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Fotoreportage 2022 - 2023
Na een zeer geslaagde kiesweek staan we er dit jaar weer helemaal om jullie een onvergetelijk 
jaar te geven! Het hele praesidium heeft er alvast enorm veel zin in, tot snel!
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VTK

dubbelintervieW: praeSeS en viCe!

Benieuwd om onze nieuwe praeses en vice te leren kennen? Ontdek hun diepste 
geheimen en leukste weetjes in dit exclusieve interview. Naast hun professionele 
visie op het VTK jaar, maken we in dit interview ook plaats voor wat meer informele 
vragen. 

Lars, Robin, ik neem aan dat jullie elkaar 
door en door kennen. Stel elkaar eens 
voor en vertel ons eens hoe jullie sinds 
jullie eerste ontmoeting veranderd zijn.
Lars: Dit is Robin, bijnaam Frobo, hij 
is heel hard gegroeid ten opzichte 
van toen ik hem heb leren kennen. 
In het eerste jaar was Frobo echt de 
losbandige krullenbol die klaar was om 
Leuven te leren kennen, en overal waar 
hij kwam enorm veel vrienden maakte. 
Dat heeft hij nog altijd, maar er is een 
beetje ernst bijgekomen. Wat ik zo 
mooi vindt is dat hij zelfs onder stress 
helemaal zichzelf blijft en je nog altijd 
naar hem toe kan gaan en hij gewoon 
twee uur voor u vrijmaakt. 
Robin: Oke, dit is dus Lars en het klopt 
helemaal dat ik hem echt door en door 
ken. Dat was niet altijd zo natuurlijk: 
Sinds onze ontmoeting zijn wij altijd 
vrienden geweest, maar we zijn pas 
op dit punt gekomen na 4 lange jaren 
van samen te werken, te paljassen en 
vooral veel te discussiëren.  Net als ik 
was Lars ook nog niet de persoon die 
hij is vandaag. De afgelopen jaren in 
VTK hebben hem doen ontplooien 
op zo veel vlakken. Er is niemand die 
ik meer vertrouw om VTK in goede 
banen te leiden. Lars is een persoon 
geworden die alles aan kan! Niets is te 
groot of te ingewikkeld voor hem. Als 
hij zich achter iets zet, zal er niets of 
niemand hem tegenhouden. Het is echt 
indrukwekkend hoeveel voldoening hij 
kan halen uit zijn oneindige waaier van 
taken.
Jullie kennen elkaar ook al lang dan?
Robin: Al sinds dag 1 van mijn Leuvense 
carrière ken ik deze man hier heel 
goed. Al van onthaaldagen zelfs. We 
zaten toen bij de Schaapjes samen met 
nog 12 anderen. 
Lars: We gingen toen ook nog elke 
dag naar de les. We zaten altijd met 
z’n allen rechts vooraan. Dus je kon 
gewoon naar de les gaan en je wist dat 
de rest van de groep daar ging zitten. 
Dat was wel heel fi jn.
Is dat ook de reden dat we hier 

vandaag in de Blauwe Kater zitten?
Lars: Eigenlijk is dat omdat de eerste 
Peme-avond die we zelforganiseerden 
hier plaatsvond. Dat was het begin van 
onze samenwerking eigenlijk. *lacht*
Robin: Inderdaad goed antwoord. Lars 
en ik gaan dit jaar ook echt veel en 
goed moeten samenwerken...
Lars: Ah, is da? *lacht*
Robin: Ja, dat mag ik hopen. En een 
van de grote, belangrijke momenten 
van ons twee is dan toch wel hier in 
de Blauwe Kater. Hier zijn wij dus 
trotse PeMe-ouders geworden van een 
bende eerstejaars die Leuven nog niet 
kenden en ja, hier is het dus allemaal 
begonnen.
Lars: Ja, inderdaad, het was ook een 
gezellige avond!
Robin: Daar herinner ik me eerlijk 
gezegd niet zoveel meer veel van.
Lars: Ja, jij herinnert je van 90% van uw 
avonden niks meer. *lacht*
En hebben jullie zelf ook PeMe-ouders 
gehad? 
Lars: Ja, zeker, en daar hebben we 

echt heel fi jne momenten mee beleefd. 
We gingen bijvoorbeeld samen naar 
de Alma en we hebben ook eigen 
cantussen georganiseerd in Theokot. 
Onze PeMe-groep was toen eigenlijk 
het belangrijkste deel van ons sociale 
leven in ons eerste jaar in Leuven. En 
dan in het tweede jaar zijn we in de 
kiesploeg gestapt en dan werd VTK 
ook een belangrijk deel. 
Robin: Kiesploeg was iets nieuws toen 
en als je dan daarin stapt, was het 
ook wel wat afwegen hoeveel tijd je 
daaraan gaat durven geven.
Lars: Ja, het grappige is dat ik nog 
in onze chat heb teruggescrold en 
we toen tegen elkaar zeiden: “Ja, we 
gaan wel ons postwerk doen, maar 
niet te veel, want we gaan niet van die 
zotten worden die keiveel tijd in VTK 
steken. We moeten onze studies wel 
beschermen.” Maar ja, kijk, nu zitten 
we hier. *lacht*
Wat was dan het kantelpunt om wel 
meer tijd in VTK te steken?
Robin: Ik weet niet goed wat exact het 
kantelpunt was, maar het is vooral van 
zzodra je er een beetje werk in hebt 
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gestoken en er voldoening begint uit te 
halen, dat je volledig vertrokken bent. 
Er zijn weinig gevoelens vergelijkbaar 
met de voldoening die je haalt uit een 
geslaagd evenement of een afgerond 
project.
Wat is dan zo een voorbeeld?  Wat is 
iets dat je bereikt hebt met VTK waar 
je heel trots op bent?
Lars: Echt wel de fysieke kiesweek van 
Don Lupo. Voor de eerste keer sinds 
drie jaar hebben we mensen echt terug 
samengebracht. Het was een heel 
ander gevoel dan andere jaren.
Robin: Ik ben ook heel trots op de 
motivatie en de sterretjes in de ogen die 
je ziet bij iedereen van het praesidium. 
Deze motivatie hebben we echt al lang 
niet meer gezien. Ik denk dat dat bij 
velen wat weg was door corona, maar 
nu staat iedereen er echt terug met  
tien keer zoveel motivatie.
Lars: Dat is echt heel mooi om te zien. 
En ook op ploegweekend toen we met 
z’n allen rond de vuurkorf zaten, had 
ik echt het gevoel dat we mensen 
samen hebben kunnen brengen en dat 
mensen ook echt plezier haalden uit 
het deel uitmaken van VTK. Dat was 
een heel mooi moment.
Robin: Ook hoeveel fantastische 
mensen ik heb leren kennen dankzij 
VTK is ongezien. Ik wist niet eens dat 
het mogelijk was om zoveel mensen 
op zo’n korte tijd ook zo diep te leren 
kennen.
Jullie kennen elkaar dus al lang en ook 
heel goed, maar vormen jullie ook een 
goed team?
Lars: Ja, we zeggen altijd dat we yin 
en yang zijn. Wij zijn namelijk heel 
verschillend en dat is net wat ons een 
heel goed team maakt. Ik denk dat we 
op bijna elk vlak en over elk mogelijk 
onderwerp een tegengestelde mening 
hebben. Wat maakt dat we heel veel 
discussiëren, maar dat is vaak ook 
nodig. Onze discussies leiden ook altijd 
tot een goed compromis van de twee, 
soms extreme, tegengestelde meningen 
die uiteindelijk toch tot een mooie 
gulden middenweg leiden. We werken 
onze twee tegengestelde insteken en 
visies zo naar elkaar toe dat we altijd 
tot een deftig resultaat komen.
Robin: Het is ook gewoon stom om altijd 
meteen te zeggen dat het goed is. Als 
het over belangrijke beslissingen gaat 
moet er ook gewoon fatsoenlijk over 
gediscussieerd worden. Wij kunnen 
echt heel hard discussiëren en dat 
is goed, want wij blijven altijd praten 

tot het opgelost en uitgepraat is. We 
gaan nooit weg zonder dat we tot een 
punt komen dat we elkaar echt goed 
begrijpen. 
Wat is dan zo een groot verschil tussen 
jullie dat maakt dat jullie zo yin en yang 
zijn?
Robin: Er zijn, volgens mij, heel weinig 
dingen waar wij hetzelfde in zijn, 
oprecht.
Lars: Een concreet voorbeeld is dat jij je 
energie vooral haalt uit sociaal contact 
en ik kan heel erg genieten van een 
rustige avond op kot.
Robin: En in het algemeen ook gewoon 
verschillende manieren van aanpak.
Lars: Klopt, Robin bekijkt de wereld heel 
rooskleurig. 
Robin: Ja, en jij bent meer cynisch.
Lars: Nee, realistisch, kritisch, 
opbouwend en correct. *lacht* Eigenlijk 
kan je zeggen dat ik de wereld vrij 
zwart-wit bekijk en Robin door het 
leven gaat met een roze bril. 
Zijn jullie typische burgies?
Lars: Robin wel. 
Robin: Op de meeste vlakken ben ik 
een typische burgie.
Lars: Ja, met meisjes. *lacht*
Robin: Nee, maar ook qua interesses. 
Eender wat kan mij interesseren, zelfs 
iets zo dom als een lamp bijvoorbeeld. 
Dan wil ik weten hoe die werkt en zo. 
Dat kan Lars echt gestolen worden.
Lars: Klopt. Ik denk dat ik letterlijk de 
meest atypische burgie ben die er 
bestaat. 
Robin: De interessantste vakken in onze 
richting vindt hij enorl oninteressant. 
Enkel de typische niet-ingenieurs-
vakken vindt hij leuk.
Lars: Geef mij maar Europese politiek 
en dan ben ik blij. Ik 
wist eigenlijk ook na 
twee jaar al dat ik beter 
een andere richting 
had gekozen zoals 
handelsingenieur of 
politieke wetenschappen.    
Maar het ding is, en dat 
vind ik wel heel mooi, 
alles rond deze richting is 
fantastisch en dat is een 
van de grootste redenen 
waarom ik niet van 
richting ben veranderd. De faculteit, 
VTK, de sfeer, de mensen ... Maar die 
wiskunde die kan me echt gestolen 
worden.

Robin: Ik vind wel dat zo de stereotiepe 
burgie een beetje aan het verdwijnen is. 
Alleen een oud stereotype bestaat nog 
, maar tegenwoordig is dat niet meer 
zo relevant. Neem bijvoorbeeld de 24 
urenloop: we hebben  ondertussen wel 
bewezen dat, ondanks het stereotype, 
burgies wel sportief kunnen zijn. 
Maar het is een grappige erfenis, de 
zogezegde typische burgie. 
Wie van jullie is het sportiefste?
Lars: Ik ben wel helemaal klaar om 
je onder de bus te gooien nu. *lacht* 
Oké, dus ik ben eigenlijk de sportiefste, 
want in ons eerste jaar was ik ook 
speedyteam en en elke keer als Robin 
voor de 24Urenloop moest lopen of 
testen -  je gaat zeggen dat dat niet 
waar is -  moest je altijd overgeven.
Robin: Toen ik mijn test heb gedaan voor 
het VTK speedyteam heb ik achteraf 

inderdaad overgegeven. 
Dit was ook wel deels 
door de gratis sportdrank 
die we daar kregen. 
Maar ik geef gewoon 
heel veel over ... Je hebt 
mensen die op één hand 
kunnen tellen hoe vaak 
ze gespauwd hebben 
maar ik kan dat nog niet 
eens op honderd handen 
tellen. *lacht* Ja, ik weet 
niet hoe dat komt, maar 

in my opinion is daar niet veel mis mee.
Lars: Dus wie is er sportiever? Ik dus.
Robin: Och, jij was gewoon sneller, niet 
sportiever. 

