Deze tekst kwam tot stand dankzij de inspiratie
allemaal de ingrediënten van die heerlijke gegeven door Leen T. en een frisse Westmalle
pintjes. (Voor zij die toch niet zo zeker zijn, Tripel. VTK is in geen geval verantwoordelijk
deze zijn dus water, graan, hop en gist. Dat voor gebeurtelijke ongevallen of ongewenste
u het nimmer mogen vergeten.) Zij het nu zwangerschappen.
dat hop, de plant die onze pintjes van hun
bittere smaak voorziet, 8-prenylnaringenine Liefs, uw vice,
of, kortweg, hopeïne bevat. Deze substantie Emily
werkt als een fyto-oestrogeen, het bootst
de effecten van natuurlijk oestrogeen in het
lichaam na.
Honderden jaren geleden, toen de dieren
nog konden spreken en toen de hopplant nog
door mankracht werd geoogst, deden er zich
onder de hopplukkers vreemde manifestaties
voor. Vrouwen kregen hun menstruatie
vroeger dan verwacht. Tegelijkertijd hadden
de mannen last van ‘de kwijning der brouwers’,
een soort van seksuele disfunctie veroorzaakt
door de blootstelling aan hoge concentraties
van fyto-oestrogenen. Daarenboven heeft
hop een kalmerend effect waardoor de
hopplukkers dikwijls in slaap vielen tijdens
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Proffenwoordje: Tine Baelmans
Naast lesgeven doen al onze geliefde professoren ook aan onderzoek.
Sommigen doen dat zelfs zo intens dat ze een jaartje van de ‘studentenradar’ verdwijnen. Dit was het geval bij professor Baelmans, maar
vanaf dit jaar kan je haar weer tegenkomen tijdens de lessen Thermodynamica, ECMS (Energieconversiemachines en systeemen), Aerodynamica,... (en af en toe tijdens een cantus). Het geschikte moment voor
een interview!

Hoe kijkt u terug op uw studententijd? Wat voor student was u?
Ik kijk met veel plezier terug
op die periode. Ik was in de
technische jaren, het enige
meisje in een groep tussen
50 jongens en in die groep
werd ik op handen gedragen.
Wellicht om de reden dat ze
mijn nota’s graag hadden en
mij wisten te vinden om oude
examenvragen te bespreken.
Wij vormden dus een heel
aangename groep en als student was dat heel leuk. Er was
één ding waarover sommigen
wel eens lastig waren: als er
te vroeg oude examenvragen
waren, dan wist ik nog helemaal niet waarover de leerstof ging. Ik was een typische
late student, maar tegen de
examens aan kende ik mijn
stof.
Kent u nog een grappige
anekdote uit uw studententijd?
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Ja, er was op een bepaald moment een examen van een
niet nader te noemen prof
en die had de gewoonte om
af en toe absenties te nemen
in zijn lessen. Op het examen
kwam hij tot de ontdekking
dat er ook een meisje in dat

jaar zat en hij was daar volledig door verrast. Bijgevolg
haalde hij zijn fichebak (zijn
aanwezigheden) boven en
kwam toen tot de ontdekking dat ik inderdaad telkens
een afwezigheid achter mijn
naam had staan (3 steekproeven). Hij kon daar niet echt
mee lachen. Ik achteraf wel
want dat was heel per toeval.
Ik ging normaal altijd, of toch
meestal, naar de les omdat ik
er veel uit haalde maar bij die
prof was ik dus ja, een aantal
keren niet aanwezig geweest.
Het resultaat was een boze
prof op het examen maar verder viel dat nogal mee.
Wist u al op vroege leeftijd
wat u wou gaan studeren?
Het is vrij laat gekomen. Ik
heb altijd getwijfeld tussen
geneeskunde, natuurkunde,
Germaanse en ingenieur en
dat is tot het laatste moment
zo gebleven eigenlijk. Na mijn
humaniora ben ik ingangsexamen gaan doen en dan is het
maar ingenieur geworden. Ik
heb nooit spijt gehad van die
keuze alhoewel ik achteraf,
toen ik afgestudeerd was,
er toch nog aan gedacht heb
om geneeskunde te gaan studeren. Ik heb helemaal geen

spijt dat ik een ingenieursopleiding gevolgd heb, maar ik
had graag nog meer gedaan.
Bijgevolg blijft de brede universiteit mij wel interesseren.
Ook de humane richtingen
vind ik zeer interessant.
U bent tijdens uw carrière
ook 4 jaar vice-rector studentenbeleid geweest. Vond
u dat dan een heel interessante periode of vindt u ‘het
tussen de ingenieurs zitten’
toch boeiender?
Neen, ik vind de breedte heel
belangrijk, maar ik vind het
nog steeds moeilijk om te
kiezen. Ik vind de ingenieurs
en de faculteit heel boeiend.
Het lesgeven doe ik heel
graag en ook het onderzoek
ligt mij sterk. Ik vond het dan
ook spijtig dat ik hier minder
aandacht aan kon besteden
tijdens mijn vice-rectoraat
en heb het nooit helemaal
willen opgeven. Langs de andere kant: die brede blik op
de universiteit en op het politieke leven dat daar toch
ook mee samen hangt en het
maatschappelijk belang van
de universiteit, dat zijn heel
boeiende dingen. Dus ik kijk

©Rob Stevens
Dat het (vice)-recotorschap een interessante periode is, mag wel
blijken uit bovenstaande foto
daar zeker met zeer veel plezier naar terug en heb daar
ook heel veel geleerd en veel
kunnen realiseren.

terugneemt dan kan je vaststellen dat ik voorstander
was en ben van een proef of
een toets die daarom niet
bindend, maar wel verplicht
is, zodat iedereen zou deelnemen. De ijkingstoets is daar
in zekere zin een voortvloeisel uit. Ik ben over dat initiatief dus heel tevreden. Ik vind
wel dat het breder moet uitgebouwd worden dan alleen
voor de ingenieurs en wetenschappers. Alle jongeren
moeten zo goed mogelijk georiënteerd worden. Dus voor
alle universitaire richtingen
een oriënteringstool lijkt ideaal. Als je, zoals nu, alleen een
toelatingsproef hebt voor
geneeskunde, dan zuigt dat
mensen aan die ook heel wat
andere richtingen goed hadden gekund en weet je dus
niet of je je talenten maximaal
aanspreekt. Het verhaal van
de oriëntering is nog niet ten
einde en er zijn ook nog geen
pasklare antwoorden voor.

werp van kernfusiereactoren.
Het is een onderwerp waar ik
zelf in gedoctoreerd heb. Dat
vormt bijgevolg mijn tweede
topic. Hoewel dit twee heel
Vorig jaar hebt u een her- verschillende toepassingen
bronningsjaar genomen om zijn, liggen ze nog erg dicht
u volledig op uw onderzoek bij elkaar omdat in beide gete richten. Wat zijn zoal uw vallen stromingen essentieel
belangrijkste
onderzoek- zijn: luchtstromingen, plasstopics?
mastromingen,
waterstromingen,… Het gaat steeds
Op dit ogenblik zijn er eigen- over het optimaal ontwerlijk twee topics die verder pen: ofwel om een machine te En vanwaar de keuze om prof
aandacht krijgen. Het eer- maken ofwel om een machine te worden?
ste is warmteoverdracht. zo optimaal mogelijk te laten
Eén van de redenen waarom
Dat gaat over de koeling van werken.
ik ingenieur ben gaan studeelektronica maar ook over
grotere installaties zoals ver- Vindt u de ijkingstoets een ren was omdat je daar het
mogenstransformatoren en waardig alternatief voor het minste kans had om in het oncentrales. Daarnaast komt vroegere toelatingsexamen? derwijs terecht te komen. Ik
ben dus niet vertrokken met
ook de ontwikkeling van compacte, hoog efficiënte warm- Als je terug kijkt naar de pers het idee om prof te worden
tewisselaars aan bod. Wat van 5 jaar geleden toen ik maar wel om in het onderzoek
doe ik in dit onderzoekstopic? aantrad als vice-rector, dan te gaan. Ik wilde onderzoeker
Wel, creatief zijn met ontwer- stond daar in de ‘Knack’ in de worden en dat was dus de lopen aan de hand van com- rubriek het ‘nee-ja-woord’ gische weg: het doctoraat en
puterprogramma’s: nieuwe een ‘nee-ja-woord’ tussen dan verder in hetonderzoek
concepten en vormen auto- mezelf en Pascal Smet, de en ik denk dat het dan eerder
matisch laten genereren van- toenmalige minister van on- per toeval is dat ik terechtgeuit de computer. Dus dat is derwijs. Dat ging toen over komen ben bij de universiteit.
heel erg leuk werk en dat pas- toelatingsproeven,
ijkingssen we ook toe voor het ont- testen enz. en als je dat even
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aan het bord vertelt. Ik denk
dat dat een heel belangrijke
eigenschap is voor een ingenieur.
Hebt u zelf nog iets dat u de
studenten wil meegeven?

