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VTK

FotoreportaGe

Na een jaar vol fantastische evenementen wordt het tijd om terug te blikken. 
Geniet ervan en tot volgend jaar!
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Onderwijs

De GouDen Krijtjes

Ook dit jaar kregen studenten de kans hun favoriete proffen en assistenten in 
de bloemetjes te zetten. De gouden krijtjes zijn de jaarlijkse awards die door 
VTK Onderwijs worden uitgereikt aan professoren en assistenten voor hun 
sublieme inzet doorheen het jaar. Studenten krijgen de kans om hun Beste 
prof, Beste assistent, Beste cursus en ja hoor, zelfs Proffencrush te nomineren!  
 
De uitreiking van deze gouden krijtjes vond plaats tijdens de eerste voorstelling 
van Revue op maandag 25 maart en tijdens de proffentap in ’t ElixIr op dinsdag 
2 april. Wij zagen heel veel blije gezichten!

Beste prof

1ste jaar groep A  Raf  Vandebril

1ste jaar groep B  Jos Vander Sloten

2de jaar groep A  Mario Smet

2de jaar groep B  Jos Vander Sloten

Archies   Krista De Jonge

AI   Danny Deschreye

BMT   Jos Vander Sloten

BOKU   Hans Janssen

CIT   Simon Kuhn

CW   Frank Piessens

ELT   Patrick Reynaert

ENE   William D’Haeseleer

L&T   Chris Tampère

Nano   Guido Groeseneken

WTK   Dirk Vandepitte

WIT   Johan Suykens

MTK   Patrick Wollants

Proffencrush

1ste jaar groep A  Dirk Vandepitte

1ste jaar groep B  Vincent Rijmen

2de jaar groep A  Stefan Vandewalle

2de jaar groep B  Jos Vander Sloten

Archies   Hilde Heynen

AI   Jesse Davis

BMT	 	 	 Sabine	Van	Huffel

BOKU   Bertrand François

CIT   Paula Moldenaers

CW   Bettina Berendt

ELT   Marian Verhelst

ENE   Lieve Helsen

L&T   Pieter Vansteenwegen

Nano   Bart Sorée

WTK   William D’haeseleer

WIT   Raf  Vandebril

MTK   Patrick Wollants
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Beste cursus

1ste jaar groep A  Raf  Vandebril

1ste jaar groep B  Eric Steegmans

2de jaar groep A  Bart Nauwelaers

2de jaar groep B  Mario Smet

Archies   Geert Lombaert

AI   Luc de Raedt

BMT   Jos Vander Sloten

BOKU   Bertrand François

CIT   Jan Degrève

CW   Philip Dutré

ELT   Patrick Reynaert

ENE   Lieve Helsen

L&T   Chris Tampère

Nano   Marc Heyns

WTK   Tine Baelmans

WIT   Giovanni Samaey

MTK   Patrick Wollants

Beste assistent

1ste jaar groep A  Elien Sijmkens

1ste jaar groep B  Elien Sijmkens

2de jaar groep A  Stijn Meuwissen

2de jaar groep B  Hannes Vandecasteele

Archies   Hilde Vanaenroyde

AI   Evgeniya Korneva

BMT   Simon Van Eyndhoven

BOKU   Jef  Wambacq

CIT	 	 	 An-Sofie	Huysecom

CW   Bob Reynders

ELT   Nektar Xama

ENE   Filip Jorissen

L&T   Jeroen Verstraete

Nano   Kunal Mali

WTK   Krishna Kumar Saxena

WIT   Emil Loevbak

MTK   Patrick Wollants

Vanuit VTK Onderwijs willen we graag alle genomineerde proffen en assistenten nogmaals feliciteren met hun 
gouden krijtjes en hen (en uiteraard ook alle niet-genomineerde proffen en assistenten) bedanken voor hun 
onophoudelijke inzet voor kwaliteitsvol onderwijs.
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Daar	veel	proff	en	ons	de	vraag	stelden	wat	het	zijn	van	een	proff	encrush	nu	precies	inhoudt,	formuleerden	we	
(credits	to	Alicia!)	deze	defi	nitie	van	een	proff	encrush:	

“Een proff encrush profi leert zich als een prof  die naast zijn/haar educatieve capaciteiten ook in het bijzonder geapprecieerd wordt voor 
verschijning en charme. 

Studenten geven aan te verlangen naar een platonische informele band.”
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VTK

Stel je eens even voor.

Daphne:	“Ik	ben	Daphne	Certyn,	kandidaat	praeses	voor	de	
kiesploeg	 ‘Cirque	du	Certyn’.	Momenteel	 zit	 ik	 in	mijn	 eerste	
master	Logistics	and	Traffic.	Ik	ben	groepscoördinator	van	VTK	
Bedrijvenrelaties en heb vorig jaar ook bedrijvenrelaties gedaan. 
Als	één	van	de	weinigen	uit	de	regio	Oost-Vlaanderen,	heb	 ik	
vaak de nood om mijn regio te verdedigen.”

Hoe zie jij praeses als functie?

Daphne: “Ik kom nu vanuit een post waarin je een heel jaar 
toewerkt naar de Jobfair. Het is de grootste activiteit binnen 
Bedrijvenrelaties.	Volgend	jaar	zal	het	anders	zijn.	Dan	is	er	niet	
één	ding	waar	je	naartoe	werkt,	maar	moet	je	constant	presteren	
en	 er	 staan.	 Hierbij	 zie	 ik	 dan	 de	 mogelijkheid	 om	 heel	 het	
praesidium te ondersteunen. Als praeses ben je verantwoordelijk 
voor de externe communicatie. Je komt met veel andere kringen 
in	contact,	daar	kijk	ik	naar	uit.“

Hoe denk je dat jouw verantwoordelijkheden 
gaan veranderen om het praesidium als geheel te 
ondersteunen?

Daphne: “Je kan je steentje bijdragen in de hele werking 
van	VTK.	 In	 tegenstelling	 tot	 het	 organiseren	 van	 de	 Jobfair,	
heb	 je	een	overzicht	over	heel	de	werking	van	het	praesidium.	
Naast	 de	 verantwoordelijkheid	 van	 de	 activiteit,	 ben	 je	 ook	
verantwoordelijk	 voor	 de	 profilering	 van	VTK	 naar	 de	 leden	
en	de	faculteit	toe.	Het	overkoepelend	zicht	op	het	praesidium	
eist uiteraard een hogere verantwoordelijkheid. Bijkomende 
inzichten	 gaan	 een	 beter	 beeld	 geven	 hoe	 de	 andere	 posten,	
naast	bedrijvenrelaties,	in	elkaar	steken.”

opvolGinG verzeKerD

De temperatuur stijgt en de bibliotheken lopen weer vol, dat kan maar één ding 
betekenen: het jaar loopt weeral ten einde. Na een jaar vol fantastische activiteiten 
georganiseerd door ‘Invincible’ is het tijd om eens kennis te maken met de potentiële 
opvolging en hun leider.

Voor de mensen die je nog niet zouden kennen: Vincent, 
stel je ook eens voor?

Vincent:	 “Ik	 ben	 Vincent	 Tombeur,	 praeses	 van	 VTK.	 Ik	
ben totaal niet klein voor mijn leeftijd. Tijdens de skivakantie 
heb ik mijn kruisbanden gescheurd. Ook ik heb bij VTK 
Bedrijvenrelaties gedaan. Geboren en getogen te Leuven heb 
ik	hier	ook	op	school	gezeten.	Momenteel	studeer	ik	de	master	
Werktuigkunde met specialisatie Robotica en doe ik mijn best 

om	mijn	thesis	af 	te	krijgen.	Dat	is	zeker	niet	eenvoudig:	ik	was	
vroeger	een	goede	student,	maar	onderschat	je	thesis	niet.	Het	
is	zeker	niet	eenvoudig	te	combineren	met	je	praeseswerk.	Niet	
enkel	tijdens	je	week	ben	je	praeses:	tijdens	de	weekends	steek	je	
veel tijd in het afsluiten van de vorige week en het voorbereiden 
van de volgende week.“

Uit bedrijvenrelaties komende, was de overgang naar 
praeses voor jouw moeilijk? Heb je tips voor Daphne?