“Ik ben ook heel 
trots op de 

motivatie en de 
sterretjes in de 
ogen die je ziet 
bij iedereen van 
het praesidium.”
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Lars: Jawel, ik ging vroeger eigenlijk ook 
profvoetballer worden, ook al was ik 
eigenlijk niet zo goed. *lacht* 
Ik heb me toen in het tweede 
middelbaar afgevraagd: 
“kies ik voor mijn carrière als 
profvoetballer of voor mijn 
studies?” 
Robin: Ja, en toen heb je voor je studies 
gekozen.
Lars: Nee, nee, voor mijn carrière als 
profvoetballer. *iedereen lacht* Toen 
had ik me voorgenomen om elke dag 
te gaan lopen en zo. Dat heb ik één 
dag volgehouden. Vergadersport is 
mijn nieuwe hobby nu. 
Hebben jullie zo verder nog hobby’s?
Robin: Muziek is voormij echt een 
belangrijke passie. Zowel muziek 
maken als luisteren. Ik kan er echt heel 
hard van genieten om mijn gitaar in 
mijn handen te nemen of weer achter 
mijn piano te kruipen. Lars is ook een 
hobby-taalfoutenmaker. Soms maakt 
hij echt schrijnende dt-fouten.
Lars: Ik vind het ook echt heel interessant 
om zo zaken zoals de Europese Raad 
op te zoeken, dan kan ik me daar zo’n 
twee à drie uur mee bezighouden met 

heel Wikipedia door te spitten en alle 
verslagen door te lezen.

Robin: Vooral als je eigenlijk moet 
studeren. *lacht*
Een iets serieuzere vraag nu, De staat 
van studentenkringen in 2023, wat is 
de meerwaarde voor studenten?
Lars:  De bedoeling van studentenkringen 
vroeger was vooral om studenten een 
stem te geven. Daarna is dat veranderd 
naar vooral activiteiten organiseren 
en het studentenleven ondersteunen. 
Ik denk dat de rol vandaag vooral is 
om in de groeiende warboel van het 
Leuvense studentenleven en het kluwen 
van KU Leuven duidelijkheid proberen 
te scheppen en om studenten goed te 
blijven ondersteunen.
Robin: Hoe ik het zie: we hebben 
een zeer grote studentenpopulatie en 
iedereen is geïnteresseerd in andere 
onderdelen van VTK. Sommigen zijn 
meer geïnteresseerd in sport, anderen 
in het uitgaansleven etc. We moeten er 

dan vooral zijn om al deze verschillende 
studenten zich te laten ontplooien  en zo 

voor meer variatie te zorgen in 
ons aabod aan activiteiten en 
voorzieningen. Zo is iedereen 
vrij om z’n eigen ding te doen. 
VTK moet dit ondersteunen 
zonder een alom aanwezige 

structuur te zijn. Eigenlijk moeten we 
gewoon in de achtergrond de reden 
zijn dat het goed is.
Lars: Inderdaad, en VTK moet ook een 
ondersteunende factor kunnen zijn 
voor studenten die innoverende ideeën 
hebben of innoverende dingen willen 
doen.
Hoe proberen jullie dit exact te doen? 
Robin: Wij weten bijvoorbeeld via 
welke weg we kunnen communiceren 
met de faculteit etc. Het is daarom ook 
belangrijk dat we heel aanspreekbaar 
zijn voor studenten die ideeën hebben 
of zelf iets willen doen zodat wij dit 
kunnen overbrengen naar wie het 
aanbelangt.
Dus buiten praktische zaken, waarover 
kunnen de studenten met jullie weleens 
een praatje komen slaan?
Lars: Ik babbel gewoon gigantisch 

“Voor de eerste keer sinds drie 
jaar hebben we mensen echt terug 

samengebracht.”
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graag over dingen zoals lesopnames 
of problemen met de faculteit, de KU 
Leuven of de stad. Of verbeteringen 
die je ziet voor VTK of de KU Leuven of 
eender wat. Verbeteringen in het leven. 
*lacht* Als je random in de fak naar mij 
komt en zegt: die lesopnames dat zou 
eigenlijk zo moeten, daar zou ik echt 
van genieten!
Robin: Inderdaad, naar Lars moet 
je echt niet gaan om over het weer 
te praten, daar staat hij niet voor te 
springen. Ik kan daarentegen over 
banale zaken wel echt urenlangpraten! 
Kom ook gerust al je vakantieverhalen 
tegen mij vertellen, dat interesseert me 
ook echt immens.
Lars: Soms kan je dan vertellen over 
een wandeling die je gemaakt hebt op 
vakantie en dat het er echt prachtig 
was, enzovoort. Dan denk ik bij mezelf: 
een wandeling is een wandeling. 
Robin: Ik kan echt over heel veel, 
heel lang babbelen. Ik ben echt een 
kletskous en intrinsiek echt gewoon 
ook in heel veel geïnteresseerd. Alleen 
jouw rare miereninteresse, dat is echt 
een van de enige dingen die me totaal 
niet interesseren. Ik kan er echt niet aan 
doen.

Lars: Kijk, dat is dan het vreemde. Echt 
alles waarin ik geïnteresseerd ben, is hij 
dan weer niet in geïnteresseerd.
Robin: Maar mieren ook... Kies letterlijk 
eender welk ander dier en je hebt mijn 
interesse. 
Lars: Maar kijk, als iemand heel graag 
over mieren babbelt, spreek me dan 
zeker aan! 
Robin: Nee goed, ik ga de rest van mijn 
studententijd dit jaar nog doorbrengen 
in Theokot en in de fak en zo. Ik zou 
daar niet zijn als ik niet met iedereen 
zou willen babbelen. En zoals Lars net 
al zei, krijg ik mijn energie door met 
mensen te praten. Daar word ik echt 

nooit moe van. Ik kan echt 48 uur aan 
een stuk blijven praten denk ik. 
Om af te sluiten, wat is jullie beste 
levenswijsheid?
Robin: “Take your chances.”
Lars: Vroeger zei ik altijd: “Alles komt 
goed!”
Robin: Dat is echt het tegenovergestelde 
van wat jij nu altijd denkt.
Lars: Maar jij denkt dat de grootste en 
zwaarste problemen altijd goed kunnen 
komen. *lacht* 
Robin: Ja hoor, mits een beetje 
inspanning is er heel veel mogelijk!

•KVM

Naam
Taak binnen VTK
Geboortedatum
Geboorteplaats

Gemiddeld aantal herexamens
Richting + welk jaar

Lievelings...
Drankje 
Late night snack
Serie (atm)
Kleur
Kinderprogramma
Dier
Vak
Film
Boek

Liedje

Meenemen naar onbewoond eiland
Ochtend of avondmens?
Later wil ik worden
Hiervoor mag je me wakker maken

Lust ik echt niet

LARS WOUTERS

PRAESES

03-04-2000

HEUSDEN-ZOLDER

  3,75

     WTK TUSSEN 1E EN 2E MASTER

ICE-TEA 

MITRAILLETTE

HOUSE OF DRAGONS

NAVY BLUE

THE FAIRLY ODDPARENTS

HOND

ALLES ZONDER WISKUNDE XP

THE WOLF OF WALL STREET

THE 21 IRREFUTABLE LAWS OF LEADERSHIP

- JOHN MAXWELL

LAST DAY ON EARTH

  MIJNE GMAIL

 OCHTENDMENS

PARTNER BIJ EEN ADVIESBUREAU

  MEETING MET HET 

  DECANAAT

PAPRIKA/CHAMPIGNON

Naam
Taak binnen VTK
Geboortedatum
Geboorteplaats

Gemiddeld aantal herexamens
Richting + welk jaar

Lievelings...
Drankje 
Late night snack
Serie (atm)
Kleur
Kinderprogramma
Dier
Vak
Film
Boek

Liedje

Meenemen naar onbewoond eiland
Ochtend of avondmens?
Later wil ik worden
Hiervoor mag je me wakker maken

Lust ik echt niet

ROBIN WROBLOWSKI

VICE

17-01-2001

CAMBRIDGE

  0-1

  2E MASTER WISKUNDIGE INGENIEURSTECHNIEKEN

ICE-TEA <3

GEWOON EEN KOEL DRANKJE

SHERLOCK

GEEL

VICTORIOUS

VOS

ALLES MET WISKUNDE XP

INTERSTELLAR / LOTR

A SHORT HISTORY TO NEARLY EVERYTHING 

- BILL BRYSON

LEFT HAND FREE

  GITAAR? 

 AVOND 100%

IDK BRO

  EEN STEVIGE WANDELING

AJUIN/TOMAAT/...

(OF IS DA RAAR XD)
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Back to school

tipS en triCkS voor eerStejaarSStudenten

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

Koken met je vrienden is veel gezelliger (en goedkoper)!
Samen met je vriendjes eten is niet alleen gezelliger, maar ook veel goedkoper. Je zult automatisch ook veel gezonder eten 
aangezien je kookt en niet weer bestelt. Ga naar de winkel en gooi wat dingen die je lekker vindt in een grote wokpan of 
maak lekkere wraps. Als je die prijs kan delen, heb je wat extra eurootjes voor de rest van de week.

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

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

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

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

Arno Beyers
Eerstejaarsverantwoordelijke 2022-2023
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iaeSte - international aSSoCiation 
For tHe eXCHange oF StudentS For 
teCHniCal eXperienCe

Als internationale studentenorganisatie brengt IAESTE de wereld naar 
Leuven en jou naar de rest van de wereld. IAESTE’s missie is om 
het makkelijk te maken voor jou en je medestudenten om technische 
ervaring op te doen én andere landen te ontdekken, allebei in één klap. 
Dat doen we natuurlijk niet alleen, maar met de hulp van een netwerk 
van 3000+ studenten-vrijwilligers aan honderden universiteiten over 
meer dan 80 landen!

Wat doet IAESTE om haar missie waar te maken? Onze kernactiviteit is 
het begeleiden van trainees bij hun internationale stage. We zoeken 
stageplaatsen in België, begeleiden en entertainen buitenlandse stagiairs 
die naar ons land komen en helpen studenten uit Leuven een geschikte 
stage te vinden in het buitenland.
Daar komt het één en ander bij kijken, en IAESTE is dan ook de 
ideale plaats om zowel je technische als organisatorische en 
communicatievaardigheden bij te schaven naast je studie. Op onze 
internationale conferenties kun je als IAESTE-lid deelnemen aan 
allerhande soft-skillworkshops in een ver weg gelegen setting en leer 
je fantastische mensen kennen van over de hele wereld. Zelfs jaren na 
hun studie onderhouden ex-IAESTE-leden nog veel hechte vriendschappen 
over taal- en cultuurgrenzen heen. Naast deze activiteiten gaat ons IAESTE- 
comité elk semester op uitwisselingsreis naar een bevriend comité in Europa!

Lijkt IAESTE je wat? Wil je zowel echte als metaforische bruggen 
kunnen bouwen? Altijd al op zoek naar die ene kans om je onder 
te dompelen in de Vietnamese taal en Guatemalteekse keuken? Is 
de wereld jouw bitterbal? IAESTE is het hele jaar lang open-for-
business. Kom dus gerust langs op onze vergaderingen of activiteiten, 
spreek ons aan of stuur een berichtje op onze socials. In het begin 
van het jaar organiseren we tal van activiteiten om nieuwe leden 
en geïnteresseerden wegwijs te maken in onze organisatie. Hou dus 
zeker een oogje op de relevante kanalen voor meer informatie!

Wie zijn we ?

Wie zijn we

?

Wat doen we?

Wat doen we?

Hoe word ik lid?

Hoe word ik lid?

IAESTE
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Ik heb 
moeite om 

rond te 
komen in 
Leuven.

Je kan een afspraak maken met 
Stuvo. Zij bekijken confidentieel 

jouw dossier en zoeken samen met 
jou naar een oplossing. Bekijk 
https://www.kuleuven.be/stuvo 

onder studiefinanciering.

De vraag/probleem is niet 
onderwijs gerelateerd, maar 
heeft iets te maken met het 

leven in Leuven.

Mijn 
kotbaas 

doet 
moeilijk!

Je kan contact opnemen met Stuvo. Zij 
helpen jou verder met wat er gedaan kan 
worden. https://www.kuleuven.be/stuvo. 

Staat je probleem er niet 
tussen? Kom dan eens 
langs op blok 6 of stuur 
een bericht naar onder-

wijs@vtk.be. VTK onderwijs heeft 
ervaring met dit en kan jou 
zeker helpen om de juiste 

procedures te volgen.

Heb je een 
probleem 
met een 
examen?