Professor Baelmans (bij de pijl) tijdens een repetitie
Op het ogenblik dat mijn eigen promotor plots is overleden, was ik aan de slag in
Duitsland als post-doc. Weg
van de universiteit, in het onderzoek zoals ik bij het begin
van mijn studies wou. Door
dat plotseling overlijden van
mijn promotor, prof. W. Dutré
(vader van huidig professor Ph.
Dutré) was er echter nood
aan een vrij snelle vervanging
voor de thermodynamicavakken, waar ik als assistent
altijd bij betrokken was. Zo
ben ik min of meer per toeval
naar de universiteit terug gekeerd.
Wat doet u in uw vrije tijd?
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Ik vind het belangrijk een goed
evenwicht te hebben tussen
werk en vrije tijd. Mensen die
mij kennen van het werk denken vaak: dat evenwicht is er
niet, want ik werk heel veel
uren zoals mijn meeste collega’s. Maar zelfs tijdens de heel
drukke periode van het vicerectorschap heb ik ervoor gezorgd om toch zowel sport als
muziek te blijven doen. Dus ik
loop typisch twee keer in het

Dat ik het heel plezierig vind
om les te geven aan de studenten, ook als dat aan een
grote groep is. De aandacht
van studenten stimuleert om
alles zo goed mogelijk uit te
leggen. Ook de vragen tijdens
de pauze of contacten achteraf geven feedback en zijn dus
nuttig en plezierig.

weekend. Zaterdag en zondag een uurtje lopen hoort er
als vaste regel bij en elke zaterdagavond ga ik naar de re- Dus u daagt de eerstejaarspetitie van een orkest waar ik studenten uit: kom met zo
in speel. Dat zijn prioriteiten. veel mogelijk vragen tijdens
mijn lessen!
Hebt u nog tips voor de eerstejaars die nu hun eerste Ja, en zelf neem ik mij nu voor
stappen aan de universiteit om wat meer interactief te
zetten?
zijn. Ik heb nu wat meer tijd
voor mijn onderwijs om daar
Wel ik denk dat het ook voor wat meer interactie in te
hen heel belangrijk is de ba- krijgen, in die grote groep. Ik
lans te houden tussen vrije ben aan het kijken hoe ik met
tijd en studeren. Vooral ook klikkers kan werken en nog
dat als je studeert, je echt wat andere systeempjes aan
goed doorwerkt en nuttig be- het bestuderen. Gewoon om
zig bent. Wat ik ook altijd aan mensen mee te krijgen in het
mijn eigen kinderen heb ge- verhaal. Zeker in het eerste
zegd: maak dat je jezelf onder jaar is dat niet zo evident omcontrole houdt, je eigen con- dat de cursus (van thermodytrolesysteem opzet. Eén van namica) vrij abstract is. In het
de manieren waarop je dat tweede jaar gaat dat al veel
kan doen, is door goed bij te beter, zijn de mensen mee
houden hoeveel je nu effec- aan het nadenken over hoe
tief gepresteerd hebt. Je kan de machines eruit zien en hoe
dit opschrijven in een boekje ze precies werken. Dat is toch
of op je PC. Het helpt en is mijn ervaring.
zeer belangrijk denk ik in het
eerste jaar. Verder zelf blijven
nadenken en zelf leren nadenken en niet zo maar klakkeloos navolgen wat de prof

Praesidiumvoorstelling
Groep 5

Laten we beginnen met de vijf mensen die in geen enkele
post thuis horen, of beter gezegd, elk een post op zichzelf zijn. Deze vijf noemen we voor het gemak groep 5.
Ze vormen de harde kern van elk praesidium:

1 Onze praeses, Manu De Block, zit niet alleen de vergaderingen voor maar verzorgt ook de
externe relaties van VTK, coördineert de verschillende posten en is het boegbeeld van het
praesidium.
2 Emily Haest, vice-praeses, speelt de interne rol waar Manu de externe rol speelt. Iemand moet
ten slotte de medewerkers masseren, en hoe kan het praesidium goed blijven functioneren als we
niet af en toe ontbijt op bed krijgen? Verder speelt de vice-praeses ook de redder in nood als de
praeses weer eens verdrinkt in het werk, en is zij de contactpersoon voor de werkgroepen en al
wie met vragen over VTK zit.
3 En dan hebben we iemand nodig die de bergen administratie in orde brengt, die de verslagen
van de vergaderingen uittypt en tussenpersoon is naar de alumni, de oudstudenten. Dankzij
Wout Van der Veken, de secretaris van het praesidium, komt dit allemaal dik in orde.
4 & 5 Onze beheerders, onze penningmeesters, onze schatkistbewaarders. Gelukkig zijn Kristof
Fransen en Jonas Codron helemaal geen draken bij een kistje vol goud, maar hun functie heeft er
anders wel iets van. Zij zorgen er voor dat we niet plots zonder centen zouden vallen en met een
hoed in de aula’s rond moeten komen.
Groep5@vtk.be
Het werk van deze jongens ervaren de meeste leden zonder erbij stil te
staan, maar dat maakt het zeker niet minder cruciaal voor de werking
van het hele praesidium. IT zorgt voor de technische kant van de zaak en
houdt de servers draaiende. Een extra helpende hand is voor hen altijd welkom!
IT: Koen Certyn (groepscoördinator), Dario Incalza, Mathijs Cuppens
IT@vtk.be

IT

Ons geliefde Theokot, ons uithangbord naar alle VTK-leden, ons
driesterrenrestaurant op de campus. Veel uitleg zou hier overbodig
zijn: de broodjesbar van het VTK, gelegen tussen het thermotechnischinstituut en de lokalen van bouwkunde, stilt iedere middag jouw honger. Maar ook het Theokot heeft wel eens nood aan wat extra personeel.
Theokot: Hans Geypen (groepscoördinator), Pieter Laenen, Dries Claes,
Matthias Hoernaert
Theokot@vtk.be

Theokot

Student zijn is fijn. En wie dat nog niet
ondervonden heeft, zal dat waarschijnlijk wel gauw doen. “Maar eens komt een
eind aan’t studeren. Dan werkt hij zelf voor zijn brood.” Bedrijvenrelaties onderhoudt contacten
met een aantal bedrijven, laat hen de studenten ontmoeten op jobfairs en forums, geeft de laatstejaarsstudenten tips bij het opstellen van hun CV en helpt hen op stap naar hun eerste sollicitatie.
Daarnaast zorgt bedrijvenrelaties ook voor een aantal sponsors van het VTK, zodat de boel kan
blijven draaien.
Bedrijvenrelaties: Willem Schroé (groepscoördinator), Lucas Vanlaer (groepscoördinator development), Eline Vanermen, Stefaan Botteldoorn, Victor Verlinden, Karen De Leener, Ankatrien
Demarsin, Alberick Lismont, Kristof Dens, Jeff Geudens
Bedrijvenrelaties@vtk.be

Bedrijvenrelaties
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Praesidiumvoorstelling
Nog zo’n meer dan essentiële schakel in de ketting van elk
praesidium. Achter de schermen helpt logistiek alle andere posten
aan het juiste materiaal, rijdt voor hen rond met de wagen van
VTK - de “kar” - en reserveert de nodige lokalen. Maar als VTK-lid kan ook jij beroep doen op
logistiek. Je wilt een muziekinstalatie huren? Tafels, stoelen of podiumelementen lenen? Wil je
iets laten vervoeren met de kar? Contacteer dan logistiek.
Logistiek: Torben Lefevre (groepscoördinator), Brecht Wuyts, Pieter Fiems, Matthias Decrop,
Michiel Meulemans
Logistiek@vtk.be- Kar@vtk.be

Logistiek

De bruisende bron van alle feestjes. De praesidiumleden
van activiteiten – vaak kortweg “acti” genoemd – organiseren naast het galabal ook alle andere feestjes, optredens en
cantussen. En voor diegenen die een hoger dan gemiddeld schachtgehalte bezitten: Deze feestjes
worden ook wel eens TD’s genoemd, afgeleid van “Thé Dansant”, een overblijfsel uit een tijd van
koffiekransjes, salondansen en dames met lange hoepelrokken. Dezelfde schachten kunnen trouwens terecht bij Jurgen Daenen, die naast activiteiten ook de taak van schachtenmeester op zich
heeft genomen.
Activiteiten: Tine Exelmans (groepscoördinator), Raf Verbist, Wout Vekemans,
Thomas Swerts, Jurgen Daenen, Jan Van Schoubroeck, Jannes Aertsen, Siri Derwael
Activiteiten@vtk.be

Activiteiten

Mens sana in corpore sano. We hebben allemaal slechts voordeel door wat
aan sport te doen. De mensen van ons sportteam vullen de zo al druk bezette
agenda nog aan met een aantal sportieve evenementen als de alom bekende
24urenloop, de “sport van de maand”, enzovoort. Op die manier tonen ze dat je perfect slim en
sportief tegelijk kan zijn.
Sport: Pieter Meulemans (groepscoördinator), Jef Haagen, Jan Everaert, Niels Peters
Sport@vtk.be

Sport

En toch heb je die boeken nu eenmaal nodig. En iemand moet er voor zorgen dat jij ze kan kopen, liefst
nog zo goedkoop mogelijk. Dit is de taak van de praesidiumleden uit de post “Cursusdienst”, wat misschien al wel voor zich had gesproken. Je vindt de
cursusdienst in het Theokot, naast de broodjesbar. Helpende handen zijn steeds welkom!
Cursusdienst: Jorn Hendrickx (groepscoördinator), Emil Loevbak,
Isabeau Veelaert, Michiel Verbeeck
Cursusdienst@vtk.be

Cursusdienst

Een van de boegbeelden van elke Leuvense studentenkring is misschien
wel de Fakbar waarover ze beschikt. En de onze is inderdaad een echt
icoon geworden: ’t ElixIr, gelegen op de ring en bewust op een zekere
afstand van het centrum, schenkt menig student een onvergetelijke avond en is er echt voor en
door de studenten burgerlijk ingenieur(-architect). Houd je ogen open voor de talloze feestjes die
we hier voor jou organiseren, of geef er zelf eentje en contacteer ons fakbarteam.
Fakbar: Wout Geboers (groepscoördinator), Jens Piedfort, Elias El Kharraz, Jens Ghys,
Shoera Sels, Nathalie Voeten, Nina Lauwers, Thomas Delputte
Fakbar@vtk.be

Fakbar
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Praesidiumvoorstelling
Aangezien onze faculteit het grootste aantal internationale studenten van de hele KU Leuven
herbergt, is het logisch dat VTK ook een tak heeft
die zich richt op de wijde wereld. De mensen van “Internationaal” halen hun beste Engels (en
soms gebaren) boven om onze internationals wegwijs te maken op de campus en in het Leuvense
studentenleven.
Internationaal: Sebastien Cantillon (groepscoördinator), Marijn Blommaert, Job Soethoudt,
Roeland Van Roosbroeck, Karen Baert
Internationaal@vtk.be

Internationaal

Misschien heb je je het ondertussen al wel afgevraagd: wie heeft dat geschreven wat jij hier
leest? De ene keer journalist, de andere keer
webmaster of ontwerper, “Communicatie” schrijft het Bakske en de Ir.Reëel, ontwerpt t-shirts en
posters en onderhoudt de website.
Communicatie: Britt Beynaerts (groepscoördinator), Maxim Vanrusselt, Margo Parmentier,
Dieter Boeyaert
Communicatie@vtk.be