Vincent:	“BR	is	een	zeer	grote	post.	Het	is	normaal	om	bij	deze	
post	met	heel	veel	mensen	in	contact	te	komen.	Er	zijn	echter	ook	
veel aspecten van VTK waar je niet mee in contact komt. Hierbij 
heb ik veel steun in gehad van de andere mensen van G5 die hier 
wel raad mee wisten. Bedrijvenrelaties maakt bijvoorbeeld nooit 
kassa’s.	Er	zijn	veel	dingen	die	je	moet	bijleren	om	je	post	goed	te	
doen. Als praeses moet je constant rekening houden met anderen 
en	constant	dingen	navragen	bij	 iedereen.	 	Je	bent	meer	bezig	
met	dingen	aftasten	tussen	de	dingen	die	je	zou	kunnen	doen	dan	
ze	effectief 	 te	doen.	Hetgeen	 je	doet	heeft	een	 impact	op	heel	
veel	mensen.	Als	groepscoördinator	kon	je	een	takenlijst	maken	
en	 die	 taken	 één	 voor	 één	 uitvoeren,	 als	 praeses	 is	 dat	 totaal	
anders natuurlijk. Nu kan je niet altijd direct iets doen omdat er 
regelmatig gewacht moet worden op feedback van anderen. Wat 
ik	wel	heel	tof 	vond	aan	Bedrijvenrelaties	was	het	organiseren,	
zeker	als	heel	je	team	dit	mee	gedragen	heeft.	Je	merkt	dan	echt	
dat iedereen gegroeid is aan het einde van het jaar. Als praeses 
is	het	dan	weer	echt	fijn	als	je	iets	weet	te	bereiken	omdat	je	met	
zo	veel	mensen	rekening	moet	houden.	Je	moet	dus	de	neuzen	
constant	in	dezelfde	richting	houden!”

Heb je een goede raad voor je opvolger?

Vincent: “Je	hebt	makkelijk	de	neiging	om	jezelf 	 te	spiegelen	
aan	andere	jaren,	maar	houd	deze	fase	zo	kort	mogelijk.	Het	is	
een	belangrijke	fase	omdat	daar	heel	veel	kennis	in	zit,	maar	je	
moet je eigen ding beginnen doen. Het eerste semester hebben 
we	vaak	gezocht	naar	hoe	ze	dat	vorig	jaar	hebben	gedaan.	Je	gaat	
ook vaak denken dat je voorganger het eleganter heeft opgelost 
dan	jezelf.	Anderzijds	lijken	er	dingen	vanzelfsprekend	die	voor	
je	voorganger	niet	zo	waren.		Zolang	je	jezelf 	blijft	spiegelen	aan	
een persoon heb je het gevoel dat iemand je aan het controleren 
is en voel je je veel minder vrij. Je moet accepteren dat je lessen 
mag trekken uit het verleden maar dat je moet proberen en 
durven om je eigen ding te doen. Pas nadat je uw eigen ding 
leert doen wordt het echt tof.”

Daphne, heb je lang moeten denk om voor kandidaat 
praeses te gaan?

Daphne: “Het	 is	 zeker	 niet	 dat	 ik	 in	 mijn	 eerste	 jaar	 hier	
toekwam	 en	 dacht	 dat	 ik	 praeses	wou	worden.	 Ik	 zag	 figuren	
die toen praeses waren en waar ik echt naar opkeek. Toen ik 
in mijn eerste jaar terecht kwam op de onthaaldagen had 
ik	 zeker	 het	 gevoel	 dat	 ik	 later	 deel	wou	uitmaken	 van	VTK.	
Tijdens de onthaaldagen werden we vol passie begeleid door 
iemand	van	het	praesidium	die	ook	 in	bedrijvenrelaties	zat.	 Ik	
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had sindsdien al de motivatie om deel uit te maken van de post 
bedrijvenrelaties. Contacten met bedrijven langs de ene kant en 
grote evenementen organiseren langs de andere kant leken mij 
een interessante combinatie. Ik ben dan in mijn tweede jaar in 
de kiesploeg gegaan van ‘There Ar’No Limits’. Sinds mijn eerste 
kiesploeg was ik al onder de indruk van wat de praeses allemaal 
meemaakt. Oorspronkelijk wou ik altijd beheerder worden 
omdat	ik	zeer	economisch	ingesteld	ben.	Stilletjes	aan	heb	ik	dan	
ook	de	interesse	opgebouwd	om	praeses	te	worden,	doordat	 ik	
mij meer liet betrekken bij de LOKO en STURA AV’s en het 
opnemen van de rol van POC’er. Het mooie aan de functie van 
praeses	 is	dat	 je	het	serieuze	onderwijsaspect	kunt	combineren	
met de informele contacten met andere kringen. 

Stel je ploeg eens kort voor.

Daphne: “Ik	ben	er	heel	fier	op.	De	naam	is	‘Cirque	du	Certyn’.	
We	gaan	proberen	om	er	volgend	jaar	geen	circus	van	te	maken,	
dus	we	moeten	de	naam	zeker	niet	te	letterlijk	nemen.	We	zijn	
een	 heel	 grote	 ploeg	 van	 allemaal	 zeer	 gemotiveerde	mensen.	
We	zijn	sinds	november	2018	bezig	met	de	voorbereidingen	van	
de	kiesweek	die	tijdens	de	week	van	5	mei	zal	plaatsvinden.	We	
investeren	onze	energie	in	het	op	poten	zetten	van	standpunten	
die	we	in	het	99e	werkingsjaar	van	VTK	willen	verwezenlijken.	
Iedereen	 mag	 zich	 verwachten	 aan	 suikerspin	 en	 allerlei	
activiteiten in circusthema. Ik vind het heel belangrijk dat we 
voldoende	 teambuildingactiviteiten	 doen	 zodat	 ik	 mijn	 ploeg	
goed	ken	en	dat	ze	ook	ons	als	G5	goed	kennen.	De	ploeg	mag	
erop	 rekenen	 dat	 ze	 altijd	 bij	 ons	 terecht	 kunnen	 voor	 hun	
vragen.”

Wat is een van jullie belangrijkste standpunten?

Daphne: “We	willen	zeker	veel	tijd	steken	in	de	introductiedagen	
en	de	onthaaldagen	van	de	eerstejaars,	die	vanaf 	volgend	jaar	iets	
uitgebreider	gaan	zijn.	Ik	ben	nu	reeds	lid	van	de	werkgroep	van	
de faculteit. We vinden het heel belangrijk om nieuwe studenten 
zo	goed	mogelijk	te	verwelkomen.	Het	doel	is	om	zoveel	mogelijk	
activiteiten	 aan	 te	 bieden,	 zowel	 informatief 	 en	 ontspannend.	
Toen	 ik	 zelf 	 naar	 Leuven	 kwam,	 kende	 ik	 niemand.	Het	was	
door VTK dat ik mij geen enkel moment hier alleen heb gevoeld. 
Omdat	het	voor	mijzelf 	en	andere	een	zeer	grote	meerwaarde	
was,	willen	we	ons	er	zeker	aan	zetten	om	dit	nog	beter	te	doen.	
Bovendien willen we dit idee uitbreiden naar instromers uit de 
andere	 campussen	 zoals	 bijvoorbeeld	 Kulak	 of 	 de	 industrieel	
ingenieurs.”