Ben je niet 
zeker dat je 
een eerlijk 
punt hebt 
gekregen.

Regel met de professor een moment om het examen 
in te kijken. Daarna kan je een beroep indienen. 

https://www.kuleuven.be/onderwijs/student/beroepen

De ombuds staat altijd 
klaar om een examenpro-

bleem te bespreken.

Kom eens langs bij Stuvo. https://www.-
kuleuven.be/stuvo/arenberg. 

Wist je dat je hiervoor misschien facilitei-
ten kan aanvragen? Kijk eens op 

https://www.kuleuven.be/stuvo/functiebe-
perking of je kan eens gaan praten met 

de ombuds.

Is de 
leerstof niet 
helemaal 
duidelijk?

Neem contact 
op met het 

monitoraat, je 
medestudenten 
of de professor.

Spreek je RiVer 
hierover aan.

Is het 
probleem 
specifiek 
aan je 

opleiding?

Twijfel je 
over je 

studiekeuze?

Ik heb een functie-
beperking/te weinig 

tijd voor exames.

De vraag / probleem 
heeft iets te maken met 
het onderwijs van de 

KU Leuven.

VTK onderwijs 
staat sowieso 
voor je klaar.

Ik voel me 
mentaal of 

fysiek niet zo 
goed.

Voor grensoverschrijdend gedrag is er een 
speciaal meldpunt aan de KUL. Bij dit meldpunt 
kan je anoniem terecht met je klachten. Meer 

informatie kan je terugvinden op https://admin.ku-
leuven.be/thema/gg.

Wist je dat de KU Leuven artsen en 
psychologen klaar heeft staan om jou te 

helpen tegen een voordeliger tarief? 

Surf zeker eens naar https://www.kuleu-
ven.be/stuvo/gezondheid.

Voel je je soms eenzaam? Dat is 
helemaal normaal, zo voelen we 

ons allemaal soms. 
VTK organiseert elke week een 
hele variatie aan activiteiten. 

Kom zeker ook eens af naar een 
activiteit van VTK, wie weet leer 

je er nieuwe mensen kennen.

Help, hoe 
moet ik 

studeren?

VTK organi-
seert specifie-
ke sessies voor 
eerstejaars om 

dit te leren.

Je kan langs-
gaan bij het 
monitoraat in 

Heverlee. 

Stuvo organiseert verschillende sessies 
over dit onderwerp. 

https://www.kuleuven.be/stuvo/arenberg

Ik zit met een 
probleem of een 

vraag.

Help ik zit met een vraag / probleem! 

Elke student komt in zijn studieloopbaan weleens een probleem tegen of heeft een 
vraag. Echter weten slechts enkelen bij wie dat deze vraag het best terechtkomt. 
Moet deze vraag nu naar de RiVer,  VTK Onderwijs of is er toch nog een andere 
instantie beter bevoegd om de vraag te beantwoorden? 

VTK Onderwijs

RiVer

VTK Onderwijs bestaat dit jaar uit zes gemotiveerde studenten die de ingenieursstudenten vertegenwoordigen en klaarstaan 
om elke vraag te beantwoorden. Dit gaat van heel algemene vragen tot zeer specifieke vragen. Daarnaast zijn zij ook 
de mensen die overleg plegen met de proffen en het decanaat over problemen/veranderingen in de opleiding. Verder 
organiseren ze ook de RiVerverkiezingen en PAL (Peer assisted learning). Je kan deze mensen altijd bereiken door een 
bericht te sturen naar onderwijs@vtk.be

De RiVer’s (richtingvertegenwoordigers) zijn het eerste aanspreekpunt voor studenten die problemen opmerken met 
opleidingsspecifieke onderwerpen. Zij worden in het begin van het jaar verkozen en stellen zich daarna voor aan de 
medestudenten zodat iedereen weet wie dit zijn. Ze zitten in de POC, waar zij de stem van de studenten verdedigen tussen 
allemaal proffen waar ze ook problemen rechtstreeks kunnen aankaarten. Denk je dat dit iets voor jou is, stuur dan gerust 
een bericht naar onderwijs@vtk.be voor meer informatie. 

Onderwijs

?
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Ik zit met een 
probleem of een 

vraag.

De ombuds en het monitoraat staan volledig los van VTK. De ombuds is verantwoordelijk voor examengerelateerde zaken. 
Wil je faciliteiten aanvragen, heb je een vraag over je studieprogramma of is er een probleem met een examen, dan is dit de 
persoon die je moet contacteren. Het monitoraat werkt nauw samen met hen en helpen de studenten van de 1ste bachelor 
met het verwerken van de leerstof. Is er een oefening die je niet  kan oplossen of is er een onderwerp dat je niet begrijpt, 
dan ben je altijd welkom op gebouw 200I. 

Stuvo (studentenvoorziening) is een deel van de KUL dat verantwoordelijk is voor wat de studenten nodig hebben naast het 
studeren. Ook zorgen zij dat de studenten toegang hebben tot medische hulp in een onbekende stad. Daarnaast geven zij 
ook verschillende sessies over studiemethodes of hoe omgaan met stress.  Voor meer informatie kan je kijken op https://
www.kuleuven.be/stuvo/arenberg of je kan sinds dit jaar binnenspringen bij Stuvo Arenberg in gebouw 200I.
Hiernaast heeft Stuvo ook een groep psychologen en doktors klaarstaan om jou te helpen met fysieke of mentale problemen. 
Deze kunnen je helpen aan een voordelig tarief en werken volledig anoniem indien dit gewenst is.

Blok 6 is een gebouw in Studentenwijk Arenberg en ligt vlak bij het Sportkot. Op de onderste twee verdiepingen zitten er 
mensen van VTK op kot. Dit maakt dan ook dat dit een ideale plaats is om even langs te komen als je ergens mee zit. Op 
de onderste verdieping is er bijna altijd iemand aanwezig wat ook maakt dat je daar op elk moment kan aankloppen om je 
probleem te bespreken. 

Wist je dat VTK Onderwijs elke twee weken een VTK Bureau organiseert waar elke student naartoe kan langskomen om 
zijn mening over de toekomst van de faculteit te verkondigen en zijn problemen te uiten? Alles wat hier wordt verteld, wordt 
meegenomen door het onderwijsteam en vormt de basis van de standpunten die zij brengen op facultair/universitair niveau. 
Ook leuk om te weten is dat als je langskomt je een broodje en drankje krijgt uit ons geliefde Theokot.

Ombuds en monitoraat

Stuvo

Blok 6

Wist je dat?
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Wat is beter dan BEST?
BEST (Board of European Students of Technology) is 
een voortdurend groeiende internationale organisatie 
bestaande uit technische, wetenschappelijke en 
ingenieursstudenten. Onze vereniging is verspreid 
over 88 universiteiten in 31 verschillende Europese 
landen, een enorm netwerk waar we trots deel van 
zijn en waar we nauw mee in contact staan. Met een 
visie om de diversiteit van de Europese student te 
vieren, willen wij jou de kans geven om je persoonlijk 
te ontwikkelen, nieuwe mensen te leren kennen, en 
om je een echte internationale mindset te geven.
BEST Leuven is de lokale tak van deze organisatie 
en wij maken deze visie waar in de vorm van 
verschillende evenementen en trainingen voor 
studenten van alle vier de faculteiten van de Groep 
Wetenschap en Technologie in Leuven: Faculteit 
Wetenschappen, Faculteit Ingenieurswetenschappen, 
Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen en 
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen.

Ontwikkel jezelf op onze events
BEST Leuven houdt zich al meer dan 20 jaar bezig met het organiseren van evenementen voor STEM-studenten. Het zijn 
events waar je zal groeien, maar tegelijk de tijd van je leven zal hebben. 
EBEC (European BEST Engineering Competition)
EBEC is de grootste competitie voor ingenieursstudenten van heel Europa! Elke ronde van deze wedstrijd bestaat uit 
twee onderdelen: een Case Study en een Innovative Design Challenge. In beide delen nemen teams het tegen elkaar 
op om de beste oplossing te vinden voor vraagstukken uit het ingenieurschap. Case Study betreft het meer technische 
en managementaspect van het ingenieursleven met een technische uitdaging rechtstreeks vanuit de industrie. Tijdens 
Innovation Design daarentegen, krijgen de deelnemers de kans om hun ondernemerschapsvaardigheden op tafel te gooien 
en een nieuw product/service uit te werken. De winnaars van de lokale ronde in Leuven, mogen nadien deelnemen aan de 
regionale Benelux-ronde. Uiteindelijk concurreren de winnaars van alle regionale rondes nog eens in de Europese EBEC-
finale, een laatste slag met de sterkste teams van heel Europa!
BSST (BEST Soft Skills Track)
Een ingenieur moet heel wat technische vaardigheden onder de knie hebben, maar een echte ingenieur is iemand met meer 
dan enkel technische kennis. Een ingenieur heeft nood aan softskills! Daarom organiseren wij een trainingsprogramma van 
vier sessies over diverse onderwerpen zoals projectmanagement, onderhandelen, en presentatievaardigheden. Elke sessie is 
een interactieve oefening gegeven door professionele vertegenwoordigers van verschillende interessante bedrijven. Achteraf 
is er uiteraard ook altijd een receptie waar jij je nieuwe softskills live kan uittesten en ook kan netwerken met onze partners. 
Softskills worden je niet in de aula aangeleerd, daarom doen wij dat hier bij BEST!

BEST

Student zijn betekent groeien, met elke dag nieuwe uitdagingen, maar voor 
velen kunnen deze jaren voorbij vliegen zonder stil te staan bij wat het 
studentenleven te bieden heeft. Voel jij een ambitie bij jezelf branden om meer 
uit je studentenleven te halen? Om jezelf te ontwikkelen in de beste variant van 
jezelf?  Wil jij reizen voor de prijs van een avondje uit op de Oude Markt? Om 
nieuwe vrienden te maken, niet alleen hier in Leuven, maar over heel Europa? Of 
ben je op zoek naar een nieuwe kans om je persoonlijke en professionele skills 
aan te scherpen? Dan hoor jij thuis bij BEST!

beSt: Wie zijn We?
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Coding Championship
Wil je je programmeerskills eens aftoetsen tegen de andere 
ingenieurs in Leuven? In onze competitie nemen teams het tegen 
elkaar op om de snelste en creatiefste oplossingen te bedenken 
voor IT-problemen!  De software-opdrachten worden samen met 
een van onze partners opgesteld zodat ze zo relevant en interessant 
mogelijk zijn voor onze opleiding. Met twee tracks, een voor 
beginners en een voor echte IT-tovenaars, is deze competitie de 
moeite voor iedereen met de minste interesse in wat IT te bieden 
heeft in hun opleiding. Interesse om je skills te testen in deze unieke 
wedstrijd? Twijfel dan zeker niet om langs te komen!

Kom in contact met heel Europa
Dus, we hebben een heel netwerk dat klaarstaat voor jullie, maar hoe kan jij hiermee in contact komen? Er is een simpel 
antwoord hiervoor: een unieke kans op een reis die simpelweg onvergetelijk zal worden. Deze kans heeft een naam: de 
BEST Course! Elke BEST-group doorheen heel Europa organiseert jaarlijks een cursus waar jij naartoe kan gaan. Nu, vergis 
je hier zeker niet in te denken dat je een week lang droog les gaat volgen in een andere stad. Nee, een BEST Course is 
meer dan dat. Wanneer je naar de andere kant van Europa reist voor zo een cursus, mag je mentaal de check maken dat 
je eigenlijk een week op vakantie gaat, maar de BEST Course is nog steeds meer dan dat. Het is een week van lessen, 
feestjes, en nieuwe vrienden die niet zomaar van ons bescheiden stadje Leuven komen, maar vanuit heel Europa. Een 
BEST Course is meer dan de som van haar delen en het beste hieraan is… dat zo een course je MAXIMAAL 55 euro kost! 