Communicatie

Een van de laatste nieuwe posten van VTK is “Cultuur”. Hun taak lijkt
ergens op die van onze vrienden van “activiteiten”, maar zoals de naam
zelf zegt organiseren ze eerder culturele activiteiten. Met lezingen over
de meest uiteenlopende onderwerpen, city trips, jamsessies en zelfs pokerchamps houden ze je
bezig zonder dat het elke keer een TD of een cantus hoeft te zijn.
Cultuur: Senne Van Woensel (groepscoördinator), Jeroen Blommaert, Pieter Reumers,
Evelien Pommé
Cultuur@vtk.be

Cultuur

Een studentenkring zou geen studentenkring zijn, als de studenten er niet vertegenwoordigd zouden worden. Voor alle serieuzere onderwerpen betreffende studies, de profilering en de
toekomst van je opleiding, je vragen en klachten staan de mensen van “Onderwijs” voor je klaar.
Onderwijs: Axel Vanmeulder (groepscoördinator), Lukas De Backer, Eline Smet,
Joris Gevaert
Onderwijs@vtk.be

Onderwijs
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Publi-reportage: Accenture
Overal kom je ze de dag van vandaag tegen: consultancy-bedrijven. Maar wat zijn consultancy-bedrijven nu exact? Waarom zijn ze zo geïnteresseerd in burgies? Wij zochten (en vonden?)
het antwoord op deze en nog vele andere vragen bij Accenture, een consultancy bedrijf met wereldwijd 300 000 werknemers. In tegenstelling tot wat je zou denken, is het toch niet enkel consultancy wat de klok slaat. Slechts 50 000 (of 1/6) van hun werknemers doet werkelijk aan consultancy! Om ons een inkijk in dit bedrijf te geven, doen we een beroep op Johannes Dewitte,
Strategy Consultant in IT Strategy & Transformation, en Rachelle Onclin, Project manager in Consumer Goods industry. Beiden burgies: Johannes studeerde af in 2011 als Burgerlijk Ingenieur Computerwetenschappen, terwijl Rachelle in 2007 afstudeerde als Burgerlijk Ingenieur Electrotechniek.
Rachelle
Opleiding: Burgerlijk
Ingenieur Electrotechniek
Functie: Project manager in Consumer
Goods industry

Johannes
Opleiding: Burgerlijk Ingenieur
Computerwetenschappen
Functie: Strategy Consultant in IT
Strategy & Transformation

Wat doet Accenture juist en
hoe gaat alles in zijn werk?
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Accenture doet aan consultancy. Laten we daarom allereerst beginnen met wat
consultancy juist inhoudt.
Wanneer een bedrijf met een
probleem
geconfronteerd
wordt, kan het zijn dat het
probleem zelf oplossen onmogelijk is omdat ze hiervoor
niet de juiste kennis bezitten
of omdat het simpelweg goedkoper is om hiervoor buitenhuis hulp te zoeken. Hiervoor

kunnen ze dan beroep doen
op consultancy bedrijven.
Bij elk nieuw project wordt
min of meer een vast stramien gevolgd. Eerst heb je
de studiefase of de analyse.
Hierin is het de bedoeling
dat de mensen die op het
project worden ingezet, zich
inwerken in het onderwerp.
Er dient overlegd te worden wat de klant wil. Hierin
is het de bedoeling dat de
mensen die op het project
worden ingezet, zich inwerken in het onderwerp.

Er dient overlegd te worden wat de klant wil, wat hij
niet wil... Hierna wordt een
voorstel gedaan dat zo optimaal mogelijk is voor de klant
en wordt er besloten of er
enkel advies gegeven wordt
of dat er een groep vanuit
Accenture gaat werken voor
het desbetreffende bedrijf.
Dit kan bijvoorbeeld zijn
wanneer grote aanpassingen aan de IT systemen, de
processen en/of de organisatie Dit wordt van begin tot

einde uitgewerkt en opge
volgd door Accenture. Ook
zijn er werknemers binnen
het bedrijf die bijvoorbeeld
de technische kant van het
verhaal ‘vertalen’ voor de
klant, worden er trainingen
geven om met het softwarepakket te leren werken,...
Om dit allemaal aan te kunnen bieden, zijn er naast
ingenieurs ook nog veel
werknemers met een andere
opleiding nodig: psychologen,
pedagogen,...
Wat is het verschil met andere Consultancy bedrijven?
Er bestaan veel consultancy
bedrijven, maar Accenture
onderscheidt zich (van de
meesten) hiervan door het
feit dat Accenture het bedrijf ten dienste staat van
begin tot einde. Zoals eerder gezegd, werkt Accenture
‘volledig’, alles van begin tot
einde wordt geregeld zodat het bedrijf nadien weer
optimaal kan functioneren.
Ook door zijn internationale
karakter onderscheidt Accenture zich van de anderen. Sommige consultancy
bedrijven in België richten
zich enkel tot de Belgische
markt. Buitenlandse bedrijven kunnen geen beroep
op hen doen, terwijl dit bij
Accenture wel het geval is.
Bovendien richt Accenture
zich enkel op grote bedrijven.
Van alle beursgenoteerde bedrijven, is er amper een bedrijf dat geen klant is of dat in
het verleden geweest is.

Waarom is er zulke interesse
in Burgerlijk en handelsingenieurs?
80% van de starters zijn
handels- of burgerlijk ingenieurs. Dit komt vooral omdat zij door hun studie op
korte tijd veel informatie
kunnen verwerken, gewend
zijn aan deadlines en daar
goed mee overweg kunnen.
Bovendien zijn ze goed in
analytisch denken.
Hoe ziet de toekomst er uit
voor iemand die bij jullie van
start gaat?
Als beginnend ingenieur begin je normaal met een project bij één van de klanten,
nadien volgen er projecten
bij andere klanten. Zo doe je
in verschillende domeinen
ervaring op wat resulteert
in een goede basis. daarna
krijg je steeds meer verantwoordelijkheid, zo kan je
bijvoorbeeld een team gaan
coördineren, of je verder
specialiseren. Bij Accenture
kan je zelf bepalen hoeveel
verantwoordelijkheid je wil.
Je kan op een gegeven positie een tijdje ‘blijven hangen’. Maar dit geldt niet voor
eeuwig. Wanneer de drang
om hogerop te raken of de
nood aan variatie niet meer
aanwezig is, wordt vaak uit
de consultingwereld naar de
bedrijfswereld overgestapt.
Waarom
is
consultancy
zo
interessant
voor
jonge
ingenieurs?
Wanneer je niet goed
weet in welke branche je

nu eigenlijk wil gaan werken als je je einddiploma
haalt, is consultancy de
ideale startbasis. Je kunt
van verschillende jobmogelijkheden eens ‘proeven’.
Veel mensen starten binnen
consulting en doen dit een
aantal jaren om te zien wat
ze echt graag doen en maken
daarna de overstap naar een
‘gewoon’ bedrijf. Anderen
blijven net omdat het gevarieerde werk ervoor zorgt
dat je job steeds spannend is.
Bovendien moet je telkens
opnieuw met nieuwe mensen leren samenwerken.
Dit zorgt ervoor dat je je
leert aanpassen en bovendien ook dat je goed leert
communiceren met elkaar.
Je staat er dus nooit alleen
voor, wat zeker een voordeel
is als je net afgestudeerd bent!
Hebben jullie nog tips voor
afstuderende studenten bij
hun zoektocht naar een job?
Als je begint met werken,
zorg dan dat je begint in het
jaar dat je afstudeert, niet in
januari van het volgende jaar.
Hiervoor zijn twee redenen.
Ten eerste, je krijgt pas verlof in het jaar na het startjaar.
Dus indien je in januari begint
zijn dit 12 lange maanden
wachten, anders krijg je al na
enkele maanden verlof. Ten
tweede krijg je ook veel meer
van de belastingen terug als
je in september, oktober,…
begint.
Denk goed na over de richting die je uit wil, praat met zo
veel mogelijk mensen, en durf
de stap te wagen en een uitdaging aan te gaan!

Geïnteresseerd? Neem een kijkje ophttps://www.facebook.com/accenturebelux.
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Vetcool: Leuke Gadgets

Self Stirring Mug
Hoe drink jij je koffie? Melk en één
suikerklontje? Goed. Enkel melk? Cool.
Zwart? Rock on!
Wij hebben voor iedereen-behalve de
liefhebbers van zwarte koffie - een leuke
nieuwigheid in petto! Wat gebruik jij om
je koffie te roeren? Een lepel? De achterkant van je mes? Je tong? Een houten roerstaafje? Bah, al deze roertactieken kunnen je perfecte kopje koffie verpesten.
De zelf-roerende mok zorgt ervoor dat
uw koffie niet verpest wordt!
Prijs: € 1495

Fitbit Flex
Met de Fitbit Flex draag je een trainer,
diëtist en lifestyle coach aan je pols!
Deze armband brengt uw dagelijkse
beweging in kaart en moedigt aan om de
frequentie ervan op te bouwen.
In plaats van een vreselijk dure persoonlijke coatch in het fitnesscentrum heb je nu
een persoonlijke coach simpelweg om uw
pols.
Prijs: € 9995
http://www.igadgets.be/

Draagbare Scanner
Geen zin om steeds naar de bibliotheek
of kot te fiesten om dingen in te scannen?
Dan is dit gadget zeker en vast een aanrader!
Je kan om het even waar scannen wat je
maar wilt!
Prijs: € 7995
14

http://www.gadgethouse.be/

Zelftellende Spaarpot
Ben je het beu om zelf uw spaarcentjes te
tellen?
Deze spaarpot doet het voor jou!
De spaarpot is zowel te vinden in de vorm
van een voetbal als in de vorm van een
basketbal.
Kleine extra: bij het inwerpen van een
munt maakt de spaarpot het geluid “... and
goal”.

Prijs: € 995
http://kadogadgets.be/

A-solar Power Case Voor Tablets
Met dit gadget hebt u geen last meer
van de -veel te snel- lege batterij van uw
tablet en andere mobiele apparaten (GPS,
mobiele telefoon,...)
Het super krachtige 4Watt zonnepaneel zorgt ervoor dat de Power BANK
Pro in korte tijd wordt opgeladen. Deze
5000mAh Power BANK Pro batterij slaat
de stroom op en geeft deze vervolgens
door aan uw tablet.
Prijs: € 9900

Pratend toiletpapier
Stel u voor, je gaat op kot naar het toilet wanneer uw toiletpapier plots zegt:
““Gebruik beide zijden, we proberen te
bezuinigen”. Je gaat al hélemaal in een
deuk wanneer je je dit tafereel gewoon in
je hoofd voorstelt.
Voor wie graag eens een grap uithaalt, is
dit zeker een aan te raden gadget!