Vincent, hoe kijk jij terug op afgelopen jaar? Waren 
jullie Invincible?

Vincent: “Ik	heb	zeker	niet	het	gevoel	dat	het	jaar	er	al	op	zit,	
al kijk ik wel al een beetje melancholisch terug op de periode 
van	kiesploeg.	Vanaf 	nu,	in	het	tweede	semester,	ben	je	volledig	
ingelopen en kan het je steeds minder schelen wat anderen van 
jou verwachten. Je bent vrijer. Tijdens de ploegactiviteiten was het 
heel	fijn	te	zien	hoe	iedereen	zijn	weg	vindt	en	hoe	de	hechtheid	is	

gegroeid tussen mensen. We hebben heel veel dingen geprobeerd 
en	niet	altijd	alles	gehaald.	Als	je	tien	dingen	voorbereidt,	zijn	er	
makkelijk vijf  die niet lukken. We probeerden al jaren Gestapo 
Knallmuzik	 naar	 onze	 TD	 te	 halen,	 wat	 uiteindelijk	 dit	 jaar	
wel gelukt is. Op dergelijke dingen terugkijken geeft heel veel 
voldoening. Ik kijk ook terug op  fantastisch momenten op de 24 
urenloop ondanks dat we niet gewonnen hebben.”

Wat was een uitdaging tijdens de eerste weken?

Vincent: “In	 de	 zomervakantie	 is	 het	 vaak	 troubleshooten. Niet 
iedereen is goed ingewerkt. Contacten leggen met andere 
kringen vraagt soms veel tijd. Als G5 heb je natuurlijk altijd de 
eindverantwoordelijkheid. Net omdat niet iedereen volledig is 
ingewerkt,	 is	het	 soms	makkelijk	om	teveel	werk	naar	 je	 toe	 te	
trekken	 tijdens	 de	 zomervakantie.	We	 kunnen	 wel	 altijd	 onze	
eigen	richting	kiezen,	wat	het	altijd	en	iedere	dag	opnieuw	heel	
fijn	heeft	gemaakt.	Anderzijds	is	het	zo	dat	alles	dat	je	niet	hebt	
bedacht in de vakantie niet meer te realiseren valt doorheen het 
werkingsjaar. Af  en toe onderschat je wel hoeveel tijd het vraagt 
om dergelijke dingen te bedenken en uit te voeren.”

Daphne, hoe vind jij dat Vincent het gedaan heeft als 
praeses?

Daphne: “Ik kende Vincent vorig jaar als mijn 
groepscoördinator	 van	 bedrijvenrelaties.	 Ik	 kende	 hem	 altijd	
als plichtsbewuste persoon. Hij wou altijd controle over alles 
en was heel perfectionistisch. Het is niet het type praeses dat 
VTK de afgelopen jaren heeft gehad. Vincent is heel goed in 
zich	aanpassen	aan	de	functie	die	hij	uitoefent.	Hij	heeft	naast	
mij,	iedereen	aangenaam	verrast.	Hij	is	van	de	perfectionistische	
groepsleider	naar	een	zeer	open	en	sociale	praeses	geëvolueerd.	
Ondanks	 zijn	 kleine	 gestalte	 is	 hij	 altijd	 aanwezig	 geweest.	
Ik	 wil	 zeker	 ook	 vermelden	 dat	 er	 nooit	 eerder	 zo	 een	 open	
communicatie was vanuit G5 naar het praesidium toe als dit 
jaar.“

“Ondanks zijn kleine gestalte is 
hij altijd aanwezig geweest.“

Had je het gevoel dat je als praeses anders bekeken 
werd?

Vincent: “Ja	tuurlijk.	Het	zijn	vooral	eerstejaars	die	vaak	zoiets	
hebben	van:	WOW.	Ik	ben	vrij	klein	en	mijn	oren	hangen	dus	
vaak	op	de	mondhoogte	van	anderen	en	vaak	zelfs	lager.	Als	ik	
dan	 bijvoorbeeld	 door	 de	 fakbar	 stap	 hoorde	 je	 het	 gefluister	
zoals:	“Dat	is	de	praeses…”	Mensen	kennen	je,	ook	al	heb	je	ze	
zelf 	nog	nooit	gezien.	Ik	heb	daar	niks	negatiefs	over	te	vertellen.	
Je merkt wel dat mensen over je babbelen. Af  en toe de dwaas 
uithangen helpt wel om mensen op hun gemak te stellen en hen 
het	gevoel	te	geven	dat	ik	even	‘normaal’	ben	als	zij.”

“Je bent pas een goede G5 als 
je je niet op een hoger niveau 
plaatst dan de andere posten 
binnen VTK”
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Wat zou jij nu net anders aanpakken dan je voorgangers?

Daphne: “Heel veel activiteiten trekken voornamelijk 
bachelorstudenten aan. Masterstudenten hebben vaak het gevoel 
dat	 ze	 die	 bepaalde	 cantus	 al	 vijf 	 keer	 hebben	meegedaan	of 	
die	bepaalde	TD	al	meerdere	keren	hebben	beleefd.	Ze	hebben	
nood	aan	 iets	 serieuzer.	Op	de	BR	Launch	merken	we	dat	de	
masterstudenten	heel	blij	zijn	om	medestudenten	te	ontmoeten	
die	ze	bijvoorbeeld	al	jaren	niet	meer	gezien	hebben.	Ik	wil	dus	
zeker	 ook	 inzetten	 op	 die	 masterstudenten.	 We	 kunnen	 een	
koffiebar	afhuren	zodat	de	laatstejaarsstudenten	samen	kunnen	
werken aan hun thesis. Masterstudenten streven vaker naar iets 
rustiger.	Hier	gaan	we	zeker	verandering	in	brengen!”

Hoe zie jij de aanloop naar VTK100?

Daphne: “We	gaan	ons	volgend	jaar	inspannen	voor	VTK	100.	
Iedereen	is	ermee	bezig	en	het	moet	ook	een	tof 	jaar	worden.	Ik	
wil	wel	niet	dat	VTK	99	het	jaar	voor	VTK	100	wordt.	We	gaan	
nog	steeds	het	beste	uit	onze	mouwen	schudden	om	volgend	jaar	
een fantastisch jaar samen te stellen.”

De laatste tijd gaat er veel aandacht naar klimaat. Hoe 
draagt VTK zijn steentje bij en hoe ziet dat eruit in de 
toekomst?

Vincent:	 “We	 zijn	 daar	 steeds	 meer	 mee	 bezig.	 Zo	 is	 er	
bijvoorbeeld	 de	 optie	 onderzocht	 om	 elektrisch	 te	 rijden,	 we	
gaan herbruikbare bekers aankopen en vanaf  dit semester 
hebben	we	ook	herbruikbare	zakjes	in	de	cudi.	We	hebben	ook	
een voortrekkersrol gespeeld in het klimaatdebat van LOKO. 
Ik denk dan ook dat iedereen beseft dat je als ingenieur voor 
innovatie en ondernemerschap moet staan. ”

Daphne:	“Wij	gaan	daar	zeker	in	verder	gaan.	Ik	denk	dat	het	
moeilijk is om daar nog nieuwe standpunten aan toe te voegen 
maar	wij	gaan	nieuwe	initiatieven	zeker	steunen.”

Vincent: “Het	heeft	ook	weinig	zin	om	iets	te	implementeren	
als je weet dat het niet opgevolgd gaat worden.”

Waarom ben je zo gepassioneerd over VTK?