BEST courses vinden plaats doorheen heel het jaar, dus 
neem eens een kijkje en ga mee op de reis van je leven. 
Het leven van een BESTie
Maar wat doen wij eigenlijk? Je zou denken dat deel zijn 
van BEST vooral betekent dat jij je actief bezighoudt met 
het organiseren van de events hierboven, maar het is 
absoluut meer dan dat! Lid worden van BEST betekent 
lid worden van een Europese familie. Onze leden nemen 
zo veel verantwoordelijkheden op als waarmee ze zichzelf 
comfortabel mee voelen. Hier staat tegenover dat ze 
welkom zijn op al onze interne evenementen. Interne 
activiteiten variëren van weekendtrips, barbecues, of 
feestjes, tot internationale bijeenkomsten met meer 
dan 200 vertegenwoordigers. Daarnaast bieden 
wij ook trainingen aan. Elk jaar polsen wij bij onze 
leden naar de vaardigheden die ze graag zouden 
verbeteren. BEST leidt al 33 edities lang gecertificeerde 
trainers op, die van over heel Europa naar Leuven 
komen om onze leden te helpen groeien. Daarnaast 
nodigen alle lokale BEST-groepen elkaar uit op hun 

eigen activiteiten. Zo kan je ergens door heel Europa wel meedoen aan een uitgebreid sociaal programma, genieten 
van de lokale cultuur en keuken, en blijven slapen bij je nieuwe vrienden zonder ook maar een cent uit te geven. 
You got me, I’m interested! Hoe sluit ik aan?
Ben je geïnteresseerd in onze groep of heb je gewoon eens zin om je te amuseren met onze leden, kom dan zeker naar het 
Get2Know BEST-evenement op 8 oktober om 19u! We houden elk jaar ook een Motivational Weekend voor al onze leden 
en geïnteresseerden. Hou daarom zeker onze sociale media in de gaten en volg ons op Instagram en Facebook. Join the 
Family! Be part of BEST!
website: www.bestleuven.eu
FB: BEST Leuven
IG: bestleuven
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vtkuiSine: Wie zijn ze? Wat drijFt Hen?

Je kent het wel, je komt aan op kot na een lange dag lessen volgen (of kateren 
natuurlijk) en je maag begint meteen een serenade te geven. Jaja, je raadt het 
goed, het is weer tijd om te koken en dat betekent niet voor iedereen hetzelfde...

Welke soort ben jij?
De meest bekende soort zijn de 
‘à-la-mama’s’. Dit zijn de mensen die 
wekelijks stapels bakjes vol met vers 
gemaakte gerechtjes van de mama 
mee naar Leuven krijgen om die dan 
vervolgens één voor één in hun vriezer 
te steken. Hun weekmenu staat dus 
als het ware vast. Deze groep wordt 
bijgestaan door de ‘opwarmers’. Ook 
hun beste vriend is de microgolf, maar 
zij kopen hun opwarmmaaltijden zelf 
in de winkel. Dan zijn er ook nog de 
sociale koks. Zij koken regelmatig 
gezellig samen met hun kotgenoten en 
durven hierbij zelfs al eens een oven 
of pan te gebruiken. En tot slot zijn 
er natuurlijk ook nog de diehards, die 
elke dag hun innerlijke Sergio Herman 
bovenhalen om een lekkere maaltijd 
op tafel te zetten. Zoals je ziet zijn er 
heel wat verschillende types als het op 
koken aankomt, maar geloof het of niet, 
welk type kok jij ook bent, dit artikel is 
voor jou bedoeld! 

Lasagne van de Aldi
Bij VTKuisine houden wij ons vast aan 
het eeuwenoude motto uit de alom 
bekende fi lm Ratatouille: “Iedereen 
kan koken!” Meer zelfs nog, wij vinden 
dat iedere student toch minstens 
eenmaal per week zou moeten koken. 
En om even duidelijk te zijn, om aan 
de defi nitie koken te voldoen, moet er 
meer gebeuren dan de knopjes van de 
microgolf indrukken. 
Niet alleen is koken de ideale 
ontspanning na een drukke dag in 
het leven van een student, maar 
deze zelfgemaakte, verse gerechtjes 
zijn natuurlijk ook zoveel gezonder 
en lekkerder dan die lasagne uit een 
pakske van de Aldi.

Nieuw leven
Daarom blazen we VTKuisine dit jaar 
terug nieuw leven in. De fanatieke VTK-
fan kent dit concept natuurlijk nog van 
uit de tijd dat ons geliefde Theokot de 
deuren moest sluiten door een of ander 
virusje. Maar na een jaartje rust zijn we 

dus meer dan klaar om de hongerige 
magen van Heverlee en omstreken te 
vullen. Haal die potten en pannen dus 
maar alvast boven, want bij VTKuisine 
zijn jullie de ster in de keuken.
Elke week voorzien wij alles wat 
jullie nodig hebben om een waar 
culinair hoogstandje uit jullie mouw te 
schudden. Verwacht dus een pakket 
met alle ingrediënten die je zal moeten 
gebruiken om deze smaakexplosie 
op je bord te krijgen. Maar daar blijft 
het niet bij. Uiteraard voorzien wij ook 
een uitgebreid recept met alle tips & 
tricks om keukenbrandjes te vermijden 
en er zo een ontspannende avond 
van te maken. Voor de mensen die 
al eens graag naar een van de vele 
kookprogramma’s die ons kleine landje 
rijk is kijken, bieden wij daarbovenop 
ook nog professioneel beeldmateriaal 
aan. Zo weet je alvast hoe het 
eindresultaat er eigenlijk uit zou moeten 
zien en moet je je geen zorgen maken 
over de fi jnkunst van de presentatie op 
het bord. Deze visuele instructies zijn te 

bezichtigen op de commerciële zender 
YouTube. Like and Subscribe!

Tête-à-tête
Maar zoals alles in het leven, is ook 
koken altijd leuker met twee. Heb je al 
eens graag een gezellige tête-à-tête 
of net liever een plezante kotavond, 
ook dan komen wij met de ideale 
oplossing. Ontdek met VTKuisine de 
duopakketten die je dubbel zoveel 
plezier, voldoening en natuurlijk eten 
bezorgen. Ik hoor je al denken, “maar 
Josephine van de tweede verdieping 
is vegetariër, wat nu?”. Geen paniek, 
want ook de planteneters onder ons 
worden stevig in de watten gelegd. 
Van elk gerecht wordt namelijk ook een 
evenwaardige vegetarische variant 
aangeboden om vingers en duimen bij 
af te likken. 
Koken met VTKuisine wordt dus een 
heus feest voor iedereen, maar wat 
moet dat grapje dan kosten? Onze 
pakketten worden aangeboden aan 
zeer studentikoze prijzen. 

VTKuisine
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Studentenkookboek?!
Begin de tafel dus maar al te dekken, 
want elke woensdag is het feest in de 
keuken. Haal je pakket af in het enige 
echte Theokot en ga mee met ons 
op een culinaire wereldreis. We laten 
ons inspireren door exotische smaken, 
maar houden ook vast aan de Vlaamse 
klassiekers. Met andere woorden, elke 

week een nieuwe verrassing op je 
bord. Maar let op, het wordt zelfs nog 
beter. Kan je na dit smaakvolle jaar 
maar geen genoeg krijgen van al dit 
kokkerellen, vul dan je boekencollectie 
zeker aan met dit one-of-a-kind, 
limited edition studentenkookboek waar 
je alle recepten nog eens opnieuw kan 
uitproberen!

Ben je net zo enthousiast als wij om 
in de keuken aan de slag te gaan, 
reserveer dan zeker (wekelijks) je 
kookpakket op de website vtk.be! 

PS: Ben je ook zo nieuwsgierig naar wat 
er dit semester allemaal op het menu 
zal staan? Zoek dan alvast in deze 
woordzoeker naar onze verschillende 
gerechten.

WAT?
Elke woensdag een volledig 

kookpakket inclusief alle 
ingrediënten en recept! Ook 
een kooktutorial voorzien via 

YouTube.

OPTIES
Vegetarisch of 

niet-vegetarisch

PRAKTISCH
Online bestellen, afhalen in 

Theokot
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StatiX

BETON, BOUWEN, BRUGGEN, maar vooral bakken vol 
plezier. Voor het zevende jaar op rij staat het team 
van Statix weer klaar om het academiejaar van de 
bouwkundestudenten te verrijken met allerlei geweldige 
activiteiten!

Wie zijn we?
Statix is een studentenvereniging voor en door bouwkundestudenten. Door verschillende activiteiten te organiseren zoals 
workshops, lezingen en werfbezoeken brengen wij je in contact met de professionele bouwkundesector. Op deze manier 
is het mogelijk om deze wereld op een relaxte manier te ontdekken en jouw bouwkundig netwerk te beginnen uitbreiden.

Sfeer en ontspanning
Deze formelere activiteiten worden afgewisseld met voldoende ontspanning waar jij met je mede-bouwkundestudenten 
eens goed kunt losgaan. Dan hebben we het natuurlijk over een cantus en een fakfeestje die logischerwijze in een 
bouwkundig jasje gestoken worden. Plezier gegarandeerd! Daarnaast zijn er uiteraard de befaamde bouwkundefeesten 
waarmee telkens het jaar op spectaculaire wijze wordt afgerond.

Blijf op de hoogte!
Wil je meegenieten van dit aanbod aan topactiviteiten? Zorg dan dat je op de hoogte blijft door ons te volgen op 
Facebook (Statix) en Instagram (statixleuven). Vergeet ook niet om van tijd tot tijd onze website te checken: statix.vtk.be .

STATIX

Revue, euhmwat?
Elke zichzelf respecterende kring heeft een revue, een totaalspektakel waarbĳ met de proffen de spot wordt
gedreven. Zoals het VTK betaamt is de onze veruit de meest hilarisch en tegelĳk de meest spectaculaire.
VTK Revue bestaat uit een horde studenten die elk jaar waanzinnig hard gaan om deze voorstelling in elkaar
te steken zodat onze Revue de beste blĳft!
Zo is er een groep acteurs die op de meest komische wĳze de proffen vertolken, en een groepmuzikanten
die met de deskundige hulp van techniek klaar zĳn om jullie oren (en soms ook ogen) van bovenmenselĳk
genot te voorzien. De sgreivers denken dan weer dat ze de grappigste thuis zĳn, volledig correct ook,
zĳ zorgen er namelĳk voor dat als wĳ in de welkomstgids zetten dat de voorstelling hilarisch is, deze ook
effectief voor ongecontroleerde samentrekkingen van het middenrif kan zorgen. Voor wanneer de sgreivers
dan weer de inspiratie ontbreekt, is er altĳd nog dans die ongetwĳfeld jullie blik op het podium zal gevestigd
houden, just ask de mensen die vorig jaar kwamen kĳken ;). Ten slotte zĳn er nog een aantal andere delen
van Revue die de revue nog niet gepasseerd zĳn, zoals textiel die iedereen van prachtige kleding voorziet,
catering die onze magen ronder dan rond houdt, IT die er voor zorgen dat de qr-code hieronder effectief
naar een website leidt, decor die elk jaar het podium meer gestoord aankleedt dan het jaar ervoor en tot
slot ook promo, die hun grafische skills gebruiken om ervoor te zorgen dat niemand vergeet wat Revue
is, en hun uiterste best doen om dit tekstje wat van humor te voorzien.

Revue, euhmwat?
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Revue, euhmwat?