Prijs: € 1495
http://www.igadgets.be/
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Babes with Brains

Modellen: Tine Exelmans & Siri Derwael. Fotograaf: Tom Jacobs. Assistentie: Britt Beynaerts.
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Denk jij ook soms dat er meer kan zijn aan het
studentenleven dan dat Leuven je kan bieden?
Dat je meer kan leren dan wat alle proffen te
samen te bieden hebben? Wil je de wereld zien,
maar ook nog geld overhouden voor de terugreis?
Wil je uitgedaagd worden en je talenten meten
met andere ingenieurs uit Europa?
Dan ben je niet alleen. Verspreid over heel
Europa zijn er talloze studenten zoals jij die net
hetzelfde denken en willen. Was er maar één of
andere organisatie die deze mensen kon samen
brengen! Wat zou de wereld er mooi uit zien.
Maar wacht, dat is exact wat BEST je kan bieden!

Wie of wat is BEST?
BEST staat voor Board of European Students of Technology. In het samenvattend Nederlands; een
organisatie voor en door ingenieursstudenten over heel Europa.
BEST is sinds jaren aanwezig in Leuven. Gesteund door een nauwe samenwerking met VTK
en LBK bestaat ons doel er uit jou, de ingenieurstudent met de nodige zin voor avontuur, fun en
zelfontwikkeling, op weg te helpen. Door het organiseren van verschillende academische en nietacademische evenementen brengen we studenten van over heel Europa bij elkaar. Zo maak je
vrienden, leer je culturen kennen en ervaar je ons prachtige continent als nooit tevoren. Wij willen
daarbij ook de universiteit en bedrijven dichter bij de studenten brengen, om zo niet alleen jezelf te
ontwikkelen op persoonlijk vlak, maar ook professioneel.
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Klinkt fijn, maar wat doen jullie precies?
Centraal staan steeds de evenementen die we organiseren voor studenten zoals jij!
Zo zijn er onze seasonal courses, waarmee je zelf op stap kan. De opties zijn eindeloos: wil je naar
de bergen van Oekraïne om daar iets bij te leren over robots? Of liever iets in de Biologische sector,
ergens in de Spaanse zon? Deze courses zijn over heel het jaar verspreid en geven jou de kans om
voor 1 à 2 weken iets bij te leren over interessante onderwerpen, maar zeker ook te genieten van
de meest awesome activiteiten. Ook belangrijk: je betaalt nooit meer dan 45 euro, alles inbegrepen.
BEST organiseert ook elk jaar de European BEST Engineering Competition (EBEC), waarin je de
strijd aangaat met je team om te laten zien wie de beste is. Ben je een krak in mechanica of heb je een
gave voor probleemoplossend denken, dan kan je jezelf bewijzen en doorstoten naar de BeNeLux
ronde. Misschien bemachtig je hier wel een plaatsje voor de finale op Europees niveau!
Doorheen het jaar zijn onze leden voornamelijk bezig deze activiteiten op poten te zetten voor jou!
Denk hierbij niet aan saaie werkgroepen en dictatoriale beslissingen, we zijn een hechte groep waar
plezier altijd een vereiste is.
Meer weten?
Ben je na het lezen van dit
artikel helemaal in de ban
van de internationale mogelijkheden die BEST jou kan
bieden, heb je graag wat meer
details over wie we zijn en
wat we doen of denk je er zelf
al aan om BESTie te worden?
Stuur ons een mailtje(leuven@
best.eu.org) of vind ons op
facebook(BEST Leuven), we
helpen je meteen!
leuven@best.eu.org
www.bestleuven.eu
facebook: bestleuven
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Architectuur: 3D Print Canal House
In Amsterdam aan de overkant van ‘t IJ staat de site van het 3D print Canal House, een project
van DUS Architecten, een Nederlands architectuurbureau. Ze ontwikkelen hier technieken
om een volledig huis te bouwen aan de hand van 3D print technologie!

Wanneer je naar de site
wandelt merk je nog niet zo
veel van een mogelijk huis dat
gebouwd wordt. Het enige dat
vanuit de verte zichtbaar is, is
een grote toren, bekleed met
spiegels. Deze toren blijkt de
‘Kamermaker’ te zijn, een 3D
printer, ter grootte van een
echte kamer.
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Je kan het vergelijken met een
kleinere 3D printer: laagje
per laagje worden wanden en

meubels opgebouwd met een
of andere vorm van plastic, in dit
geval een bioplastic, Macromelt
genaamd.
Door
enkele
verstevigingen aan te brengen
in het midden van de muur,
kan een stevigheid bekomen
worden die te vergelijken is
met die van baksteen, maar er
wordt veel minder materiaal
gebruikt om de structuur op
te bouwen. Bovendien kan je
tussen de verstevigingen en
de buitenwanden van de muur
isolatie aanbrengen, wat de
dikte van de muur nog eens
reduceert.
Op die manier wordt kamer
per kamer geprint, zodat je
verschillende modules krijgt
die je in elkaar kan passen: een
keuken, een badkamer, een

living of een bureau. Je kan
volledig zelf bepalen hoe je
huis eruit ziet en welke ruimtes
elkaar opvolgen.
De voordelen van deze nieuwe
bouwtechniek zijn tamelijk
groot in aantal. Je kan een
digitaal
bestand
meteen
omzetten in iets je zelf even kan

uittesten. De productiekosten
zijn vele malen lager, aangezien
de transportkosten heel klein
zijn, er moet namelijk enkel
het plastic geleverd worden,
dan doet de printer de rest.
Daarnaast is de mate van detail
zo groot dat je het zelfs niet
moet proberen te vergelijken
met het traditionele bouwen.
En dat detail kan voor iedere
persoon verschillend zijn.
Enkele nadelen zijn in de
eerste plaats brandveiligheid
en windlasten, maar er wordt
hard gewerkt aan het zoeken
naar oplossingen voor deze
problemen.

Het doel van DUS Architecten
is niet meteen het bouwen van
huizen voor massaproductie,
maar het uittesten van de
mogelijkheden die de 3D
print technologie te bieden
heeft. Ze zijn continu op zoek
naar nieuwe materialen die
gebruikt kunnen worden om
mee te printen, of alternatieve
technieken om het proces te
vereenvoudigen of goedkoper
te maken.

mogelijkheden van 3D printing
zijn enorm groot en er is ook al
veel onderzoek naar geleverd.
Deze technologie kan de manier
van bouwen van de toekomst
bepalen en veranderen, maar
we moeten wel opletten dat
bouwproducenten niet mee op
de kar gaan springen om à la
carte huizen te produceren die
voor hen goedkoop uitkomen,
maar eigenlijk niet goed
ontworpen zijn.

Zolang de kwaliteit en de
leefbaarheid van de ruimtes er
niet onder lijden, is de zoektocht
er een die heel interessant kan
zijn als onderzoek an sich. De
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Ingenieur op buitenlandse stage: CERN
Als pas afgestudeerde student, kan je nog eenmaal
genieten van een extra lange, rustige zomer. Het kan
echter ook anders! Daniël Slenders deed deze zomer
een stage aan het CERN in Genève, een kans uit de
duizenden! Voor de eerste Ir.Reëel van het jaar brengt
hij verslag uit.
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CERN, European Organizaton for Nuclear Research, een
van de grootste instellingen
voor fundamenteel onderzoek
in deeltjesfysica, wereldvermaard voor de grootste en
meest energieke deeltjesversneller (Large Hadron Collider
of LHC) en de ontdekking van
het Higgs boson (anno 2012).

kondiging van een zomerstage
bij CERN op de VTK Facebookpagina. Initieel negeerde ik
dit volkomen, aangezien ik als
laatstejaarsstudent eigenlijk op
zoek moest zijn naar een echte
job en niet een stage, maar na
enkele dagen besloot ik om het
toch te proberen. Na een zeer
uitgebreide online applicatie en

Wie had ooit gedacht dat ik
daar mijn laatste zomer als student zou spenderen? Maar dit
is dus mijn verhaal van het hoe,
wat en waarom.

een maand wachten, kreeg ik
dan het goede nieuws; ik mocht
tien weken naar Genève!

Eindelijk naar daar!
Enkele maanden later was het
De weg naar de droomstage
dan zover. Zes dagen mijn diEind januari, mijn laatste echte ploma op zak en op weg naar
examenreeks bijna gedaan, en Zwitserland. Ginds aangekodan verscheen er plots een aan- men was ik één van de meer

dan 280 Summer Students van
over de hele wereld die er een
zomer zouden werken. Op dat
moment had ik nog maar een
vaag idee van wat mijn stage
juist zou inhouden, maar dat
zou mijn begeleider mij snel
duidelijk maken: in eerste instantie VHDL (VHSIC (Very
High Speed Integrated Circuit)
Hardware Description Language) leren.

“Doordat de LHC stillag,
had ik de kans om al de
detectoren van zeer dicht te
kunnen bezoeken en bewonderen.”
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Tijdens mijn verblijf lag de
LHC stil voor de eerste grote
upgrade. Dit zou ervoor zorgen dat zowel de data uit de
ATLAS-detector (een van de
4 detectoren van de LHC) als
de vereisten van de daaropvolgende triggers (die bepalen
of een event interessant is en
dus verder onderzocht moet
worden of niet) groter worden.
Concreet betekende dat voor
mij dat ik een upgrade moest
uitvoeren van de interface tussen de optische links komende
van ATLAS en de PCI-express
gaande naar de trigger hardware. Ik moest zowel de upgrade van de firmware doen
als de daaropvolgende testen
op het testsysteem van ATLAS.
Heel interessant werk al was
het uitzoeken wat de verschillende error messages juist betekenen zeer tijdrovend (vaak
veel meer werk dan het effectief oplossen).
De eerste weken was er
tegelijkertijd een lessenreeks
lopende: gaande van supergeleidende magneten over
high-frequency elektronica tot
snaartheorie, de ene al wat interessanter en begrijpbaarder
dan de andere. Na enkele
weken was dit echter gedaan
en kon ik fulltime aan mijn project werken.
Op expeditie!
Doordat de LHC stillag, had ik
de kans om al de detectoren

van zeer dichtbij te bezoeken en
bewonderen. De LHC-tunnel
zelf kon ik helaas niet in. Als
compensatie was ik dan maar
het zeer uitgebreide netwerk
van tunnels onder de campus
die alle gebouwen met elkaar
verbindt beginnen exploreren.
Op het moment van schrijven
ben ik nog op zoek naar de
vermaarde Summer Student
Temple, ergens verstopt in
(de buurt van) de Intersecting
Storage Rings (een oude
deeltjesversneller van CERN
die in 1984 is stilgelegd) en
die al sinds de jaren ‘90 door
de Summer Students bezocht
wordt, maar wiens exacte
locatie angstvallig geheim
gehouden wordt.