Daphne: “Ik heb door VTK heel veel mensen leren kennen die 
heel	gemotiveerd	en	geëngageerd	zijn.	 Je	gaat	 in	VTK	omdat	
je	 echt	 dingen	 wilt	 verwezenlijken.	 Dat	 vind	 ik	 zo	 mooi,	 dat	
mensen volledig vrijwillig hun tijd samen willen spenderen om 
het leven van de burgerlijk ingenieurs en architecten een beetje 
plezanter	te	maken	en	natuurlijk	ook	om	ze	zo	goed	mogelijk	te	
vertegenwoordigen.”

Vincent, wat waren de hoogtepunten van dit jaar?

Daphne:	“De	skireis	was	natuurlijk	ook	wel	bijzonder…(Lacht)”

Vincent: “De Alma TD met Gestapo en de Gebroeders Ko 
was echt wel fantastisch! Eigenlijk was heel de avond een heel 
mooi	moment.	Ook	 de	 verbouwing	 van	Theokot	 is	 zeker	 een	
hoogtepunt. Er worden meer broodjes verkocht dan vroeger 

en	ze	zijn	nu	beter	en	goedkoper.	 Je	moet	het	 zien	als	 een	post	
waarvan de hele werking omgegooid is en het is wonderbaarlijk 
dat	het	zo	goed	gelukt	is.	En	dan	natuurlijk	het	fantastische	galabal	
wat misschien wel het orgelpunt van het jaar was.”

Waren er ook dieptepunten?

Vincent: “Het feit dat je een medestudent verliest aan een 
doopactiviteit vond ik wel het meest trieste moment van het jaar.”

Daphne, wat kunnen we verwachten van kiesweek?

Daphne: “We hopen natuurlijk op heel mooi weer voor de 
vele	 springkastelen	 en	 onze	 andere	 leuke	 activiteiten.	Verwacht	
ook	 heel	 goedkoop	 eten,	 heel	 goedkoop	 drinken	 en	 natuurlijk	
een	heel	 gezellige	 sfeer.	We	gaan	dit	 jaar	ook	een	 studie-corner	
voorzien	waar	 ook	 studiegadgets	 aanwezig	 zijn.	 En	 als	 afsluiter	
een	spectaculaire	slotshow,	inclusief 	vuurspuwer!”

Daphne, veel van uw voorgangers waren mannen. Denk 
je dat daar een verschil gaat zijn?

Daphne: “Zoals	Vincent	al	zei:	kijk	niet	te	hard	naar	je	voorganger.	
Ik denk dat ik daar een voordeel in heb want de laatste vrouwelijke 
praeses was exact twintig jaar geleden. We blijven natuurlijk een 
richting	met	heel	veel	jongens,	maar	ik	heb	daar	zeker	geen	schrik	
van. Ik denk dat het naar de meisjes toe ook een leuk signaal is dat 
we nog eens een vrouwelijke praeses hebben.”

Hebben jullie nog leuke weetjes over elkaar?

Daphne: “Vincent is heel perfectionistisch maar echt niet 
gestructureerd. Dat vind ik heel vreemd. Vincent heeft GEEN 
agenda.”

Vincent, heb jij dan een secretaresse die dat voor jou 
bijhoudt?

Vincent:	 “Ik	heb	 een	vriendin...	Als	 iemand	mij	 iets	 vraagt,	 is	
de	 volgorde	 waarin	 ik	 het	 opzoek	 als	 volgt:	 ik	 kijk	 eerst	 op	 de	
algemene VTK-kalender dan tik ik het in op mijn Gmail. Als ik 
dan	nog	niks	gevonden	heb,	vraag	ik	het	aan	Daphne	of 	Julie	die	
naast	mij	op	kot	zitten.	Voor	familiale	zaken	vraag	ik	het	aan	mijn	
vrienden	en	dat	lukt	zeer	goed”

Daphne:	“Het	gebeurt	vaak	dat	ik	met	Vincent	ergens	zit	en	dat	
hij plannen wilt maken en ik hem moet herinneren dat hij dan al 
vergaderingen heeft”

Vincent: “Ik kan geen agenda bijhouden. Ik onthoud dat gewoon 
allemaal,	dat	zit	zoals	blokjes	in	mijn	hoofd.”

Hebben jullie ook een bijzonder weetje over Daphne?

Vincent: “Daphne heeft geen rijbewijs.”

Daphne:	 “Ik	 dacht:	 ik	 word	 praeses	 want	 dan	 krijg	 ik	 een	
chauffeur”

Vincent:	“Voor	de	rest	is	ze	nu	nog	vrij	normaal.”	•MB & JSH
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VTK

Secretaris, onmisbaar maar soms 
onderschat!
De secretaris slaat een brug tussen het praesidium en de alumni. 
Onze	 kandidaat	 secretaris,	 Jilmen,	 vermeldt:	 “Het	 belang	 van	
een secretaris wordt gemakkelijk onderschat. Benji heeft de post 
secretaris meer structuur gegeven en getoond wat het belang 
is	 van	 deze	 post.	 Ik	 streef 	 er	 naar	 om	dit	 verder	 te	 zetten	 en	
volwaardig mee te draaien als G5.” 

Een secretaris probeert doorheen alle chaos en activiteiten 
overzichtelijke	verslagen	te	maken.	Dankzij	onze	secri	is	iedereen	
binnen het praesidium op de hoogte van alle afspraken en 
conclusies geformuleerd op vergaderingen. 

Voor	een	secri	is	het	belangrijk	om	overzichtelijk	en	gestructureerd	
te kunnen werken. Foutloos het Nederlands beheren is natuurlijk 
onmisbaar.	 Ben	 jij	 net	 zoals	 ons	 geïnteresseerd	 in	 de	 dt-
vaardigheden	 van	 onze	 huidige	 en	 opkomende	 secretaris?	We	
onderzochten	het	door	een	dt-test	uit	te	voeren.

Na	 een	 zeer	 spannend	 dictee	met	 zeer	 veel	 angst	 om	 gênante	
fouten	 te	maken,	 kwamen	we	 tot	 een	 conclusie.	Uiteraard,	 net	
zoals	verwacht,	waren	beide	dictees	volledig	foutloos	en	ordelijk.	
Ze	verdienden	beide	een	11/10.	

We laten het hier natuurlijk niet bij. Als burgies hebben we 
natuurlijk tijd te veel dus voeren we nog een extra testje uit. We 
onderzochten	 de	 typesnelheid.	 Benjamin	 en	 Jilmen	 moesten	
zoveel	mogelijk	woorden	typen	uit	een	lijst	van	moeilijke	woorden,	
die	één	voor	één	op	een	snel	tempo	werden	voorgelezen.	Degene	
die de meeste woorden kon onthouden en foutloos kon typen won 
deze	ronde.	De	secretaris	en	de	secretaris-junior	 stretchten	hun	
vingers.

3,2,1…	START!

Tien	zinnen	werden	voorgelezen	met	elk	een	pittig	werkwoord	
erin.	Ze	kregen	bonuspunten	voor	ordelijkheid	en	schoonschrift.	
Zoals	op	de	foto	te	zien	is,	waren	Benji	en	Jilmen	zeer	serieus	en	
gefocust tijdens het dictee. De	vinger-	en	focusspieren	waren	zeer	gespannen	tegen	het	einde	

toe. Jilmen had een slimme tactiek om woorden eerst af  te korten 
en achteraf  aan te vullen. Benjamin had over het algemeen een 
snellere typesnelheid. We kunnen de secretarisronde eindigen in 
een gelijkspel. 

Jilmen: “Ik heb meer dankbaarheid 
en appreciatie voor de post 
vergeleken met vorige jaren.”
Benji: “Met Jilmen als opvolger 
zal de secretaris post nog meer 
openbloeien.”