Revue
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27/Di

• Onthaalactiviteit sport

• Bierpongtoernooi

  & BBQ

29/Di

November

Oktober

 3/Ma 4/Di 5/Wo 6/Do 7/Vr 8/Za 9/Zo

2/Zo1/Za

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

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

24/Ma 25/Di 26/Wo 27/Do 28/Vr 29/Za 30/Zo

• BR Launch 1

• 24UL-trainingen

• Project L

• 24UL-trainingen

• Project L

• 24UL-trainingen

• International cantus

• SpeedDate

• 24UL-trainingen

• Zomerbar

• Bikinicantus

• 24UL-trainingen

• VTKwis

• Themaweek Theokot

• PAL-sessie

• Solicitatietraining

• 24UL-trainingen

• Dansles

• Sector Night

• 24UL Delux training

• Themaweek Theokot

• PAL-sessie

• Themaweek Theokot

• Feest van de maand

• Eersteplaatscantus

• Themaweek Theokot

• 24UL-trainingen

• PeMe-cantus

• Greenhill Lezing

• Themaweek Theokot

• 24UL-trainingen

• Zomerbar

• PAL Tutoropleiding

• VTK Bureau

• 24UL-trainingen

• SVDM Wakeboarden

• Zomerbar

• Dansles

• VTK feest

• BR Launch 2

• Doopontmoeting

• IFR Jamsessie

• Solicitatiesimulatie
• 24 urenloop • 24 urenloop

• Brouwerijbezoek

• Dansles

29/Do26/Ma 28/Wo

28/Ma 30/Wo

21/Ma

14/Ma

7/Ma

1/Ma

22/Di

15/Di

8/Di

23/Wo

16/Wo

9/Wo

2/Wo 3/Do

10/Do

17/Do

24/Do 25/Vr

18/Vr

4/Vr

11/Vr

26/Za

19/Za

12/Za

5/Za 6/Zo

13/Zo

20/Zo

27/Zo

• VTK watches Red Devils

September

• Arenaboit

• VTK Bureau

• Openingscantus: Jungle

• Sportnamiddag  

(internationaal)

• Stadsspel

• Eerstejaarsloopje

• TEDx lezing

• Sector Night

• Caraoké

• Dansles

• TTT’s

• Go Global

• Wijvenschijvencantus

• IFR Rockfeestje

• SVDM Muurklimmen

• Go Global

• Afterwork Party

• SVDM Muurklimmen

• Go Global

• VTK Bureau

• Doop

• SVDM Muurklimmen

• Go  Global

• Cafésportavond

• Massacantus der 

  Ingenieurskringen

• Feestje van de maand

• Case Competition

• Praesidiuminfosessie

• Bingo-avond

• Logi kaapt de Fak

• Leren Leren

• Dansles

• Familiedag

• Stagebeurs

• Theo kaapt de Fak

• IFR Voorronde 1

• Onderwijscantus

• VTK Bureau

• PAL-sessie

• VTK watches Red Devils

• Fak Kaapt Theo

• PAL-sessie

• International BBQ

30/Vr

• Oktoberfest Trip

• Picknick

• Oktoberfest Trip • Oktoberfest Trip

• 24UL-trainingen

• PeMe

• Buddy Program Poolen

•Alumnicantus

31/Vr• Halloweenwalk

• FakbarTocht  

(eerstejaars)

• Cantusconvent

• Dia de los Muertos-

cantus
• TTT’s

• F&V-cantus: WKantus

• PeMe 

  Bowling

• Sector Night

• IFR Voorronde 2

Kalender
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Januari

December 4/Zo3/Za2/Vr1/Do

11/Zo10/Za9/Vr8/Do7/Wo6/Di5/Ma

18/Zo17/Za16/Vr15/Do14/Wo13/Di12/Ma

25/Zo24/Za23/Vr22/Do21/Wo20/Di19/Ma

26/Ma 27/Di 28/Wo 29/Do 31/Za

2/Ma 3/Di 4/Wo 5/Do 6/Vr 7/Za 8/Zo

1/Zo

9/Ma 10/Di 11/Wo 12/Do 13/Vr 14/Za 15/Zo

22/Zo21/Za20/Vr19/Do18/Wo17/Di16/Ma

23/Ma 24/Di 25/Wo 26/Do 27/Vr 28/Za 29/Zo

31/Di

• Saint-Nicolascantus• Mini TD
• VTK Bureau

• Kerstmarkt
• OZA 3

• Kerstcantus

• PAL-sessie

• Afzuip

BEGIN BLOK

BEGIN 

EXAMENPERIODE

• TD met Apolloon

• VTK watches Red Devils

30/Do

• Live Cantus

• SVDM Skiën

• Kerstdiner • PAL-sessie

• VTK Bureau

• PAL-sessie
• PAL-sessie

30/Ma
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24 urenloop

Kunnen jullie je even voorstellen aan de 
leden?
Werner: Ik ben Werner De Wolf, 
bijgenaamd “Zwoef”. Ik ben vier jaar 
actief geweest in VTK en in 1986-1987 
ben ik praeses geworden.
Koen: Mijn naam is Koen Knoops en 
mijn roepnaam was “Buttons”. Ik heb 
ook vier jaar in het praesidium gezeten, 
waarvan twee jaar Sport en in 1988-
1989 praeses.
Pieter: Ik ben Pieter Celis, praeses in 
2002-2003. Een verdere VTK-carrière 
had ik niet: we zijn als concurrerende 
kiesploeg opgekomen en hebben toen 
gewonnen met een bijna volledig nieuw 
team.
Was het parcour van de 24 urenloop 
vroeger anders?
W: Nee dat was hetzelfde, rond de 
atletiekpiste. Met hier en daar wat 
putten in het asfalt. *lacht*

Welke kringen deden mee?
W: Bijna alle kringen deden mee. 
Sommige kringen vormden soms samen 
een loopploeg, en ik herinner me ook 
dat er studentenkoten meededen.
K: De archies hadden ook hun eigen 
ploeg. Zelfs met weinig mensen kregen 
ze het rondgedraaid. Want ze zaten 
maar met ongeveer 200 mensen in de 
richting. In het jaar ‘87-’88 waren er in 
totaal 32 ploegen.
P: Salvator, het kot waar ik zat, deed 
toen ook mee. Maar die gebouwen zijn 
nu een woonzorgcentrum geworden.
Was VTK dan vroeger alleen voor de 
burgerlijk ingenieur-studenten of was 
het vanaf het begin ook al voor de 
architecten? 
W: VTK was er ook altijd voor de 
architecten. Het was één kring, maar 
in die periode werden ook een aantal 
dingen apart georganiseerd. Die groep 
hing destijds wat beter samen dan de 

andere richtingen.
K: Ze zaten ook al vanaf het eerste jaar 
apart en er waren toen ook een aantal 
goede lopers, vandaar dat ze ook een 
eigen ploeg hadden ingeschreven.
Hoe groots was het evenement toen? 
Waren er ook al eetkraampjes, live 
muziek, versierde standjes …
W: Van de drie events was het zeker wel 
het grootste. Tegenover de marathon 
en de cuistax-race, was de 24 urenloop 
wel een stuk groter. Livemuziek herinner 
ik mij niet meer. Wel een podium waar 
bijvoorbeeld het universitair orkest 
kwam spelen, met overal drankstandjes 
en eetstandjes. Maar alle registraties 
waren nog redelijk ambachtelijk. 
K: Het was toen zeker niet zo groot 
als dat het nu is. Er waren wel grotere 
standjes, zelfs standjes die over de baan 
gingen. In mijn jaar als praeses hadden 
we ook voor het eerst een computer en 
tv gebruikt. Zo konden we live volgen 
hoeveel rondjes er waren gelopen, 

50 jaar 24 urenloop!

De 24 urenloop is het sportieve hoogtepunt bij uitstek voor de Leuvense student! 
Op 25 en 26 oktober worden de veters weer aangespannen en kan het grootste 
loopevent in Leuven beginnen! Iedereen verzamelt rond de atletiekpiste in Heverlee 
en moedigt luidkeels de medestudenten aan die het beste van zichzelf geven. 
Met als grote doel net dat ene plaatsje hoger te eindigen dan vorig jaar. Deze 
heroïsche strijd wordt dit jaar voor de 50ste keer uitgevochten. Speciaal hiervoor 
hebben we contact opgenomen met drie oud-praesides van VTK. Pieter Celis, 
Werner De Wolf en Koen Knoops gaan ons een beter beeld kunnen geven over 
hoe dit massa-evenement geëvolueerd is door de jaren heen. 



 21

deelnemers konden geregistreerd 
worden. Je kon de eerstvolgende vijf 
lopers in de wachtrij zien. Dit was toen 
allemaal nog met een ‘Commodore 64’, 
de ultieme pc destijds.
W: In mijn praesesjaar hebben we 
de eerste computer met VTK gekocht 
(1986). Die dan ook nog gestolen is op 
het einde van het jaar omdat er toen 
was ingebroken op blok 5 *lacht*. Er 

was al langer discussie in het VTK-
bestuur of ze gingen investeren in een 
pc. Dit was toen nog een dure aankoop. 
We hebben dat jaar ook de eerste 
VTKar gekocht. 
P: Wij hadden een groot standje. 
Hierrond waren nog niet echt regels: 
daardoor hadden we als standje een 
grote schachtbok met draaiend wiel, 
van 6 verdiepingen hoog! Een hele 
vrachtwagen aan stellingen was nodig. 
En dan met een grote tribune langs de 
andere kant.  Industria had dat ook wel, 
maar daar keek ik niet zo naar *lacht*.  
Natuurlijk was het verder nog niet zo 
groots, al stond het nog steeds vol met 
kraampjes, bijvoorbeeld tentjes waar ze 
pannenkoeken aan het bakken waren. 
Hebben jullie zelf ook gelopen op de 
24 urenloop?
W: Uiteraard! Wat ik mij herinner is dat 
toen we in ‘86 zijn gewonnen, in het 
begin iedereen kon meelopen. Zelfs 
proffen kwamen soms meelopen, ook al 
waren ze minder sportief. Het probleem 
was eigenlijk de ochtenduren en het 
plan was om op die uren goede lopers 
te hebben om geen tijd te verliezen. Ik 
was gaan slapen rond 3 uur en toen 

stonden we achter en toen ik wakker 
werd stonden we ineens voor.
K: Tuurlijk! De goede lopers, die vaak 
ook atletiek deden, die een paar rondjes 
achter elkaar lopen. ‘s Ochtends ging ik 
ook naar de aula’s volk uit de les halen 
om te komen lopen.
W: De truc was dus ‘s ochtends 
voorstaan en dan zo veel mogelijk 
mensen te mobiliseren door o.a. naar 
de aula’s te gaan. Het was ook zeker 
niet dat alleen de beste mochten lopen.
K: Apolloon was ook een kring met een 
veel kleiner aantal studenten, dus die 
hadden ook meer moeite om het rond 
te krijgen. Bij hen liepen er ook veel 
meer meisjes rond. 
W: ‘s Ochtends gingen wij dan lopen 
bij de kringen die moeilijk rondkwamen 
met lopers, met al redelijk wat bier 
achter onze kiezen. Dan loop je rapper, 
hé ;) Dus het was zeker niet altijd 
competitief. *lacht*
P: Ja, toch wel! Wel een stuk of 10-15. 
Er waren ook eens moeilijke momenten 
dat ik met drie anderen moesten 
wisselen, dan zijn ze in de Fak nog volk 
gaan halen *lacht*. Of ‘s ochtends naar 
de les: “Sorry, prof, maar we hebben 
lopers nodig”. Berichtjes sturen naar 
iedereen ging nog niet. 
Was Apolloon altijd onze grootste 
concurrent?
W: Hetgeen ik mij kan herinneren, was 
het altijd tussen VTK en Apolloon.
K: Industria is wel ooit voor ons geweest. 
Maar normaal gezien waren wij en 
Apolloon altijd de top twee.
P: Bij ons was het schandelijk dat het 
jaar voor ons Industria op de tweede 
plaats kwam, en wij dan derdes. 