Meer dan werken alleen
Mijn tien weken in Zwitserland
heb ik uiteraard ook gebruikt
om de regio te verkennen:
citytrips naar Annecy en Bern,
gaan hiken op Mont Salève
met uitzicht over Genève of in
Chamonix aan de Mont Blanc,
en talloze keren, zowel ‘s avonds
als ‘s morgens, naar Genève
zelf (openluchtconcerten om
6u ‘s morgens zijn een echte
aanrader om wakker te zijn
tegen dat je moet beginnen)

“De vermaarde Summer
Student Temple ligt ergens
verstopt in (de buurt van)
de Intersecting Storage
Rings, een oude deeltjesversneller van CERN die in
1984 is stilgelegd.”
Nog lang niet gedaan!
Op dit moment heb ik nog bijna vier weken te gaan en die
beloven zeker zo interessant
te worden als de voorbije zes.
Mijn project gaat vlot, dus ik
verwacht dat mooi op tijd af
te ronden. Komend weekend
waarschijnlijk een bezoekje aan
Zurich en Liechtenstein.

Voor ik terug naar huis keer,
moet ik zeker nog de Summer
Student Temple gevonden hebben. Zonder twijfel een zalige
zomer!
Ook op zoek naar een stage?
Neem een kijkje op www.vtk.
be/career voor een overzichtje
van recente stageplaatsen
of kom eens langs op de Internship Fair van VTK die zal
plaatsvinden 13 november!
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ONDERWIJS
“Wat bedoelen wij nu met ‘onderwijs’?”
VTK Onderwijs focust zich op de vertegenwoordiging van studenten op onderwijsbeleid niveau.
“Wat huh?” Ja inderdaad, wij studenten hebben een beetje inspraak over hoe de universiteit, de
faculteit en het departement zijn onderwijsbeleid invult. De universiteit toets graag af bij
studenten of hetgeen ze doen goed/slecht is. Ze vragen waar er eventueel problemen zijn, wat onze
mening is over vernieuwingen, enzoverder. Het VTK-onderwijsteam vertegenwoordigt
samen met POC’ers en andere vrijwilligers de rechten en wensen van studenten op onderwijsvlak.
Ze zijn eigenlijk Guardians of Education. Wanneer je met vragen zit, twijfel dan zeker niet om te
mailen naar onderwijs@vtk.be. Wij zijn er speciaal voor u, de student.

POC

“Maar wat kan jij nu zelf doen?”
In elke jaar, per studierichting, is er een jaarverantwoordelijke of POC-verantwoordelijke (POC=
permanente onderwijscommissie). Deze zal vergaderingen bijwonen van het departement
waartoe je behoort. POC’ers kunnen de mening van de student direct doorgeven aan het
departement en bespreken mee evaluaties over de studierichting. Ze zijn het aanspreekpunt voor
alle studenten uit hun jaar en studierichting en vertegenwoordigen op die manier de stem van
studenten naar het departement toe. Heb je interesse om deze rol te vervullen in jouw jaar? Stuur
dan ook zeker een mail naar onderwijs@vtk.be. Zo niet, vertel jouw problemen als je ze hebt
zeker aan de POC-verantwoordelijke (hij/zij zal zich komen voorstellen in de aula). Je moet geen
schrik hebben van die jongen of dat meisje, zij zijn er ook om u te helpen. Hij/zij zal u eventueel
doorverwijzen naar de juiste persoon of het zelf oplossen.

VTK BUREAU
“Wat organiseert VTK voor Onderwijs naar de leden toe?”
Tweewekelijks organiseert VTK Onderwijs een VTK-bureau op woensdagmiddag. Deze open
vergadering verwelkomt iedereen om mee te discussiëren over onderwijsgerelateerde
onderwerpen. Wil je deze vergadering bijwonen? Kijk dan eens zeker op de site (on.vtk.be/
bureau). Hier vind je het inschrijvingsformulier en kan je de agenda en verslagen van de vorige
vergaderingen raadplegen. Geen zorgen, je zal je middageten hiervoor niet moeten laten, wij
voorzien namelijk een broodje en een drankje.

VTK Onderwijsteam
“Wat doen wij?”
Eerst en vooral, wie zijn wij? Axel Vanmeulder, Lukas De Backer, Eline Smet en Joris Gevaert
hebben dit jaar de eer om samen met het VTK bureau en POC’ers een gevatte mening te vormen
over verschillende onderwijsgerelateerde onderwerpen. Deze meningen, opmerkingen en
verschillende argumenten worden dan verder behandeld in de studentenraad van de associatie
KU Leuven (Stura) en op faculteitsvergaderingen. Heb je een vraag over wat dan ook? Wij staan
tot uw dienst. Mail gerust naar onderwijs@vtk.be of spreek ons aan. (Wij bijten niet.)
Veel succes dit jaar,
Het Onderwijsteam
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De Leuvense doop
“Een doop is een beproeving die potentiële nieuwe leden, schachten genaamd,
van een studentenorganisatie of vereniging tijdens hun verplichte introductietijd moeten doorstaan, voordat ze officieel kunnen worden ingewijd.”
Bovenstaand citaat is een definitie voor de studentendoop die je vindt op Wikipedia. Nu lijkt een “beproeving” mij wel juist gekozen. Je moet enkele opdrachten tot een goed einde brengen, maar het tweede gedeelte van deze definitie mag
wat aangepast worden als we het over een VTK-doop hebben. Niemand zal je
verplichten om mee te doen - heel veel gedoopten zullen het je wel aanraden
omdat het toch hele mooie herinneringen nalaat - en van een officiële inwijding
voor onze leden is geen sprake. De doop is volledig op vrijwillige basis en verder
maken wij, als VTK zijnde, geen onderscheid tussen gedoopten en niet-gedoopten. Wel hebben enkel gedoopten toegang tot de schachtenverkoop en het recht
om het jaar na hun doop zelf een nieuwe lichting schachten te dopen. En de
niet-gedoopten zullen op een cantus al eens plagerig aangewezen worden terwijl
Krambambouli wordt gezongen, maar daar stopt het onderscheid dan ook.
Naast de definitie van Wikipedia vind je op internet ook nog wel wat commentaar van mensen over de studentendoop. Sommigen willen het bij wet laten verbieden, anderen vinden ons - ja, als Schachtenmeester voel ik me wel aangesproken - dan weer echte varkens en nog anderen zien een doop dan weer als een
“echte mensonterende zwijneboel”.
Veel mensen zullen hierbij de beelden van de film Ad fundum wel in hun achterhoofd houden, maar in mijn ogen weten deze mensen niet helemaal goed
hoe het er momenteel écht aan toegaat. De Leuvense studentenkringen hebben
namelijk onderling en in samenspraak met Nick de Flik (de studenteninspecteur) een doopcharter opgesteld waar de doopmeesters zich aan moeten houden
en waar instaat wat er juist wel en niet mag. Dit blijft wel een intern document,
maar als jullie vragen hebben mogen jullie mij er altijd mee lastig vallen en ik zal
met veel plezier op al jullie vragen antwoorden ;)
Voor mijzelf is het nu de derde doop die ik actief meemaak, eerst als schacht, vorig jaar als doopmeester en nu als schachtenmeester. Achteraf gezien is gedoopt
worden wel een mooiere herinnering dan zelf dopen. De vriendschappen die je
daar aan overhoudt zijn onvergetelijk en sterker dan die gemaakt worden in de
aula’s. Je hebt namelijk dezelfde ‘miserie’ doorstaan en dat schept een speciale
band.
Voor degenen die schrik hebben dat ze hun studies gaan verwaarlozen door zich
te laten dopen, ik verzeker jullie dat het op die ene avond van de verkoop en die
ene dag van de doop zelf echt niet aan zal komen en je krijgt hier een hele hoop
voor terug!
Dus wil je Leuven eens op een andere manier willen verkennen (op handen en
knieën bijvoorbeeld) en wil je je eens een namiddag niets aantrekken van mama’s die zeuren over kleren die niet vuil mogen worden? Neem dan zeker deze
kans om je te laten dopen!
Heb ik je nu nog niet kunnen overtuigen maar twijfel je nog een beetje, spreek
me er gerust over aan als je met vragen zit, zowel i.v.m. onze studentendoop als
VTK in het algemeen. Ik zal jullie maar al te graag op weg helpen!
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Jurgen - Schachtenmeester ‘14-’15

In het eerste jaar heb ik
het hele doopverhaal
aan mij laten voorbijgaan. De hoofdredenen
hiervoor waren een nog
recupererend
lichaam
na een zware operatie
en ten tweede zei het
me weinig om een lepel
mayonaise naar binnen
te werken terwijl er door
de wet van de versnelde
zwaartekracht een ei op
je hoofd kapot wordt geklopt.
Waarom ik me dan vorig jaar toch heb laten
dopen? Het is me nog
steeds niet helemaal duidelijk, maar samen met
10 andere niet-eerstejaars
vonden we dat we ons
toch maar moesten laten
dopen nu we in het praesidium gingen (niet dat
dit verplicht is). Uiteindelijk was het een onvergetelijke ervaring waarin
je veel vrienden maakt,
veel plezier beleeft en later met een glimlach aan
terugdenkt (terwijl je een
stuk doopbroek van een
varken in je codex terugvindt). Denk daar maar
aan bij het verorberen
van de lepel mayonaise
terwijl er een ei op je kop
valt.