We hebben al veel gepraat over de praeses, maar hoe zit het met de rest van 
het team? De praeses wordt nauw bijgestaan door een team van vier toppers. 
Wie zijn ze en wat doen ze exact? En nog belangrijker: is de opkomende G5 
capabel genoeg om ‘Invincible’ te kunnen opvolgen?
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Vice-Praeses, het fundament 
waarop iedereen bouwt.
De vice heeft een onmisbare taak in het praesidium. Hij wordt 
aanzien	 als	 een	 fundament	 waarop	 iedereen	 kan	 bouwen	 en	
steunen.	 Stevig,	 krachtig	 en	 emotioneel	 stabiel	 zijn,	 zijn	 de	
bekende karakteristieken van een vice.  Je kan voor al je problemen 
en	opmerkingen	bij	de	vice	terecht.	Heb	je	problemen?	Go	to	the	
vice!	Wil	je	tijdelijk	hulp	met	je	taak?	Go	to	the	vice!	Zie	je	het	
allemaal	even	niet	meer	zitten?	Go	to	the	vice!	

Kobe	 vertelt	 vol	 trots	 over	 zijn	 opvolger.	 Jarrit,	 zeer	 gedreven	
en	gepassioneerd,	is	de	ideale	opvolger	om	de	fakkel	van	Kobe	
over	te	nemen.	Ze	hebben	beide	een	grote	passie	voor	hun	leden.	
De vice verwent het praesidium met lekkere hapjes en warme 
chocomelk	tijdens	de	zware	en	koude	winteractiviteiten.	

Vraag je je al af  hoe stabiel en hoog vices kunnen bouwen aan 
de	toekomst?	Laten	we	dit	eens	uittesten!	Kobe	en	Jarrit	krijgen	
beide	10	minuten	de	tijd	om	een	zo	hoog	en	stabiel	mogelijke	
structuur te maken van stokjes en marshmellows. 

3,2,1…	START!

We	 zitten	 nu	 6	minuten	 verder.	Het	 is	 een	 nek	 aan	 nek	 race.	
Nooit	zo	een	spannende	wedstrijd	gezien	als	deze.	Oh	wacht,	we	
vergeten	de	spanning	tijdens	de	24	urenloop!	Eens	zien	hoe	het	
afloopt...

ENNNNN….	We	hebben	een	winnaar!!

Er is overduidelijk een hoogteverschil tussen beide structuren. 
We moeten wel toegeven dat de toren van Kobe stabieler en net 
iets	hoger	staat.	 	Uiteraard,	hij	heeft	meer	ervaring	als	vice	en	
heeft verscheidene teambuildingactiviteiten georganiseerd. Jarrit 
gaf  niet op en heeft tot het laatste moment geprobeerd om Kobe 
in te halen. De motivatie en leergierigheid straalde tot kilometers 
ver. 

Laten	we	eens	zien	wie	het	langste	20	marshmellows	in	zijn	mond	
kan	houden.	Je	vraagt	je	waarschijnlijk	af 	wat	dit,	in	tegenstelling	
tot	de	vorige	 test,	 te	maken	heeft	met	het	 takenpakket	 van	de	
vice.	Awel,	niks	dus.	De	vice	is	echter	wel	altijd	bereid	om	zijn	
team te entertainen. 

3,2,1….	GO!!

Overvolle	mond	 en	brakend	gevoel.	Na	 zijn	nederlaag	bij	 het	
bouwen	heeft	Jarrit	zich	bewezen	in	de	entertainmentronde.	De	
eindstand	is	bij	deze	1-1.

Kobe	 en	 Jarrit	 hebben	 beide	 hard	 gevochten	 en	 bewezen	 dat	
ze	beide	de	eigenschappen	van	een	Vice	 in	zich	dragen.	 Jarrit	
vertelt	dat	hij	net	 zoals	Kobe	VTK	eerder	ziet	als	 een	 familie	
dan	 een	 studentenvereniging.	Hij	 wil	met	 dezelfde	mentaliteit	
het volgende werkingsjaar overnemen. 
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Beheer, afrekenen aan de kassa!
Tijd	om	de	laatste	leden	van	Groep	5	aan	jullie	voor	te	stellen:	
het beheerdersduo. In een grote organisatie als VTK is er 
voortdurend	veel	geld	in	omloop.	Gelukkig	leiden	onze	lieftallige	
beheerders die geldstromen steeds in goede banen. Met hun 
strategische	blik	ploegen	zij	door	duizenden	mails	om	te	zorgen	
dat	alle	rekeningen	betaald	zijn,	volgen	ze	de	boekhouding	op,	
legen	 ze	 de	 kassa’s,	 houden	 ze	 de	 verzekeringen	 up-to-date,	
bestellen	 ze	 pakketjes,	 houden	 ze	 de	 juridische	 aspecten	 van	
VTK	als	 vzw	 in	 de	 gaten...	Om	al	 die	 serieuze	 taken	 tot	 een	
goed	einde	te	brengen,	moet	het	team	van	beheerders	zeer	nauw	
samenwerken.

Aangezien	 alle	 posten	 en	 werkgroepen	 van	 VTK	 geld	
binnenbrengen	 en/of 	 uitgeven	 en	 daarnaast	 geregeld	 wat	
ondersteuning kunnen gebruiken bij hun budgetten en hun 
werking,	 staan	 de	 beheerders	 voortdurend	 in	 contact	met	 alle	
onderdelen	 van	 VTK.	 Dat	 inzicht	 delen	 huidige	 beheerders	
Julie	 en	Stijn	 graag	met	hun	opvolgers:	 “Onderschat	 niet	 hoe	
veel	 sociaal	 contact	 er	 bij	 beheer	 hoort.	 Je	 komt	met	 zo	 veel	
verschillende	 mensen	 in	 contact.	 Als	 ze	 geld	 nodig	 hebben,	
weten	ze	je	wel	te	vinden.”

“Als ze geld nodig hebben, weten 
ze je wel te vinden.”

Onze	 toekomstige	 beheerders	 Ruben	 en	 Kobe	 hebben	 –	 net	
als	 huidige	 beheerders	 Stijn	 en	 Julie	 –	 een	 heel	 verschillend	
parcours	 binnen	 VTK	 afgelegd:	 Ruben	 is	 op	 dit	 moment	
groepscoördinator	 Development	 en	 heeft	 ook	 in	 Recruitment	
zijn	strepen	verdiend.	Kobe	is	al	twee	jaar	trouw	de	beheerder	
van	fakbar	’t	ElixIr	en	maakt	dit	jaar	ook	deel	uit	van	Existenz.	
Stijn	en	Julie	waren	de	groepscoördinatoren	van	respectievelijk	
Sport	 en	 Development	 vooraleer	 ze	 tot	 beheerder	 verkozen	
werden.

Aangezien	 het	 voor	 een	 beheerder	 enorm	 belangrijk	 is	 om	
vertrouwd	te	zijn	met	de	specifieke	aspecten	en	werkwijzen	van	
de	verschillende	onderdelen	van	VTK,	vormen	die	verschillende	
profielen	zeker	een	meerwaarde	voor	het	beheerdersduo.	

Kandidaat beheerders Kobe en Ruben wacht tijdens het 
interview	al	meteen	een	stevige	vuurdoop:	om	te	bewijzen	dat	ze	
minstens	even	stevig	in	hun	schoenen	staan	als	hun	voorgangers,	
nemen	 ze	 het	 tegen	 hen	 op	 in	 een	 spelletje	 poker.	 Als	 extra	
moeilijkheidsfactor beschikken de huidige en toekomstige 
beheerders	als	team	over	een	gemeenschappelijke	pot	geld,	maar	

spelen	ze	verder	onafhankelijk.	