Daarmee was dit nog een van onze 
verkiezingspunten dat we toch op zijn 
minst tweede werden! Dit is ons dan 
ruimschoots gelukt. 
Hadden jullie al sfeerliedjes?
W: Er was wel veel ambiance en elke 
kring had zijn standje waar je iets kon 
drinken, maar sfeerliedjes dat herinner 
ik me niet echt.
K: Liedjes niet speciaal, ik weet dat de 
vlag een prominente rol had. Deze is 
ook eens gestolen geweest. *lacht*
Er was wel een geluidsinstallatie om 
muziek af te spelen en om af te roepen 
wie ging lopen.
P: Spontaan af en toe, maar vooral veel 
muziek! Sfeer ook sowieso.
Hadden jullie een tactiek?
W: Ik herinner me dat we in ‘86 
gewonnen hadden, omdat we goede 
lopers in de nacht hadden gezet. 
Tegenover nu lijkt het vandaag een 
stuk competitiever dan vroeger.
K: Dit waren dan een 30-40 lopers 
(Speedyteam) die ook bijvoorbeeld 
deelnamen aan de interuniversitaire 
atletiekcompetities. Deze werden dan 
opgetrommeld om de nachturen te 
doen. Zo hebben we dan de voorsprong 
kunnen behalen. Toen Apolloon dit 
eenmaal doorhad was het te laat, want 
‘s nachts studenten mobiliseren ging 
nog niet!
P: We hadden ook een Speedyteam 
ingezet om enkele goede lopers te 
hebben. Die gingen dan in het geheim 
trainen. Wel moest hier nooit voor 
getest worden, iedereen mocht in 
principe lopen. Meer tactiek dan op 
bepaalde momenten een Speedyteam 
inzetten was er niet. 
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Hadden jullie manieren om studenten 
te motiveren om te lopen?
W: Ik denk het niet, we hadden nooit 
echt een gebrek aan lopers. Alleen ‘s 
nachts maar dit vingen we op met het 
Speedyteam. ‘s Avonds was er een 
massa volk, het was eerder aanschuiven 
om te mogen lopen. Als we zagen 
dat we ‘s ochtends voorstonden, was 
het vooral mobiliseren in de aula’s 
en zorgen dat we de voorsprong 
konden behouden. We beloofden wel 
een aantal vaten in de fakbar als we 
wonnen.
K: Nee, niet echt, het werd wel via 
het Bakske gecommuniceerd. Wat ik 
me ook nog herinner was dat de 24 
urenloop ook vaak heel laat op het 
jaar georganiseerd werd en dat het 
dus soms heel koud en slecht weer 
was. Nadat ik daar dus de volledige 
24 uur had gestaan was ik helemaal 
doorweekt. Op deze momenten was 
het zeker ook belangrijk om volk uit de 
aula’s te gaan halen. 
P: We gebruikten het Bakske om vooraf 
studenten warm te maken, en dit was 
ook ons enige kanaal, buiten dan 
een artikel in de Ir.Reëel bijvoorbeeld. 
Vroeger werd het Bakske ook veel 
meer gelezen. Anders wist je ook niet 
wat er die week te doen was.
Wat is de beste editie die jullie hebben 
meegemaakt?
W: Het was gewoon altijd een van de 
hoogtepunten van het jaar, met een 
groot feest.
K: Daar heb ik nooit echt bij stilgestaan. 
Als we wonnen was het natuurlijk leuk, 
maar het was niet zo fel bekampt als 
dat het nu blijkbaar is. De rivaliteit 
was er natuurlijk wel, maar niet zo 
sterk als vandaag. Het overheersende 
gevoel achteraf was zeker ook de 
vermoeidheid. Na 24 uur niet te slapen 
zit je ‘in een waas’ en plots heb je 
gewonnen. Dit is natuurlijk superleuk, 
maar de energie is dan wel een beetje 
weg.

P: De laatste: mijn jaar als praeses, 
je loopt dan ook effectief mee, we 
hebben onze verkiezingsbelofte kunnen 
waarmaken en dan tweede geworden. 
Toen was eerste worden in onze ogen 
nog niet realistisch. Af en toe is het 
toch haalbaar gebleken.
Hebben jullie nog iets te zeggen of 
advies voor de toekomstige lopers?
P: Laat jullie gaan met de sfeer! 

Na al die anekdotes en verhalen van het 
verleden is het toch belangrijk naar de 
toekomst te kijken: de 50ste editie van 
de 24 urenloop. Nu moeten we de strijd 
aangaan om die overwinning binnen te 
slepen! Smeer die beentjes al maar in 
en kom naar onze looptrainingen, eet 
goed en rust tussendoor om je optimaal 
voor te bereiden. We zien jullie allemaal 
graag verschijnen op de 24 urenloop, 
zij het als loper of supporter!

•VTK Sport
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Aan elke burgie & archie: “We need you!” Kom mee lopen en supporteren 
op dinsdag 25 oktober en woensdag 26 oktober doorheen de 24 uren! Echt 
iedereen is welkom en het wordt enorm geapprecieerd als je erbij bent. Laten 
we er allemaal samen weer een enorm vette editie van maken. En oh ja, die nr. 
1, die is van ons dees jaar! See you soon!
Vele groetjes,
VTK Sport x
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kot-make-over 

Je kent het wel: new year, new me. Dus dat betekent ook weer de noodzaak voor 
een nieuwe kotinrichting. Richt je kot dit jaar in op een duurzame manier met 
spulletjes van de hieronder opgelijste eco-brands of ga zelf aan het knutselen met 
deze 10 originele DIY-tips. Let’s get inspired!

01 Vaas, Sociallabel Nl €15,00 - 02 Mixologist box, Rebottled €29,95 - 03 Vintage stoel, Kringloopwinkel €5 - 04 Organic 
cleaning soap and soap rasp, Foekje Fleur €16,90 - 05 Bottle reused glas, Rebottled €12,95/stuk - 06 Theepot, Kringloopwinkel 
€2,50 - 07 Van Tjalle en Jasper Chicken spot, Studio perspective €51,50 - 08 Theekopje en bordje, Kringloopwinkel €1/set - 
09 Tapijt gerecycleerd katoen, Dille & Camille €29,95 - 10 Reageerbuisvaasje, Hamerhaai €32,50 - 11 Tweedehandsboeken, 
de Bib €1/stuk - 12 Bloembot gerecycleerd plastic, Elho €7,89 - 13 Vardagen glas, IKEA Circular hub €1/stuk - 14 Kandelaar 
gerecycleerd glas, Dille & Camille €9,95- 15 Kandelaar gerecycleerd glas, Dille & Camille €9,95 - 16 Kaarsen, Dille & Camille 
€5,95
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Heb je ergens nog oude 
kurken onderleggers liggen? 
Geef ze een nieuw leven 
door ze allemaal naast elkaar 
op te hangen tegen je saaie 
lege muur om zo een vette 
prikbordmuur te creëren. 
Gyprocmuur? Prik ze dan 
gewoon met duimspijkers in 
de muur. Voor volle muren kan 
je verwijderbare montagetape 
gebruiken! 

Je hebt ongetwijfeld ergens 
nog wel een lege bak 
Stella staan die je moet 
terugbrengen. In plaats van 
hem meteen terug te brengen, 
overweeg deze keer misschien 
eens om er een handig extra 
stoeltje van te maken door 
er een kussen en/of plank 
op te monteren. Zo wordt je 
volgende voordrink zeker een 
succes!

Heb je zo een superirritante 
typische IKEA-hoogslaper of 
heb je gewoon nog geen bed 
op kot, dan is dit misschien 
wel de oplossing voor jou! Met 
paletten bouw je in no time 
een gezellig bed. Stapel ze 
op en pimp het eventueel nog 
met wat lichtjes bijvoorbeeld.

Niet heel DIY, maar wel een 
leuk item om op je kot te 
installeren: een afscheurbare 
papierwand. Met een oude 
gordijnroede bovenaan en 
een metalen latje onderaan 
ben je zo gesteld. Nu nog 
een rol papier gaan kopen en 
klaar. Misschien gerecycleerd 
papier overwegen?

Ga eens op zoek naar 
oude lelijke schilderijen op 
bijvoorbeeld een lokale 
rommelmarkt of in een 
antiekzaak. Geef het gevonden 
saaie, stoff ige schilderij een 
nieuw leven door er een tof 
kleurtje aan toe te voegen. 
Plak een stukje schilderstape 
over het schilderij en schilderen 
maar! Leef je uit en misschien 
word jij wel de nieuwe Picasso.

Je bent een burgie dus om 
een of andere reden is de 
kans groot dat je een ledstrip 
op kot hebt liggen die je zo 
hebt geprogrammeerd dat hij 
van kleur verandert afhankelijk 
van het geluid, nu breaking 
news: ledstrips zijn niet meer 
cool. Tenzij je ze pimpt door 
er simpelweg watjes rond te 
plakken zodat je een vette 
wolkenlamp krijgt.

Fotokaders ophangen door 
gaten te boren is niet super 
handig op kot. Een goede 
oplossing is om je oude 
washi-tape nog eens boven 
te halen en daar simpelweg 
kaders mee rond je foto’s te 
plakken. Snel en simpel!

Tegelen is in! Heb je nog 
wat oude OSB-platen of 
dergelijke liggen? Zaag 
zes vierkante platen, vijs 
ze in elkaar met houten 
hoekbevestigingsblokjes en 
begin meteen te tegelen! 
Nu nog tegels, tegellijm en 
voegmiddel en je krukje is zo 
klaar! Neem misschien ook eens 
een kijkje bij je grootouders, zij 
hebben ongetwijfeld nog leuke 
oude tegels liggen. 
How about een beetje 
provoceren? Vraag de 
bomma eens om een oud 
Mariabeeldje, of ga zelf een 
keer op zoektocht op zolder en 
spuit het verkregen pronkstuk 
in een funky kleurtje. Je kan er 
zelfs een hele collectie mee 
uitbouwen. Of wat dacht je 
van een gepimpt kerststalletje 
dit jaar? 

Saaie spiegel? Geen paniek! 
Begeef je snel naar de 
dichtstbijzijnde hobbywinkel 
en ga op zoek naar de Fimo-
klei. Met deze zelfdrogende, 
kleurrijke boetseerklei kan je je 
oude spiegel zeer eenvoudig 
van een leuke nieuwe kader 
voorzien.  

•KVM
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YERA

Dag Vincent, dag Ward. Stel jullie 
misschien eerst eens voor aan de lezers.
Vincent: Ja, wat valt er allemaal 
te vertellen over ons? We komen 
allebei net uit onze bachelor 
Werktuigkunde-Elektrotechniek 
gerold en beginnen nu aan onze 
eerste master Energie. Sinds april 
zijn wij stilletjes aan begonnen 
met YERA nieuw leven in te 
blazen. In het prille begin waren 
we totaal niet zeker of het 
ons ging lukken, dus zijn we 
ongelooflijk blij om hier vandaag 
te staan. Je gaat me dit jaar 
ook niet alleen bij onze YERA-
evenementen tegen het lijf lopen, 
want daarnaast zit ik ook in het 
fantastische Communicatieteam 
van VTK a.k.a. de Commu Babes en 
ben ik regelmatig te spotten op een 
cantus van VTK.
Ward:  Ik ben dus Ward. Net 
als Vincent heb ik de bachelor 
ingenieurswetenschappen overleefd 
en samen met hem zal ik de motor 
van YERA opnieuw opstarten. Ik 
ben nogal geïnteresseerd in de 
klimaatproblematiek en hoop als 
toekomstig ingenieur bij te kunnen 
dragen aan een oplossing hiervoor. 
Naast YERA houd ik mij bezig met 
scouts en hoewel ik cantussen ook wel 
leuk vind, zal je mij eerder tegenkomen 
op een interessante lezing en natuurlijk 
op onze YERA-evenementen!
Wat doet YERA nu precies?
Vincent: Simpel gezegd doet YERA 
eigenlijk twee dingen: artikels schrijven 
en evenementen organiseren over 
allerlei onderwerpen die met energie 
te maken hebben. Met de artikels 

proberen we actuele thema’s uit de 
media correct en genuanceerd over 

te brengen aan onze lezers. Hiervoor 
proberen we zoveel mogelijk input van 
experts te krijgen, zoals professoren 
van onze eigen universiteit. Daarnaast 
proberen we onderwerpen die volgens 
ons te weinig aandacht krijgen van 
de media beter in de kijker te zetten. 
Dit jaar willen we ook meer inzetten 
op fact-checks, wat eigenlijk het 
hoofddoel was van YERA toen het 
tien jaar geleden werd opgericht. Bij 
de evenementen willen we ook veel 
variatie brengen in ons aanbod. We 
gaan lezingen houden, maar willen in 
het tweede semester ook een crack-a-
case en een Startup Fair houden, waar 
studenten wat actiever aan kunnen 
deelnemen.
Ward: Misschien ook niet slecht om 
dit even concreet te maken. Allereerst 
nodigen wij iedereen van harte uit op 
onze croqueverkoop deze donderdag. 
Dit zal doorgaan op het grasveld 
van de C200 om 12u30. YERA 

verwelkomt jullie ook graag op onze 
evenementen en lezingen. Zo starten 

we het semester op 12 oktober 
met een onmisbaar event 
over de toch wel belangrijkste 
autostrade van de 21ste eeuw: 
de Road to Net Zero! Hier 
komen een aantal gastsprekers 
uit verschillende sectoren en 
onderzoeksgebieden uitleggen 
hoe zij zich inzetten voor de 
transitie naar klimaatneutraliteit. 
Noteer deze avond zeker in jullie 
agenda, verdere details volgen 
nog op onze Facebookpagina. 
Daarnaast hebben we ook 
ons eerste artikel uitgebracht. 
Hierin bespreken we het 
belang van het Ventilus-project, 

maar ook de gezondheidsrisico’s die 
in verband worden gebracht met 
hoogspanningslijnen. Al onze artikels 
(ook die van vorige jaren) kan je 
terugvinden op onze site: yera.be.
Jullie gaan dit vast en zeker niet 
alleen doen. Door wie worden jullie 
bijgestaan?
Vincent: Laat de foto jullie niet misleiden: 
we zijn wel degelijk met acht in ons 
YERA-team. Jesse en Wout zijn jammer 
genoeg niet op onze fotoshoot geraakt, 
maar daar zat Rock Werchter voor iets 
tussen denk ik (*lacht*). Naast een 
voorzitter en vice-voorzitter hebben we 
nog vijf posten: Finance, PR, IT, Events 
en Research dat verantwoordelijk is 
voor het schrijven van onze artikels. We 
werken wel heel flexibel binnen YERA; 
sommige bestuursleden staan op twee 
posten en voor Events en Research 
is meer dan één iemand aangesteld 
zodat we altijd iemand hebben om op 
terug te vallen als de rest het druk zou 

Yera: de energiedenktank iS terug!