Velen zullen waarschijnlijk al weten wat een doop inhoud maar ik zal kort samenvatten hoe het er bij VTK
uitziet.
Allereerst is er het ‘propere’ gedeelte. Iedereen wordt
ingedeeld in groepen. In deze groepen worden verscheidene opdrachten uitgevoerd en er zit ook een
competitie in onder de verschillende groepen. De
winnaars worden natuurlijk beloond met een lekker
(schachten)-snoepje.
Hierna volgt het ‘vuile’ gedeelte. De schachtenpap en
andere lekkernijen worden rijkelijk verdeeld en afgewisseld met een goede ouderwetse dril. Het was zwaar
maar achteraf gezien zeker de moeite waard.
Als laatste komt, het in mijn ogen, fijnste gedeelte. Na
een dag vol sporten en lekker eten horen toch ook een
aantal frisse pintjes. De stembanden eens goed smeren
en uit volle borst één van de beste cantussen van je
studententijd aan te zetten!

Toen ik hoorde van de doop bij VTK heb ik even
getwijfeld om er al dan niet aan mee te doen. De
vuile opdrachten waar ik van gehoord had, schrokken me wat af. Uiteindelijk heb ik, samen met een
aantal vrienden, toch besloten om mee te doen.
Het hoort tenslotte bij de studententijd! De periode als schacht viel reuze mee. Af en toe moesten we
komen afwassen of inkopen doen, maar op die manier smeedden we wel een band tussen schachten
en doopmeesters. De doop zelf was inderdaad bij
momenten nogal vuil, maar na enkele douches waren ook die laatste geurtjes verdwenen. De slechte
smaken waren toen al lang doorgespoeld op de
cantus. Het enige permanente dat ik er aan overgehouden heb, zijn goeie herinneringen en sterke
vriendschappen. Zeker een aanrader dus!
Floris Kint

Lennert Cuypers

“Het hoort tenslotte bij de studententijd!”

“Er is geen leuker gevoel om je eerste
jaar aan de universiteit te starten.”
In het begin van het jaar kan je kiezen om je te laten dopen of niet. Dit houdt in dat je je eerst laat verkopen als
schacht. Daarna moet je een paar weken klusjes en opdrachten uitvoeren, die je kopers je opdragen. Zodra je
gedoopt bent, ben je verlost van deze taken.
De doop zelf bestaat uit twee delen: een proper en een vuil deel. Bij het propere deel loop je met een groepje
schachten door Leuven en voeren jullie de opdrachten uit, die de doopmeesters jullie opdragen. Iedereen mag
weten dat jullie schachten zijn. Het vuile deel spreekt voor zich. Hierbij worden jullie zo vuil mogelijk gemaakt
met alle denkbare soorten smerigheid.
‘Nutteloos’ en ‘vernederend’ zouden sommigen zeggen. Ik zie de doop anders. Voor mij was het de start van een
geweldig jaar en een mogelijkheid om nieuwe mensen te leren kennen. Al de doopmeesters en schachten gaan
naderhand ook samenzitten als vrienden tijdens een fantastische doopcantus. Ik geef toe dat het even afzien
was, maar het was het waard. Nadat ik het allemaal doorstaan had, voelde ik mij alsof ik heel de wereld aankon.
Er is geen leuker gevoel om je eerste jaar aan de universiteit te starten.
Julie Vermeersch
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Bezige Burgies: Quivr
Voor elke Ir.Reëel zijn we op zoek naar één of meerdere medestudenten
die een interessante hobby hebben. Net als ‘klassieke’ hobby’s, is programmeren ook een hobby voor veel burgies. Dit is de basis voor Quivr
(het vroegere KULApp): een app waarmee je gemakkelijk je lessenrooster kan checken, kan kijken hoe vol welke bib nu zit,... Genoeg stof voor
een intervieuw!
Quivr is een project waar verschillende burgies (en nietburgies) aan meewerken,
wie zijn jullie en welke richtingen doen jullie nu exact?
• Maxime Bossens, 3de
Bach Werktuigkunde Elektrotechniek
• Joris Gevaert, 3de Bach
Werktuigkunde - Chemische Ingenieurstechnieken
• Boris Gordts, 3de Bach
Computerwetenschappen - Elektrotechniek
• Jeroen Hermans, 3de
Bach Computerwetenschappen - Elektrotechniek
• Jens Claes, 3de Bach
Computerwetenschappen- Elektrotechniek
• Olivier Kamers, 3de Bach
Computerwetenschappen-Elektrotechniek
• Wouter Adriaens, 2de
Master in de Economie,
het recht en de bedrijfskunde
• Andreas Van Assche, 2de
Master Handelsingenieur

is het uurrooster, maar we
hebben nog veel meer: bibmonitor, de menu’s van
de Alma, nieuws-module,..
Wat bracht jullie ertoe om
met KULApp te beginnen?
KULApp is ontstaan op de
‘Apps 4 Students hackaton’,
waarbij het de bedoeling was
om in 1 dag een app te maken
die het leven van de student
vergemakkelijkte. We deden
met 3 eerstejaars ingenieursstudenten mee: Boris, Maxime en Joris. Waar wij ons toen
elke dag aan stoorden was het
overvolle uurrooster waar
het altijd ver zoeken was naar
welke lessen precies voor jou
waren, en dat het uurrooster
niet mobiel was. Na een dag
programmeren hadden we
een prototype, waarmee we
de prijs voor beste GUI hebben gewonnen. Dit motiveerde ons om er in de paasvakantie verder aan te werken en
op zondag 14 april (de laatste
zondag van de paasvakantie)
was de release van de eerste
officiële versie van KULApp.

Wat is Quivr exact?
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Quivr is een applicatie voor
Android, iOS, Windows
Phone en het Web die het
leven van de student gemakkelijker moet maken. Onze
meest gebruikte module

Het vroegere logo van KULApp
en het huidige logo van Quivr

Ondertussen werkt Quivr
niet alleen meer voor de
KUL. Voor welke universiteiten werkt jullie App ondertussen nog?
De bedoeling is dat Quivr
vanaf dit academiejaar in heel
de associatie KU Leuven beschikbaar wordt. We zullen
dit redelijk geleidelijk uitrollen maar in het begin zeker
alles in campus Leuven (KU
Leuven, KH Leuven en GroepT). Alle Apps zijn al gebouwd
om snel nieuwe instellingen
toe te voegen. Het grootste
probleem blijft ervoor zorgen
dat er genoeg content beschikbaar is voor de gebruikers in andere campussen. In
Leuven zijn er bijvoorbeeld
data beschikbaar om te zien
hoeveel mensen er in de bib
zijn, maar dat geldt lang niet
voor elke studentenstad.
Welke lessen zijn voor jullie
nuttig geweest om Quivr te
ontwikkelen?
Toen we begonnen met KULApp hadden we maar enkele
lessen van het vak ‘Methodiek
van de informatica’ achter de
rug. De eerste versie van KULApp berustte bijgevolg vooral op de ervaring met programmeren die we al langer op
onszelf hadden opgebouwd,

Hoe zien jullie de toekomst
van Quivr?

als hobby. Aangezien twee
van onze Devs Werktuigkundigen zijn, is dit de enige
cursus van programmeren
die zij ooit hebben gehad.
De andere ontwikkelaars
hebben hun eerste stappen
als CW’ers het voorbije jaar
gezet met vakken als ‘P & O
3’ (gebruik van Use-Cases)
‘Objectgeoriënteerd Programmeren’ (leren nadenken over code en het testen
ervan) en ‘Gegevensbanken’. In die vakken leer je de
bredere theoretische context die een groter inzicht
brengt dan het puur praktische, maar zoals bij alle zaken leer je toch nog steeds
het meest door het zelf te
zoeken en te doen. :)
Hoe is de balans met jullie
studies?
Dat varieert een beetje
over het team, maar in ieder geval hebben we nog
geen positieve correlatie
ontdekt tussen aan Quivr
werken en onze punten :) Je
kan het vergelijken met een
extra P & O buiten je studies (maar dan een waar je
(meestal) met plezier bloed,
zweet en tranen voor werkt
en waar de sfeer top is).

Aan niet-technische kant
hebben we de beslissing
genomen om van Quivr
een non-profit organisatie
(VZW) te maken. De bedoeling is het project te plaatsen
binnen een correct juridisch kader dat ons bijvoorbeeld toelaat soepel leden
Vorig jaar kwamen jullie in de te werven, gemakkelijk uit te
media door een prijs te win- breiden, professioneel met
nen met jullie werk. Welke geïnteresseerde onderwijsinprijs was dit en heeft dit jullie stellingen en bedrijven om te
geholpen bij de verdere ont- gaan,... Het komt er op neer
wikkeling van Quivr?
dat we op deze manier gemakkelijker onze ‘waarden’ kunWe hebben Start-Academy nen uitdragen, zoals informa(http://www.start-academy. tisering van het onderwijs en
be/) gewonnen. Deze wed- het efficiënter maken van het
strijd is bedoeld voor studen- leven van de student.
ten van het hoger onderwijs
die hun idee willen laten uit- We hebben bovendien deze
groeien tot een eigen on- zomer een paar nieuwe feaderneming. Hier hebben we tures uitgewerkt waarvan we
vooral nagedacht over de niet- hopen dat die de studenten
technische kant van Quivr: nog beter zullen helpen. Ook
Wat is Quivr eigenlijk? Waar zullen onze Apps stabieler
willen we er mee naartoe? werken (onder andere door
Willen we er een commerciële een goede samenwerking met
App van maken of niet enz.
de KU Leuven). We willen volacademiejaar uitbreiden
“de student komt altijd gend
naar andere instellingen van
op de eerste plaats” de KU Leuven associatie. Daar
Dit was een erg leerrijke erva- zijn de noden soms nog groring en we hebben op meerde- ter dan hier in Leuven en ook
re momenten tijdens die wed- die studenten willen we graag
strijd uitstekende coaching helpen. Daarvoor zoeken
gehad. We hebben toen groot- we trouwens nog altijd extra
se plannen opgesteld die we mensen! Interesse om mee te
het volgend jaar graag willen werken en je stempel te drukuitvoeren. Maar wees gerust, ken op een ongelofelijk integeld vragen aan studenten ressant en levendig project:
voor het gebruik van de App join@quivr.be.
zal nooit gebeuren. Daarnaast
hanteren wij steeds het principe van “de student komt op
de eerste plaats”.
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Leuk om te weten: deel 1
Vergissen is menselijk, maar opscheppen met leuke weetjes nog veel meer. Daarom hierbij wat bagage
die je misschien wel kan gebruiken tijdens je volgende cafégesprek! Wist jij al dat:
Een slang perfect kan dienen
als voorspeller voor aardbevingen?
Slangen zijn namelijk ontzettend gevoelig voor trillingen,
volgens een woordvoerder
van het aardbevingsbureau
in het Chinese Nanning. Bij
het voelen van licht abnormale trillingen beginnen deze
geschubde Nostradamussen
al met hun koppen te schudden. Bij een heftige naderende aardbeving bonken ze
zelfs met hun lijven tegen de
muur. Het gedrag van de slangen voorspelt aardbevingen
tot 120 kilometer ver weg en
wel drie tot vijf dagen van tevoren!
De lijm op Israëlische postzegels koosjer is?
Hier hoeft weinig uitleg bij,
maar het is altijd interessant
dat te weten.
Charlie Chaplin ooit meedeed bij zijn eigen look-alike wedstrijd?
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Hij was toevallig op vakantie
in Monte Carlo
waar toevallig
zo’n wedstrijd
gehouden
werd, en besloot voor de grap mee te
doen. In tegenstelling tot wat
je zou verwachten won hij
deze wedstrijd niet. Hij eindigde pas derde!