Het is een woelige strijd en het veilig spelen moet al snel wijken 
voor	 risicovolle	 inzetten.	 Ruben	 en	 Kobe	 weten	 met	 stevig	
tactisch spel en de nodige portie bluf  de bovenhand te nemen. 
Beetje	bij	beetje	slagen	ze	erin	om	al	het	geld	naar	zich	toe	te	
trekken tot een plotse wending stokken in de wielen steekt. De 
ervaring van Stijn en Julie komt handig van pas in een spannend 
slot	en	na	een	finale	‘all	in’	moeten	Kobe	en	Ruben	hun	laatste	
centjes afgeven. 

Uit het spel blijkt duidelijk dat Ruben en Kobe nog veel kunnen 
leren,	maar	iedereen	heeft	er	wel	het	volle	vertrouwen	in	dat	ze	
het	volgend	jaar	bijzonder	goed	gaan	doen!	•MB & JSH
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Leuven

een staD Bouw je niet alleen

“Ik ben geen klassiek voorbeeld van een politicus die vanuit een politieke 
jeugdbeweging is doorgegroeid en het met de paplepel heeft binnen gekregen, 
maar er eerder is in gesukkeld.” Geen klassieke politicus, dat kan je wel zeggen. Sinds 
dit jaar waait er een nieuwe wind door Leuven, met de komst van burgemeester 
Mohamed Ridouani. We spraken met hem op het stadskantoor  – een lichte 
teleurstelling dat we niet in het prachtig stadhuis moesten zijn  –  over het reilen en 
zeilen van Leuven, over de student en de politiek. En als er één boodschap duidelijk 
werd, is het dat samenwerking het ingrediënt is tot bloei van onze prachtige stad.

U bent geboren en getogen in 
Leuven?

Inderdaad,	 maar	 mijn	 ouders	 zijn	 hier	
als eerste shift arbeidersmigranten uit 
Marokko	 aangekomen,	 eind	 jaren	 ’60.	
Als	 arbeidersgezin	 woonden	 wij	 met	
drie	gezinnen	 in	een	klein	huisje.	 Ik	heb	
economie en internationale betrekkingen 
gestudeerd en dan ben ik vrij snel 
begonnen bij Deloitte consulting.

U heeft hier ook gestudeerd, hoe 
was uw studententijd?

Ik was niet echt een klassieke student. 
Ik	 heb	 eerst	 hogeschool	 gedaan,	 dan	
aangesloten op handelswetenschappen 
en dan internationale betrekkingen. 
En	 gedurende	 die	 zes	 jaar	 heb	 ik	
vooral veel hamburgers gebakken in de 
Quick om mijn studies te betalen. Mijn 
vriendenkring	 situeerde	 zich	 ook	 buiten	
het	studentenleven,	ik	zat	niet	op	kot,	dus	
ik heb niet echt een typisch studentenleven 

gekend.

Hebt u soms het gevoel dat u daar 
iets gemist heeft?

Ja ergens wel. Het is een ervaring die je 
vormt,	 waardoor	 je	 volwassen	 wordt.	 Ik	
heb	nergens	spijt	van,	maar	moest	ik	het	
kunnen	herdoen…	Maar	wij	hadden	nu	
eenmaal niet de middelen.

Ik	 heb	 nu	 twee	 zonen,	 wij	 wonen	 in	
Leuven	 en	 als	 zij	 willen	 verder	 studeren	
zal	 ik	 dat	 zeker	 aanmoedigen.	 En	 dan	
mogen	ze	van	mij	zeker	op	kot…	Vanaf 	
het tweede jaar. (Lacht)

Het grote publiek kent u nu pas, 
maar u bent al langer actief  in 
de Leuvense politiek. Wat is uw 
huidige politieke loopbaan?

Naast mijn werk bij Deloitte had ik met 
een aantal vrienden een vereniging voor 
jongeren die moeite hadden met studeren 
en die thuis niet de omkadering kregen 
die	ze	nodig	hadden,	die	hielpen	wij	met	
huiswerk.	Zo	ben	 ik	op	de	 radar	van	de	
politiek gekomen. 

In	2006	ben	ik	gevraagd	om	mee	te	doen	
met	 de	 gemeenteraadsverkiezingen.	 Ik	
heb	dat	eerst	geweigerd,	ik	dacht	in	mezelf 	
‘Zie	 je	me	 al	 rondgaan	met	 een	 foto	 op	
de	markt?	Niets	voor	mij.’	Maar	na	veel	
vijven	en	zessen	dacht	 ik	 ‘Oke	we	gaan	
dat	doen	en	het	 zou	nog	wel	 een	goede	
joke	zijn	als	ik	ook	daadwerkelijk	verkozen	
geraak’.	 Bovendien	 zou	 ik	 dan,	 als	 het	

lukt,	als	gemeenteraadslid	het	thema	
onderwijs,	 wat	 me	 zeer	 nauw	 aan	
het	 hart	 ligt,	 meer	 op	 de	 agenda	
kunnen	zetten.

Op	 de	 verkiezingsavond	 kroop	
mijn	voorganger	op	de	tafel	en	zei	
‘We	 hebben	 het	 goed	 gedaan,	
sommigen	 zelfs	 heel	 goed,	
zoals	 Mohamed.	 Wat	 mij	
betreft wordt hij schepen.’ Ik 
stond daar met mijn colaatje 

in een hoekje gewoon nog 
na te genieten van de 

goede joke	 die	 gelukt	was,	wanneer	 plots	
alle	 camera’s	 naar	mij	 draaien.	Zo	 is	 de	
bal heel snel aan het rollen gegaan. De 
schepenpost heb ik ook eerst geweigerd. 
Maar gedurende twee weken heb ik er 
dan	 toch	over	nagedacht,	maar	het	ging	
goed bij Deloitte. Voor mijn ouders was ik 
de	zoon	van	arbeidersmigranten	die	een	
diploma had gehaald en met een das en 
een	 pak	mocht	 rondlopen.	Waarom	 zou	
je	 dat	 opgeven	 voor	de	onzekerheid	 van	
de	politiek?	Na	een	gesprek	met	Louis,	die	
aangaf  dat als ik iets wilde veranderen ik 
de	 sprong	moest	 wagen,	 had	 ik	 wel	 een	
besef  van ‘ja dat wil ik!’. Maar toen was 
er nooit de gedachte om burgemeester te 
worden.

Dan	 zes	 jaar	 later,	 nog	 eens	 herkozen,	
kwam stilaan de kwestie van opvolging 
op tafel. Dan is er redelijk snel naar mij 
gekeken,	ook	door	Louis	zelf.	 Ik	heb	dat	
dan	 aanvaard	 op	 mijn	 voorwaarden,	
we	 zouden	 het	 helemaal	 anders	 gaan	
aanpakken,	 een	 ander	 verhaal	 brengen,	
wat	natuurlijk	niet	zonder	risico’s	was.

U geeft aan te willen breken met de 
stijl van uw voorganger, op welke 
manier?