Na bijna twee jaar coronapandemie draait het Leuvense studentenleven 
weer op volle toeren. De Oude Markt loopt opnieuw elke avond vol, er wordt 
terug lustig gecantust en evenementen van onze Leuvense kringen schieten als 
paddenstoelen uit de grond. Maar ergens in ons mooie Heverlee maakt nog een 
andere studentenvereniging zich op voor een grote comeback. Maak kennis met 
het nieuwe team van Young Energy Reviewers Association. Voor wie deze naam 
geen belletje doet rinkelen: YERA is een denktank die zich sinds 2012 verdiept in 
alles wat met energie te maken heeft. Na een jaar afwezigheid zijn ze terug van 
weggeweest. Hoog tijd dus voor een interview met de nieuwe voorzitter en vice:  
Vincent Van den Eynde en Ward Winters.

 Ward (links) en Vincent (rechts). Ward (links) en Vincent (rechts).
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hebben. Twee van onze bestuurders 
zijn in het eerste semester op Erasmus 
en volgend semester iemand anders, 
dus zeker geen overbodige luxe.
Nu we jullie team wat beter hebben 
leren kennen, kunnen we ons wat 
meer richten op jullie doelpubliek. Wie 
behoort daar volgens jullie toe?
Ward: YERA richt zich in de eerste 
plaats op studenten, maar eigenlijk 
is iedereen welkom. Wij zijn ervan 
overtuigd dat onze evenementen en 
artikels echt een meerwaarde zijn 
voor iedereen die interesse heeft in 
energie, klimaatverandering en/of 
politiek, en bieden deze steeds gratis 
aan. Hoewel YERA ontstaan is binnen 
de faculteit ingenieurswetenschappen 
verwelkomen wij graag studenten uit 
alle faculteiten. 
Vincent: Uiteindelijk proberen we 
gewoon zoveel mogelijk mensen te 
bereiken. Wij vinden energie een 
enorm belangrijk thema en onze 
bedoeling is om zoveel mogelijk 

mensen correct te kunnen informeren. 
We maken hierbij een beetje de 
afweging tussen technische diepgang  
en toegankelijkheid voor een breder 
publiek.
Klinkt allemaal veelbelovend. Hoe zien 
jullie zelf de toekomst van YERA in?
Vincent: Ik denk dat het al een goede 
eerste stap is dat we weer een 
volwaardig bestuur hebben gevonden 
en dat we al veel concrete plannen 
hebben voor evenementen en artikels dit 
jaar. We zijn met een jong en onervaren 
team dus het wordt in het begin nog 
wat zoeken hoe we sommige dingen 
het best aanpakken, maar we hebben 
goede banden met het vorige bestuur 
en met VTK, dus ik zie dat helemaal 
goed komen. We willen er echt wel iets 
moois van maken dit jaar, zodat YERA 
opnieuw een meerwaarde kan zijn voor 
studenten. Zo hopen we mensen ook 
warm te maken om volgend jaar mee 
te stappen in het bestuur. Ik reken erop 
dat veel bestuurders van dit jaar ook 

volgend jaar nog in YERA zullen zitten, 
maar met oog op de lange termijn is 
het heel belangrijk om studenten die 
nu in hun derde bachelor zitten aan te 
spreken om volgend jaar in ons team 
te stappen.
Ward: Voor dit jaar zou ik zeggen 
dat onze prioriteit ligt bij het opnieuw 
op de kaart zetten van YERA en de 
oude draad weer op te pakken. Naar 
volgende jaren toe kunnen we ons 
dan richten op meer vernieuwing en 
kwaliteit. Onze voorgangers richtten 
lezingen in voor een volle Pieter De 
Somer-aula; zeker een mooi mikpunt 
voor de komende jaren.
Ik zie dat jullie barstensvol enthousiasme 
en ambitie zitten. Hebben jullie nog een 
laatste boodschap voor onze lezers?
Vincent: Like zeker onze 
Facebookpagina en volg ons op 
LinkedIn en Instagram om op de hoogte 
te blijven van al onze evenementen en 
artikels. Kom zeker ook af naar onze 
croqueverkoop donderdagmiddag 
en naar ons evenement ‘The Road to 
Net Zero’ op 12 oktober. Hiervoor zal 
binnenkort een inschrijflink verschijnen 
op onze site en Facebookpagina. Moest 
je mij op campus of bij het uitgaan 
tegen het lijf lopen, mag je mij ook altijd 
aanspreken om wat meer over YERA te 
weten te komen.
Ward: Misschien nog belangrijk om op 
te merken is dat we iedereen die wil, 
aanmoedigen om auteur te worden 
voor YERA. Voor informatie hieromtrent 
en eigenlijk voor alles wat met YERA 
te maken heeft, kan je ons steeds 
aanspreken via ons mailadres info@
yera.be, via Messenger of gewoon op 
de campus. Verder wens ik iedereen 
een zeer fijn jaar toe. 

Van links naar rechts: Gilles, Pauline, Lucas, Vincent, Thibau en Ward (Jesse en Van links naar rechts: Gilles, Pauline, Lucas, Vincent, Thibau en Ward (Jesse en 
Wout zijn jammer genoeg niet op de fotoshoot geraakt)Wout zijn jammer genoeg niet op de fotoshoot geraakt)
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SuperobjeCtieve Fakbar-rating

Om aan de start van dit nieuwe academiejaar meteen wegwijs te worden in het 
Leuvense uitgaansleven kan een uitgebreide en zeer objectieve fakbar-rating niet 
ontbreken. Volgend wetenschappelijk gevalideerd onderzoek leidt tot verrassende 
resultaten. *disclaimer wat in dit artikel wordt vermeld, is puur eigen ervaring en geen feiten ;)

Centrum/Oude Markt

Fakbar van: Didactica, SocA, StEIL, Diana

Schuur je graag aan een raam? Dan is dit jouw 
place to be! ‘t Archief ligt echter zeer dicht bij de 
Oude Markt waardoor het hier vaak zeer druk is, 
veel zal er dus waarschijnlijk niet overschieten van 
je dansmoves. Off icieel is ‘t Archief ook geen fakbar, 
wat maakt dat de prijzen hier ook hoger liggen. 
Het enige echte voordeel is de muur die vlakbij is! 
Heerlijke midnight snack gegarandeerd. 

Fakbar van: Ekonomika

Het is meestal fl ink aanschuiven om binnen te 
geraken, maar dat is het zeker waard. Dulci 
heeft een soort magic spell die ervoor zorgt dat 
je uiteindelijk met je slechtste dansmoves op het 
podium belandt en je er dan de volgende dag niks 
meer van herinnert. De naam van de magic potion 
die dit veroorzaakt: bucket cocktails en Flügel!

‘T ARCHIEF DULCI

Fak
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Op de ring

WINNAAR!WINNAAR!

Fakbar van: Industria en Psychologische Kring

Na een cantus in het zaaltje achterin zijn de feestjes 
in deze fakbar zeker de moeite! Op de plaatjes die 
ze hier spelen gooi je met het grootste gemak je 
dansbenen los. Enkel het plaatsgebrek en de louche 
geur gooien hier soms roet in het eten.

Fakbar van: Politika

Om goede redenen de enige fakbar in Leuven 
die Maes verkoopt. Bovendien wordt de muur hier 
zo nu en dan eens verward met het toilet. Deze 
smalle stinkkroeg met zeer matige muziekinstallatie 
is daarom niet altijd de aangenaamste plek om je 
avond door te brengen. Grote bonuspunten echter 
door het hoogtepunt van het jaar: de befaamde 
Kempenzuip.

Fakbar van: LBK

Met hun spiksplinternieuwe fakbar kunnen onze geliefde bio-
ingenieurs zeker uitpakken. Het is er doorgaans niet heel druk, maar 
de sfeer is daarom niet minder. De ligging is wel niet ideaal om na 
een stevige avond nog veilig thuis te geraken. Verveel je je toch? 
Waag dan je kans en bemachtig een plekje op hun uitgebreide 
adjes-leaderboard.

Fakbar van: Medica

Als je genoeg moed hebt om aan 
de lange bergachtige tocht richting 
Doc’s Bar te beginnen, zal je bij het 
bereiken van je bestemming zeker niet 
teleurgesteld worden! De (knappe) 
dokters in spe die je er aantreft staan 
vast en zeker te springen om je te 
verzorgen als die lange tocht je toch 
te zwaar is geworden. Volstaat dat 
niet, drink dan een Porno om terug op 
krachten te komen.

Fakbar van: Wina

Ben je verzot op sektes? Dan is de 
Winabar zeker iets voor jou! Dit 
wekelijkse evenement in Alma 3 
trekt hopen dansende wiskundigen, 
informatici etc. Iedereen is hier welkom, 
zelfs als je hun liederen en dansen nog 
niet kent, deze heb je na enkele frisse 
pintjes zo onder de knie! 

•KVM

Fakbar van: Apolloon

Onze lieftallige buren stellen zeker niet teleur. Doorgaans kunnen 
deze sportievelingen zeker wel een feestje bouwen.  Stel het valt 
wat tegen, gooi dan snel een Grasmaeyer achterover en zelfs de 
saaiste plaat wordt de grootste schijf ooit. Ben je echt een diehard? 
Blijf dan een keer tot het einde en wat er dan gebeurt, zal je zeker 
niet teleurstellen ...

Fakbar van: VTK!!!!

Het avontuur in ‘t ElixIr begint al meteen na de inkomdeur, namelijk 
de trappen. Menig student heeft hier al een gebroken been aan 
overgehouden, plezier gegarandeerd! Binnen staan je vervolgens 
bergen aangename verrassingen te wachten: gratis vaten, frisse 
lucht uit de airco, megavette licht- en geluidsinstallatie, het kan 
niet op. En val je op jongens, dan hebben we goed nieuws voor jou, 
want met dit overaanbod aan single (burgie)jongens is er voor elk 
wat wils! Scharrelen maar!

Fakbar van: VRG

Om een knappe toekomstige advocaat te vinden 
is dit de place to be. HdR is niet alleen de oudste 
fakbar van Leuven, ze verkoopt ook het meeste 
bier per vierkante meter van heel Leuven, en bij 
uitbreiding waarschijnlijk ook van heel de wereld.

Fakbar van: Mecenas, Alfa, Babylon, Eoos, Historia, 
Musicologica

‘s Nachts lijkt het soms een eeuwigheid wandelen 
maar eigenlijk is het niet zo ver. Waag je aan de 
wandeling en ontdek een pretty decent fakbar met 
goede muziek en een goede dansvloer. Waag je als 
je durft ook eens aan een ‘fak special’, een heerlijk 
brouwsel van Royco-soep, thee, Fristi en alles van 
de tap. De ideale late night snack! 

RECUP

POLITIKA

HDR

FAKBAR LETTEREN

GNORGL DOC’S BAR

WINABAR

SPORTZAK

‘t ElixIr

Heilige drievuldigheid + Fakbar Letteren

Buitenbeentjes
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in Welke Fakbar vind jij je perFeCte lieF?