Het in Idaho verboden is om
iemand een doos snoep te
geven van meer dan 25 kilogram?
Ook dit hoeft wienig uitleg,
maar wij wijzen jullie er graag
op dat dit bij VTK wel is toegelaten, dus stuur ze gerust
op naar VTK Communicatie,
Studentenwijk Arenberg 6 /
0, 3001 Heverlee
Het eerste cijfer van een teletekstpagina nooit met een
0 of 9 begint?
Voor de aanduiding van het
eerste cijfer zijn namelijk
slechts drie bits voorzien, en
dat biedt (zoals elke archie en
burgie weet) niet meer dan 8
verschillende mogelijkheden.

zodat ze de graven konden
hergebruiken. Bij het heropenen van deze kisten, ontdekten ze dat bij 1 op 25 aan de
binnenkant gekrabd was, en
ze beseften dat ze levenden
begraven hadden. Van toen af
werd er een touwtje rond de
pols van een lijk gebonden,
dat omhoog leidde en verbonden was met een belletje
boven de grond.
Iemand moest dan de hele tijd
op het kerkhof zitten om te
horen of de bel niet rinkelde.
En zo werd iemand wel eens
gered door de bel…
Je aandrang krijgt tot plassen als je water hoort stromen? Waarschijnlijk wel,
maar hoe komt dat?

Het is een voorbeeld van conditionering, een psychologische term die de verbinding
beschrijft tussen een geluid,
geur of gevoel en bepaald gedrag. Veel ouders leren hun
kinderen op een potje plassen met geluiden. Ze maken
een pss-geluid of zetten de
kraan open. Plast het kind,
Gered worden door een bel dan juichen de ouders. Kindeeen 500 jaar oude uitdruk- ren leren zo de associatie tusking is die van Engelse kerk- sen het potje, het geluid van
water en blijdschap. Deze
hoven afkomstig is?
conditionering is zo sterk,
Engeland is namelijk oud en dat ook l ater in het leven het
klein, en de bevolking vond geluid van water en plassen
geen plaats meer om de do- onlosmakelijk met elkaar verden te begraven, dus wer- bonden zijn.
den er kisten uitgegraven
en de beenderen naar een De kleinste vis ter wereld
beenderhuis overgebracht, nog geen 8 mm groot is?

De Paedocypris progenetica
wordt op volwassen leeftijd
soms maar 7,9 millimeter
lang. Daarmee is het beestje
niet alleen de kleinste vis,
maar ook het kleinste gewervelde dier te wereld. Het leeft
alleen maar in een bepaald
type zuur water dat voorkomt
in moerassig overstroomd
bosgebied. Daardoor is het
beestje zeer kwetsbaar voor
veranderingen in zijn leefomgeving.
Mensen met rood haar meer
pijn voelen dan mensen met
blond of donker haar?
Roodharigen voelen meer
pijn dan mensen met blond
of donker haar. Het is wetenschappelijk bewezen dat
mensen met rood haar zo’n
20 % meer anesthesie nodig
hebben tijdens operaties.
De cellen die verantwoordelijk zijn voor de groei van de
huid en pigment van het haar,
hebben een melanocortin 1
receptor die niet goed werkt.
Dit zorgt voor een verhoogde
afgifte van een hormoon dat
deze cellen stimuleert. Dit
hormoon stimuleert echter
ook een receptor in de hersenen die met pijn te maken
heeft. Hierdoor voelen mensen met rood haar dus meer
pijn.
De strepen van een zebra
voor verkoeling zorgen?
Doordat de zwarte strepenn
het zonlicht absorberen en
de witte strepen het licht
weerkaatsen is er een temperatuursverschil van wel 10

°C tussen de strepen. Door
dit
temperatuursverschil
ontstaat er een beetje wind,
dewelke de zebra afkoelt.
De huid van een ijsbeer
zwart is?
Een mens heeft het al snel
koud. Een ijsbeer kan veel
meer kou aan. Hoe doet hij
dit? Een ijsbeer heeft drie
factoren die hem warm houden: zijn dikke speklaag, de
holle haren en zijn zwarte
huid. iedereen kan zich wel
voorstellen dat een ijsbeer
zich met zijn speklaag kan
warm houden maar de holle
haren zijn net zo belangrijk.
In de haren van een ijsbeer
zit een beetje stilstaande
licht en zoals iedereen die de
cursus warmteoverdracht (of
transportverschijnselen of
iets gelijkaardigs) goed bekeken heeft, weet, isoleert
deze stilstaande lucht heel
goed warmte. Verder heeft
een ijsbeer onder zijn witte
haren een gitzwarte huid. Als
de zon schijnt zet de ijsbeer
zijn haren naar buiten, waardoor de zonnestralen op de
huid schijnen. De kleur zwart
absorbeert de warmte waardoor de ijsbeer zich nog beter
warm kan houden.

dan 150 000 mensen doodde,
was ‘slechts 30 meter hoog.
De lampen in de New Yorkse
metro tegen de klok worden
ingedraaid?
Dat is het tegenovergestelde
van het normale systeem.
De reden? Zo kunnen de
mensen die de lampen stelen ze thuis niet gebruiken.
Het orgasme van een varken
tot 30 minuten kan duren?
Altijd leuk om mee uit te pakken.
Struisvogels hun kop in werkelijkheid nooit in het zand
steken?
Bij het bestuderen van meer
dan 20 000 struisvogels de
afgelopen 80 jaar, is er geen
enkel geval vastgesteld waarbij een struisvogel zijn kop in
het zand stak (onderstaande
foto is dus bewerkt met Photoshop).

De hoogste golf ooit opgemeten 64 meter boven de
zeespiegel uitkwam?
De hoogste tsunami ooit
geregistreerd kwam 64 m
boven de zeespiegel uit. Hij
trof in 1737 het schiereiland
Kamtsjatka aan de oostkust
van Siberië. De tsunami die
op 26 december 2004 meer

Bron: www.wistudat.net
www.kijk.nl
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24 urenloop: geschiedenis
De 24 urenloop is een van de grootste, leukste en spannendste
evenementen onder de Leuvense studenten, waarin alle kringen elkaar de loef willen afsteken. Op dinsdag 21 en woensdag
22 oktober zal heel VTK dan ook de loopschoenen aantrekken
om op deze 43ste editie het allerbeste van zichzelf te geven!
Om dit te kunnen verwezenlijken, hebben we jullie volle steun
uiteraard nodig!

De 24 urenloop: in origine
een concept van VTK zelf !
Het hele concept van 24 uur
lang non stop doorgaan is gestart als een klein initiatief
van VTK in 1970. Ieder jaar
strijden alle kringen om de
prestigieuze titel van snelste
kring in Leuven. En VTK probeert natuurlijk elk jaar de
eerste plaats te veroveren,
wat ons ook steeds lukte tot
de intrede van Apolloon in
de jaren ‘80! Zij verbraken
toen zelfs het wereldrecord
en kwamen zo met 915 rondjes in het Guinness Book of
Records. Maar dit was zonder VTK gerekend! Wij verbraken dat record met maar
liefst 935 rondjes en later
zelfs met 941! In 1987 raakten we echter iets te overmoedig en beloofden we tegen 1992 de kaap van 1000
rondjes te overschrijden.
Meer dan sport alleen
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Tijdens de jaren ‘90 werd
het evenement nog meer in
de spotlight gezet met nevenklassementen voor het
mooiste standje, het beste
gerecht, de origineelste
eetstand (iets waar Existenz trouwens regelmatig met de prijs gaat lopen)

etc. Het enige nadeel voor
ons: Apolloon was sinds 1989
onklopbaar geweest ... tot in
2005 waar VTK de laatste
keer gewonnen heeft. Helaas
heeft sindsdien Apolloon het
alleenheerschappij over de
24 urenloop.

meer gehaald, waardoor we
hen nog steeds niet hebben
kunnen verslaan ondanks dit
fantastische resultaat!

Belofte tot overwinning!

Hiermee is het wel duidelijk
hoe belangrijk de 24 urenloop, ons eigen initiatief wel
is en hoe sterk we onze longen uit ons lijf lopen om Apolloon nog eens te overmeesteren. Daarom, beste VTK’ers,
burgies en archies, verenig
jullie, haal die loopschoenen
vanonder het stof en trek
mee ten strijde!

Vorig jaar was een waar fenomeen! Onze belofte, die
we eerder gemaakt hadden
om de kaap van 1000 toertjes
te overschrijden is eindelijk
waargemaakt!
Gedurende
deze zotte 24 uren strijden,
hebben we het Apolloon
moeilijker gemaakt dan ooit
tevoren en hebben we maar
liefst 1012 toertjes gelopen!
Onze concurrenten hebben
er spijtig genoeg een 5-tal

Samen staan we sterk, dit
jaar verbrijzelen we Apolloon!

24 urenloop: werking

Als je komt lopen voor VTK, kan je prachtige prijzen winnen! Zie
hieronder hoe je ze kan winnen, zowel individueel als in groepsverband.