Louis	 en	 ik	 zijn	 even	 ambitieus	 voor	
Leuven,	 maar	 hebben	 een	 andere	 stijl	
en	 manier	 om	 onze	 doelstellingen	 te	
behalen.	 Ik	 ben	 graag	 daadkrachtig,	
maar doe dat ook graag in een soort 
consensus. Ik probeer samenwerking en 
participatie te stimuleren. We hebben 
heel	 grote	 ambities,	 maar	 in	 plaats	 van	
een top-downbenadering waar de stad 
alles	 organiseert,	 probeer	 ik	 initiatieven	
zoals	 ‘Leuven	 2030’	 (actieplan om Leuven 
klimaatneutraal te maken)	 te	 starten,	 waar	
inwoners,	 bedrijven,	 universiteit	 …	
samen aan werken. Mijn lijst tijdens 
de	 verkiezingen	 bestond	 voor	 de	 helft	
uit mensen die voor de eerste keer aan 
politiek	 deden,	 van	 allerlei	 leeftijden	 en	
achtergronden.	Mensen	die	zeiden	‘Ik	doe	

En	 gedurende	 die	 zes	 jaar	 heb	 ik	
vooral veel hamburgers gebakken in de 
Quick om mijn studies te betalen. Mijn 
vriendenkring	 situeerde	 zich	 ook	 buiten	
het	studentenleven,	ik	zat	niet	op	kot,	dus	
ik heb niet echt een typisch studentenleven 

gekend.

Naast mijn werk bij Deloitte had ik met 
een aantal vrienden een vereniging voor 
jongeren die moeite hadden met studeren 
en die thuis niet de omkadering kregen 
die	ze	nodig	hadden,	die	hielpen	wij	met	
huiswerk.	Zo	ben	 ik	op	de	 radar	van	de	
politiek gekomen. 

In	2006	ben	ik	gevraagd	om	mee	te	doen	
met	 de	 gemeenteraadsverkiezingen.	 Ik	
heb	dat	eerst	geweigerd,	ik	dacht	in	mezelf 	
‘Zie	 je	me	 al	 rondgaan	met	 een	 foto	 op	
de	markt?	Niets	voor	mij.’	Maar	na	veel	
vijven	en	zessen	dacht	 ik	 ‘Oke	we	gaan	
dat	doen	en	het	 zou	nog	wel	 een	goede	
joke	zijn	als	ik	ook	daadwerkelijk	verkozen	joke	zijn	als	ik	ook	daadwerkelijk	verkozen	joke
geraak’.	 Bovendien	 zou	 ik	 dan,	 als	 het	

lukt,	als	gemeenteraadslid	het	thema	
onderwijs,	 wat	 me	 zeer	 nauw	 aan	
het	 hart	 ligt,	 meer	 op	 de	 agenda	
kunnen	zetten.

Op	 de	 verkiezingsavond	 kroop	
mijn	voorganger	op	de	tafel	en	zei	
‘We	 hebben	 het	 goed	 gedaan,	
sommigen	 zelfs	 heel	 goed,	
zoals	 Mohamed.	 Wat	 mij	
betreft wordt hij schepen.’ Ik 
stond daar met mijn colaatje 

in een hoekje gewoon nog 
na te genieten van de 
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mee,	ik	geloof 	in	dat	project!’

U bent nu een dikke drie maanden 
burgemeester, hoe is dat al 
meegevallen?

Heel	 goed!	Het	 is	 heel	 veel,	 heel	 anders	
en	 er	 komt	 veel	 bij	 kijken,	maar	 ik	 voel	
wel dat de ervaring die ik als schepen 
heb	 opgebouwd	 zeker	 van	 pas	 komt.	
Ik	 had	 zeker	 de	 laatste	 legislatuur	
een	 karrenvracht	 aan	 bevoegdheden:	
onderwijs,	 economie,	 leefmilieu,	
stadsontwikkeling. Ik heb tijdens mijn 
schepenambt veel initiatieven opgestart 
zoals	 ‘Leuven	 2030’,	 en	 dan	 kwam	
daar de laatste jaren nog de campagne 
bovenop.	Dus	ik	voel	me	nu	rustiger,	maar	
de hoeveelheid blijft enorm groot. Ik heb 
een	coalitie	die	goed	aaneen	hangt,	er	 is	
een brede gemeenschappelijke basis met 
wederzijds	respect	en	iedere	partij	en	elke	
schepen	probeer	 ik	 zeker	 voldoende	aan	
bod te laten komen. 

Wat	 ik	 heel	 fijn	 vind	 aan	 het	 mandaat	
is dat mensen op straat je niet per se als 
politicus	 zien,	maar	 een	 burgemeester	 is	
eerder een publieke vertrouwenspersoon. 
Dat	vind	ik	een	hele	fijne	positie.

Leuven bestaat uit een groot deel 
uit studenten, die maar beperkte 
inspraak hebben in het kiesproces. 
Vindt u dat correct en voelt u zich 
geaccepteerd door de student?

Dat moet u eens aan de student vragen. 
Uit de polls kwam ik er bij de studenten 
nooit	slecht	uit,	altijd	rond	de	30%.	Maar	
ik heb wel altijd gepleit voor stemrecht 
bij	 studenten,	 naar	 Nederlands	 model.	
Studenten verblijven hier minstens 
tien	 van	 de	 twaalf 	 maanden,	 de	 facto.	
Waarom	 zou	 je	 daar	 waar	 je	 de	meeste	
tijd	doorbrengt,	 niet	mogen	meebepalen	
welke	richting	de	stad	uitgaat?	Studenten	
vormen voor mij één derde van de 
inwoners	van	Leuven.	Zo	denk	ik	ook	dat	
studenten	zich	meer	deel	voelen	uitmaken	
van	onze	gemeenschap	en	zich	ook	meer	
engageren.

LOKO hield tijdens de verkiezingen 
het groot studentenreferendum, 
heeft dit enige invloed gehad?

Jazeker,	 ik	 heb	 hen	 ontvangen,	 goed	
geluisterd.	 De	 meeste	 zaken	 die	
voorgesteld	 werden,	 hebben	 op	 de	 één	
of  andere manier hun weg gevonden 
naar ons partijprogramma en vervolgens 
de bestuursnota die volgende maand 
wordt	 voorgesteld.	 Onze	 schepen	
voor	 studentenzaken	 Thomas	 Van	

Oppens krijgt ook voldoende ruimte 
om programma’s en initiatieven te 
ontwikkelen.

U bent aangesteld in het midden 
van een turbulente periode, met 
de nasleep van het doopincident. 
Beïnvloedde dat uw beginperiode?

Op mijn dagelijkse werking had dat 
weinig	 invloed,	 ik	 was	 er	 natuurlijk	
persoonlijk erg door aangedaan. De 
verontwaardiging kwam niet alleen vanuit 
Leuven,	maar	was/is	maatschappelijk.

Moet er in Leuven nog strenger 
opgetreden worden?

Er is een doopcharter dat heel duidelijk is. 
Wie	zich	eraan	houdt	is	voor	mij	in	orde,	
wie	 zich	 er	 niet	 aan	 houdt,	 daar	 zullen	
we tegen optreden. Ik ben ook blij dat 
naast de vrouwelijke ook de mannelijke 
studentenclubs	 na	 veel	 vijven	 en	 zessen	
toch getekend hebben. Los van wat ik vind 
van dooprituelen moet je begrijpen dat er 
limieten	zijn	en	dat	bepaalde	gortigheden	
niet	 kunnen.	 De	 grenzen	 werden	 niet	
meer	 opgezocht,	maar	 totaal	 genegeerd.	
En ik denk dat meer dan 99 procent van 
de studenten dat ook vindt.

Studenten komen ook steeds meer 
in het nieuws met de zogenaamde 
dagdisco’s, het lijkt alsof  u hier 
strenger tegen wil optreden?