DE SPORTZAK WINABAR HUIS DER RECHTEN ‘T ELIXIR

Hou je van een goed 
stevig feestje dat je je nog 
jaren gaat herinneren (of 
net niet)?
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Jij gaat je ideale lief vinden 
in De Sportzak! De boy of girl 

die je hier vindt gaat later 
zowiezo minder verdienen 
dan jij, goed voor het ego! 

Nu nog bang afwachten wie 
de 24 urenloop gaat winnen. 
Als dat maar niet voor een 
eerste relatiecrisis zorgt ...

Jouw ideale boy- or girlfriend 
is te vinden in de Winabar! 

Let maar op, want voor je het 
weet ben je ook een vast lid 

van deze gezellige sekte.

Jij gaat met een rijk 
lief naar huis, profi ciat! 

De overaanwezige 
schoonmoeder of zeer 

invloedrijke en controlerende 
schoonvader zal je er wel 

moeten bijnemen.

Jij vindt jouw ideale lief in 
‘t ElixIr! Geen betere plaats 
om een lief op te scharrelen. 

Met een burgie is een 
goede toekomst alvast 

verzekerd.
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BEN JE OP ZOEK NAAR 
EEN RIJK LIEF?

GAAT VTK DIT JAAR DE 
24 URENLOOP WINNEN 

DENK JE?
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Sappig dilemma: een week lang je 
tanden niet poetsen of een week 
lang dezelfde kleren aanhouden 
(inclusief sokken en onderbroek)?
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Op een schaal van 1 tot 
10, hoe superieur voel 
je je ten op zichte van 
eender welke andere 
studierichting?
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Ben je 
momenteel 

vooral 
geïnteresseerd 
in jongens of 

meisjes?

Flowchart
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Cudi

CurSuSdienSt: meer dan een boekenWinkel

Het academiejaar is weer van start gegaan en daar horen nieuwe cursussen bij. 
Deze heb je hopelijk grotendeels in onze cursusdienst gevonden. Maar heb je je 
al eens afgevraagd hoe wij aan de cursussen komen? Dan is dit het ideale artikel 
voor jou, waar we onze werking uit de doeken doen samen met  enkele extra 
‘wist-je-datjes’. 

Onze visie
Het motto van de cursusdienst is 
zoveel mogelijk cursusmateriaal 
aan een zo laag mogelijke prijs. Zo 
kunnen we studies faciliteren met 
een zo laag mogelijke drempel. 
We proberen ervoor te zorgen dat 
jullie makkelijk al jullie cursussen bij 
elkaar krijgen en jullie hier zo weinig 
mogelijk tijd en geld aan verliezen. 
Dankzij jullie, 3000 studenten, 
krijgen we schaalvoordelen  die we 
steeds rechtstreeks doorrekenen 
aan jullie. We zijn dan ook enorm 
trots om te kunnen zeggen: De VTK 
Cursusdienst maakt geen winst. 

Samenwerking met ACCO
Al aan het einde van vorig 
academiejaar zijn we begonnen 
met mailtjes sturen naar proffen 
met de vraag of ze hun cursus 
willen verdelen bij VTK. Hierna start 
onze samenwerking met ACCO. 
Handboeken bestellen we bij 
ACCO-boekhandel en de VTK-
cursussen laten we drukken bij 
ACCO-drukkerij.
Door deze samenwerking krijgt de 
student bij aankoop van een ACCO-
aandeel bij ons een bon van twee 
euro te besteden in de ACCO. Je 
kan het ACCO aandeel kopen door 
deze QR Code te scannen::

Toch kan het gebeuren dat er voor 
een bepaald vak een cursus mist. 
Hiervoor hebben we jullie hulp nodig! 
Heeft je prof Slides/Cursustekst/
Oefeningen/… op Toledo gezet en 
heb je graag een fysiek exemplaar 
gedrukt en ingebonden? Aarzel 
dan niet en stuur een mailtje naar 
cursus@vtk.be en wij zorgen voor 
de rest! Dan proberen wij ervoor te 
zorgen dat deze zo snel mogelijk 
mee in onze catalogus komt.

Zoals enkelen van jullie misschien 
gemerkt hebben is de prijs van 
onze VTK-cursussen gestegen. 
Het gaat om een stijging van 15%. 
Dit is het gevolg van een stijgende 
bladprijs die op een jaar tijd met 
70% is opgeslagen door wereldwijde 
papierschaarste. We blijven er 
alles aan doen om de prijs zo laag 
mogelijk te houden.

Printer
Wij zijn heel blij dat we jullie kunnen 
meedelen dat we voor komend 
academiejaar geïnvesteerd hebben 
in een nieuwe printer. Deze printer 
zal het zowel voor jullie als voor ons 
gemakkelijker maken. Tot vorig jaar 
moest je in de cursusdienst een  
printkaart komen halen alvorens je kon 
printen, nu kan je online printkrediet 
zetten op je studentenkaart. Meer 
info op on.vtk.be/printer.

Kom de printer dus zeker snel eens 
uittesten ;)
Naast printers en cursussen 
willen we dit  jaar breder gaan.  
Denk aan een inscannamiddag 
voor Burgieclan (waar je in ruil 
voor je notities een geschenkje 
krijgt), studienamiddagen/ 
thesisnamiddagen … We zijn in 
ieder geval erg enthousiast voor 
het komende jaar en we zien jullie 
(hopelijk) allemaal in de eerste 
semesterweek!
Ben je zo enthousiast dat je ook 
graag eens wilt helpen in onze 
cursusdienst, twijfel dan niet en zet 
je op een shiftje. Het is amusement 
en plezier verzekerd en geen nood, je 
krijgt eerst nog een mini-uitleg opdat 
je er niet verloren bijloopt ;)

PS: Bestel jullie boekjes op tijd x
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jaarWedStrijd - binaire puzzel

Naar goede gewoonte schotelen we jullie opnieuw een jaarwedstrijd voor. In elk van 
de vier edities van het Ir.Reëel zullen jullie een puzzel moeten oplossen waar jullie 
stukjes van een supergeheim wachtwoord kunnen bemachtigen. Vind je op het einde 
van het jaar het juiste wachtwoord? Dan maak je kans op een fantastische prijs! 
 
Vandaag mag je je innerlijke CW’er naar boven halen om een binaire code te 
kraken. Los eerst de binaire puzzel op en vind de cijfers in de gekleurde vakjes. 
Als je de gekleurde vakjes van boven naar onder achter elkaar zet, krijg je voor 
beide kleuren een binair getal. Vertaal dit getal door de decimale waarde 
om te zetten naar een letter (bv. 00001 = 1 = A, 00010 = 2 = B,...). Deze twee 
letters zal je nodig hebben om op het einde van het jaar onze code te kraken. 
 
Veel succes!

1 1 1
0 0 0 0

0 1 0
1 1 0

0 0
1 0 0

0 1 1
1 0

0 0 1 1
0 1 1

1 1 0 0 1
0 0

1 0 1
0 0 0 1

= =

= =

Spelletjes
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Tectonic

Sudoku

Hoe los je deze puzzel op? 
• Elke rij, elke kolom en elk vak van 3x3 moet alle 

cijfers van 1 tot 9 bevatten.

Hoe los je deze puzzel op? 
• Een Tectonic is opgebouwd uit verschillende 

blokken van enkele cellen.
• Wanneer een blok bestaat uit één cel, komt 

er het cijfer 1 in te staan. Een blok van twee 
cellen krijgt de cijfers 1 en 2; in een blok van 
drie cellen moeten de cijfers 1, 2 en 3 komen, 
enzovoort.

• Cellen die elkaar raken, mogen niet hetzelfde 
cijfer bevatten, ook niet schuin.
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Werkgroep redaCtie rekruteert!

Heb jij na het lezen van deze Ir.Reëel zin gekregen om ook een (diepgaand) 
artikel te schrijven? Zever je al eens graag een paginaatje vol in het Bakske? 
Ben jij de memelord van je vriendengroep en heb je al enkele pareltjes die je 
graag met iedereen wilt delen? Of heb je talent in het maken van posters?  
Werkgroep Redactie verwelkomt je met open armen! Stuur gerust een mailtje naar 
redactie@vtk.be!

Werkgroep

Me:  Let’s try something new
Also Me:  Make another Kermit meme
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Wat er op onS bord ligt, leSopnameS en 
programmaHervorming

Beste medestudenten

Afgelopen zomer zijn wij er al volledig ingevlogen, van evenementen 
voorbereiden tot onze dagelijkse werking optimaliseren. Ook zijn er al een aantal 
dossiers op ons bord gekomen. Wees gerust, ik ga niet bij elk dossier een pagina 
in de Irreëel volzetten, maar toch zijn er twee belangrijke puntjes waar ik jullie 
over wil inlichten.

VTK

Lesopnames
Voor de coronapandemie was het vaak de uitzondering dat je een lesopname had voor een vak. De kennisclips van 
professor Vandepitte bij Mechanica I waren hier bijvoorbeeld een uitzondering op. Of de algemene student daar in mijn 
eerste jaren (2018-2019) fan van was, daar waren de meningen over verdeeld. Maar tegenwoordig zijn de meningen er 
minder over verdeeld, alle docenten hebben er gebruik van gemaakt eens de lockdown startte, en wij als studenten zijn 
eraan gewend er toegang toe te hebben. 
Het was dus voor de meeste studenten ook even schrikken toen de rector midden augustus aankondigde dat het opnemen 
van lessen niet langer verplicht was, maar aanbevolen. Ook onze faculteit volgt de universitaire richtlijnen, maar wat betekent 
dat? 
Wat het opnemen van lessen belemmert, is dat niet elk leslokaal de mogelijkheid biedt om lessen op te nemen. Kleinere 
lokalen hebben bijvoorbeeld niet altijd de infrastructuur om lesopnames te maken. Daarnaast is het ook mogelijk dat de 
onderwijsvorm van een vak het opnemen van de les niet toestaat. Oefenzittingen en werkcolleges bijvoorbeeld worden 
daardoor al snel uitgesloten omdat zij enige vorm van interactie nodig hebben. 
Maar voor hoorcolleges kloppen deze opmerkingen niet helemaal. Daarom heeft de faculteit beslist dat als het mogelijk is 
om de hoorcolleges op te nemen, deze ook beschikbaar moeten zijn.
Voor B1 (de eerste anderhalf jaar) is dit normaal dus geen probleem omdat deze vakken in grote auditoria worden gegeven; 
lesopnames zijn hier quasi gegarandeerd. Bij hoofd- en nevenrichtingen en tot verlenging de masteropleidingen, zal het wat 
lastiger worden.
Vakken gaan case-specifi ek bekeken moeten worden, je professor zal misschien uit zichzelf de les opnemen of lesopnames 
van vorige jaren online plaatsen. Dit is ook wat wij aan hun gevraagd hebben. Maar wanneer je professor dit niet doet, heb 
je de vrijheid om te vragen aan hem of haar om toch opnames beschikbaar te stellen. Doet hij of zij dit niet kan je altijd 
een mailtje sturen naar de RiVers in je POC (vtk.be/poc) of naar onderwijs@vtk.be om dit aan te kaarten op de POC-
vergadering. Zo proberen we samen de professoren het nut van lesopnames toch te laten inzien.

Programmahervorming
Daarnaast is er een tweede puntje waarvoor ik het einde van deze Irreëel kaap.
Voor het eerst sinds 2002 werkt de faculteit aan grote hervormingen van 
de bacheloropleiding. In de eerste weken van het semester, maar ook voor 
het hele eerste semester, zal dit een groot dossier zijn waar we zoveel 
mogelijk meningen van jullie willen krijgen. 
Verwacht daarom dus zeker binnenkort nog iets van ons te horen, samen 
met een uitnodiging voor deze belangrijke Bureau’s.
Voila, dat was het dan weer, de eerste Irreëel van het jaar! Wij kijken er 
enorm naar uit om dit jaar opnieuw alles te geven en jullie te voorzien van 
weer een onvergetelijk studentenjaar.
Tot snel!
Lars Wouters 
Praeses VTK
i.s.m. VTK Onderwijs
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