Puntensysteem tombola
Wat is het?

Noodteam
Wat is het?

Hier geldt de regel: “Hoe sneller,
hoe meer lotjes per rondje”. Dus
ook meer rondjes staat gelijk
aan meer lotjes! Hierdoor vergroten je winstkansen op enkele vette prijzen. Dit puntensysteem geldt voor de individuele
lopers en de groepjes vrienden!
De exacte puntenverdeling
komt ten gepaste tijde online.

Het noodteam is de back-up
voor op de 24 urenloop. Het
zijn deze mensen die VTK op de
moeilijkste momenten staande
houden, het zijn de helden van
de 24 urenloop! Ze wijden hun
dagelijkse leven even aan de 24
urenloop en zullen daarvoor de
nodige beloningen ontvangen.
Het noodteam is permanent/
zeer veel aanwezig of kan zeer
snel opgeroepen worden. Naast
het speedyteam is het noodteam dus zéér belangrijk want
de lege momentjes opvullen met
een deftige tijd is minstens even
belangrijk als toptijden neerzetten!

Wat krijg je ervoor?
Aan de hand van je lotjes maak
je kans op grote prijzen. Denk
bijvoorbeeld aan een go-pro,
een tablet, …

Speedyteam
Wat is het?
De naam suggereert het al, het
speedyteam is het ‘elite’-team
van VTK. De lopers die bij dit
team horen lopen minstens onder een vooraf bepaalde tijd. De
shifting wordt gemaakt tijdens
de trainingen dus wees hier
aanwezig! Dit team moet ofwel
onze voorsprong uitbouwen ofwel ervoor zorgen dat onze achterstand zo snel mogelijk verkleind wordt. Ook al wordt het
hier een ‘elite’-team genoemd,
laat je niet afschrikken om mee
te komen trainen en voor je het
weet zit je zelf onder die bepaalde tijd !

Wat krijg je ervoor?
De leden van het speedyteam
krijgen allemaal een eigen speedyteam T-shirt. Daarnaast worden zij beloond met de nodige
spijzen en drank en doen ze natuurlijk ook mee met de tombola.

Wat krijg je ervoor?
Voor deze helden wordt een
slaapplaats vlakbij de piste voorzien en uitgerust met het nodige
comfort. Daarnaast maken zij
aanspraak op extra waardebonnen, gadgets, enzovoort.

Groepje vrienden
Wat is het?
Je schijft je in met een groepje
van 5 vrienden en kiest 2 uren
uit tijdens de 24 urenloop. Door
rondjes onder een bepaalde tijd
te lopen worden punten verdiend. Ook hier geldt de regel
van hoe sneller het rondje, hoe
meer punten je krijgt. Tijdens
de 2 uren die je gekozen hebt,
worden de punten dubbel geteld. Alle rondjes daarbuiten tellen gewoon mee. Wanneer VTK
het moeilijk heeft en je op deze
moeilijke momenten komt lopen
worden de rondjes ook dubbel
geteld.

Het is de bedoeling van zoveel
mogelijk punten bij elkaar te
sprokkelen. Het groepje met de
meeste rondjes krijgt vanzelfsprekend de mooiste prijs.

Wat krijg je ervoor?
Bij de prijzen denken we bijvoorbeeld aan: een tocht op een
bierfiets, een vat, flessen sterke
drank, bonnetjes...

Looptrainingen
Wij willen jou helpen om je conditie op peil te brengen/te houden en je spieren te versterken
zodat je sneller wordt! (En dus
ook meer kans maakt op vette
prijzen). We zorgen voor een gevarieerde training die opgesteld
werd door niemand minder dan
Marc Herremans. En daarnaast
zal er ook steeds sportdrank
aanwezig zijn op de trainingen.
We nemen regelmatig tijden
op zodat je je progressie kan
volgen. Ook op de stokwissel
wordt regelmatig getraind aangezien een winst van 1 seconde
per ronde, een wereld van verschil betekent. Tijdens de trainingen wordt ook bekeken wie
zeker bij het speedyteam hoort
en zal daar dus ook zijn of haar
T-shirt ontvangen.
We hopen dus op jullie massale
medewerking om dit feestelijk
jaar nog legendarischer te maken. Want de 24 urenloop winnen zal je je hele leven bijblijven!
VTK Sport
(Pieter, Jan, Niels en Jef)
Vragen? sport@vtk.be
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Erasmus: Burgies & archies in het
buitenland
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Bicky Burgie: Eten op kot
Omdat élke dag Alma al snel gaat vervelen, zal je elke editie een lekker receptje
voorgeschoteld krijgen. Bovendien schuimen we Leuven af om voor jullie een aantal
restaurants uit te testen. Bon appétit!
Do it yourself: Guacamole

Ingrediënten:
2 rijpe avocado’s
½ limoen
1 scheut olijfolie
1 paarse ajuin
1 teentje knoflook
10 kerstomaatjes
1 zak tortillachips
koriander, peper, zout

Werkwijze:
Begin met het fijnsnijden van de ajuin, knoflook, koriander en kerstomaatjes. Snij de
knoflook extra fijn. Haal vervolgens het vruchtvlees uit de avocado’s en plet dit met
een vork tot een smeuïge massa. Voeg daarna het sap van een halve limoen toe. Voeg
olijfolie toe naar eigen smaak. Kruid het geheel af met zout en peper. Gebruik zeker
voldoende kruiden! Voeg op het eind de fijngesneden groenten toe en meng. Serveer
met de tortillachips.

Tip:
Serveer naast de guacamole ook andere dipsausjes!
Bijvoorbeeld met een klassieke pikante tomatendip
of een romige kruidenkaasdip.

Opgelet:
Voel in de winkel bij het kopen van de avocado’s of deze al rijp zijn. Dit kan je doen door
er zachtjes in de knijpen. De avocado’s mogen niet meer steenhard zijn, want dan krijg
je ze niet geplet. Let er wel op dat ze ook niet te zacht zijn, want dan bestaat de kans dat
ze al overrijp zijn.
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Pizzeria Restaurant Amici Miei
WAAR?
		

Naamsestraat 24
3000 Leuven

WEBSITE:

www.amici-miei-leuven.be

Maxim
Dit was de tweede keer dat ik bij deze gezellige Italiaan ging eten.
Vorige keer nam ik spaghetti carbonara, nu pizza diavolo. We
werden vrij snel bediend, ondanks dat de zaak wel vrij vol zat. De
pizza was zeer lekker. Niet onnodig veel kaas en ook pikant genoeg,
zoals hoort bij een diavolo. Het is was een merkbare upgrade van
de pizza die iedereen oh zo vaak neemt bij de kebab zaak, voor een
nagenoeg onmerkbaar verschil in prijs.

Britt
Voor mij was het ongeveer de 5e keer dat ik dit restaurantje
bezocht. Ik bestelde dan ook opnieuw de overheerlijke lasagne
waarvoor ik steeds ben teruggekeerd. Ook is het er zeer goedkoop,
de lasagne kost er slechts 9 euro. En dit terwijl je kan genieten van
de typische Italiaanse sfeer- indien het al wat donkerder wordt, bij
kaarslicht.- Echt een aanrader!

Margo
Ik was nog nooit in de Amici Miei geweest. Het eerste wat opvalt
bij het bekijken van de menukaart is dat alles er echt geprijsd is op
maat van studenten. Maar dat is dan ook wat je krijgt, studentenkost. Ik had er de Tagliatelle del Capitano genomen, wat me 9 euro
kostte. De portie is zeker groot genoeg, maar de smaak was een
beetje eentonig. Tegen dat ik mijn bord leeg had, had ik er ook wel
genoeg van.Voor de prijs die je betaalt, krijg je dus wel waar voor
je geld, maar ik hoopte op een echte lekkere Italiaanse plat en was
daarin wat teleurgesteld.
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GoedFout
Op hun laatste feestje als student, liep het voor sommige hier
en daar toch een beetje uit de
hand...
Dat de toenmalige praeses en zijn
beheerder close waren, was algemeen geweten. Maar zo close...

Sommige bloempjes verwelken
snel...
Het is een kwestie van ze dan
water te geven!
Dit bloempje kon wel een glaasje
water gebruiken!

‘Middagdutje’, zo zou je het kunnen noemen...
Of roes uitslapen misschien?
Een praesidiumweekend, het kan
soms zwaar zijn!
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Op datzelfde feestje probeerde
ook het huidige praesidium zo
close als de toenmalige praeses en
zijn beheerder te worden.
1 van beide wil er alvast volledig
voor gaan, de andere lijkt toch nog
een beetje te twijfelen!

* Slaap kindje slaap, daar buiten
staat een KOE!*
Jawel, deze foto is gemaakt in
een weide vlak naast de koeien!
We hebben te maken met een
vaste slaper die het niet voelt
wanneer hij tijdens zijn dutje naar
buiten wordt gedragen!

Zoek de 7 verschillen!
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OPENINGS TD

SUMMER’S
GONE
D J T h i r Te e n
DJ Elekick
2 Paola

02/10 – Musicafé – Doors 22h

L E D E N G R AT I S – N T L E D E N € 3
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VU: Manu De Block, Studentenwijk Arenberg 6/0, 3001 Heverlee

Spelletjes
SUDOKO:
• Elke rij en elke kolom bevat één
keer ieder cijfer van 1 t.e.m. 9
• Elke blok van 3 bij 3 vakjes bevat
ook slechts één maal elk cijfer

BINAIRO:
• In iedere rij en iedere kolom komen evenveel enen en nullen voor.
• Er staan nergens meer dan twee
gelijke cijfers naast elkaar.
• Identieke rijen of kolommen zijn
niet toegestaan.

CAMPING:
De camping is volledig bezet: bij elke boom
staat een tentje (horizontaal of verticaal).
De tentjes raken elkaar niet, ook niet diagonaal. De cijfers naast en onder het diagram
geven aan hoeveel tenten zich in de betreffende rij of kolom bevinden
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WORLDCHANGERS
WANTED.
We have a proud 40+ year track record of helping the world’s most influential organizations
solve their toughest challenges. Our success is simple—we hire immensely talented people and
give them everything they could possibly need to be brilliant at what they do. Introduce yourself
to us at joinbain.com/hello—we’d love to chat with you.

joinbain.com

Make your mark. Change our world.