Ik	hoorde	u	al	komen…	(Lacht)	In	zekere	
zin	 wel,	 maar	 dat	 heeft	 allemaal	 een	
aanloop en een context. Ik doe dat niet 
voor	 mijn	 plezier,	 maar	 gebaseerd	 op	
feiten en vaststellingen. Ik merk steeds 
meer en meer van die aanvragen. Ineens 
is	dat	blijkbaar	een	hype,	en	gaan	er	daar	
elke	 week	 verschillende	 van	 door,	 niet	
langer	 sporadisch.	Ten	 tweede,	 als	 ik	 de	

statistieken erbij neem is er 
stilaan een probleem met het 
organiseren van evenementen 
met overmatig alcoholgebruik. 
Je	 kan	 wel	 zeggen	 dat	 er	 bij	

kringen altijd wat alcohol bij komt kijken. 
Maar de cijfers tonen aan dat incidenten 
met overmatig alcoholgebruik verdubbeld 
zijn	 over	 tien	 jaar.	 Elke	 dagdisco	 gaat	
gepaard met incidenten. En we moeten 
in	 deze	 stad	 rekening	 houden	 met	
iedereen,	met	de	leefbaarheid	en	daarom	
leg ik wat strakkere voorwaarden op. 
Als er bijvoorbeeld een dagdisco wordt 
aangevraagd en we merken dat het pand 
maar	50	man	kan	huizen	en	er	heeft	zich	

al	 600	 man	 aangediend	 op	 facebook,	
dan weet je waar dat naar toe gaat. Als 
dan de alcohol spotgoedkoop wordt 
aangeboden…	De	 laatste	keer	dat	 ik	het	
heb toegelaten was er binnen het uur 
een incident gekoppeld aan overmatig 
alcoholgebruik. Ik ben bereid daarover 
te	debatteren,	maar	 ik	 verwacht	ook	dat	
de	 studenten,	 die	 worden	 geacht	 het	
maatschappelijk leiderschap van morgen 
op	te	nemen,	het	voorbeeld	mogen	geven.	
Ik	 heb	 voorgesteld	 dagdisco’s	 vanaf 	 20u	
te	laten	organiseren,	maar	je	kan	van	mij	
moeilijk vragen elke week verschillende 
van	 die	 dagdisco’s	 toe	 te	 laten,	 die	
ellende	brengen	in	nabijheid	van	scholen,	
toeristen,	andere	studenten	…	We	moeten	
samen	zoeken	naar	alternatieven	die	het	
voor	de	 student	plezant	houden	en	voor	
de anderen leefbaar.

Merken jullie dezelfde frequentie 
aan incidenten in het nachtleven?

Jazeker.	Op	sommige	plekken	is	het	sterk	
verbeterd	 ten	 opzichte	 van	 enkele	 jaren	
geleden,	 ook	 door	 samenwerking.	 De	
fakbars,	dat	 is	dag	en	nacht	verschil.	De	
kringen tonen echt wel hoe het moet. 
Maar	 er	 zijn	 toch	 andere	 fenomenen	

die	 me	 zorgen	 baren:	 sommige	 clubs	
veroorzaken	 toch	 wel	 vaker	 incidenten,	
de	kotfeestjes	nemen	toe,	het	zogenaamde	
indrinken en de overlast die ermee 
gepaard	 gaat,	 en	 bij	 een	 kleine	 groep	 is	
er echt een probleem met het aanvaarden 
van	 gezag	 van	 bijvoorbeeld	 de	 politie.	
Oke,	het	aantal	studenten	neemt	ook	toe,	
maar	 de	 heftigheid,	 de	 verbale	 agressie,	
daar	wil	ik	toch	wel	nauwer	op	toezien.

Hebt u een concrete manier in 
gedachten hoe u dat wil realiseren?

Zeker	niet	alleen	repressief.	Die	dagdisco’s	
komen	 nu	 heel	 hard	 in	 de	 aandacht,	
maar ik ben vooral achter de schermen 
daadkrachtig	 en	 zet	 in	 op	 preventie.	
Samen	met	 Thomas	 Van	Oppen	 zetten	
we	 programma’s	 in	 werking,	 samen	
met	 de	 studentenkringen,	 omtrent	
burenbemiddeling,	 sensibilisering	 …	
Want er moet een bruisend nachtleven 
zijn,	 daar	 sta	 ik	 ook	 voor.	 Je	 ziet	me	nu	
wel	in	de	media	met	de	dagdisco’s,	maar	
je	ziet	niet	hoe	vaak	 ik	ook	het	bruisend	
uitgaansleven voor studenten verdedig 

Ik heb altijd gepleit voor 
stemrecht bij studenten!

Als ik reacties lees op HLN, wie zou er nu 
stemmen op die hufterige moslim die hier een 

kalifaat gaat inrichten?
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ten	opzichte	van	inwoners.	En	ik	probeer	
hen	zeker	duidelijk	te	maken	hoe	anders	
en	minder	welvarend	het	 stadsbeeld	 zou	
zijn	zonder	de	studenten.	Ook	het	project	
van	LOKO	waar	ze	een	vervanging	voor	
de	Albatros	 zoeken,	wij	 zullen	 dat	 zeker	
steunen!

En	geloof 	me	vrij,	de	politie	springt	niet	
op	alles,	maar	we	moeten	zorgen	dat	het	
beheersbaar blijft.

De perceptie van maatregelen 
en ook studenten wordt sterk 
beïnvloed door de media. Vindt 
u dat de student soms te negatief  
wordt geprofileerd?

Nee,	hebt	u	die	indruk?

We worden wel eens, zeker 
in de reacties op nieuwsfora, 
gereduceerd tot alcoholverslaafde 
overlastschoppers.

De media speelt hier inderdaad wel een 
kwalijke	 rol,	 maar	 dat	 is	 nu	 eenmaal	
hoe	 de	 wereld	 is	 geëvolueerd.	 Iedereen	
kijkt	 in	zijn	eigen	bubbel.	Als	 ik	voor	de	
verkiezingen	 naar	 de	 reacties	 op	 HLN	
moest	kijken,	dan	zou	je	denken	dat	geen	
hond	 op	 mij	 zou	 stemmen.	Wie	 zou	 er	
nu stemmen op die hufterige moslim die 
hier	een	kalifaat	gaat	inrichten?	Maar	die	
reacties	lezen,	dat	brengt	me	vaak	tot	rust.	

De Vlaamse overheid neemt om de drie 
jaar	 een	 enquête	 ‘de	 stadsmonitor’	 af,	
waar men grootschalig vragen stelt bij de 
bevolking over alle aspecten van het leven 
in	de	 stad,	 zowel	 objectief 	 als	 subjectief.	
En altijd komen we daar fantastisch uit. 
Ook	 geeft	 altijd	 85	 tot	 90	 procent	 aan	
zich	zeer	veilig	te	voelen	in	de	stad,	zeer	

tevreden	 te	 zijn	 met	 de	 aanwezigheid	
van de universiteit en de studenten. Tot 
70	 procent	 staat	 zeer	 positief 	 tegenover	
etnisch	 culturele	 diversiteit,	 wat	 het	
hoogste resultaat is van Vlaanderen. En 
ik	 wil	 dat	 gerust	 zelf 	 organiseren:	 we	
lopen	 nu	 naar	 buiten	 en	 houden	 100	
voorbijgangers	 tegen	 en	 vragen	 wat	 ze	
vinden	van	de	aanwezigheid	van	studenten	
in	de	stad,	dan	durf 	ik	te	wedden	dat	meer	
dan	85	procent	zegt	‘Dik	oke!’.

Anderzijds	 vind	 ik	 dat	 als	 je	 sommige	
studenten hun reacties hoort dat het hier 
precies een hellhole	moet	zijn,	wat	toch	ook	
niet strookt met de waarheid.

U gaf  reeds aan dat Leuven 2030 
u zeer nauw aan het hart ligt. 

Klimaat is een zeer actueel thema 
en ook de student toont zich steeds 
meer geëngageerd. Moedigt u de 
klimaatbrossers aan?

Ja.	 Ik	 ben	 daarvoor	 zelfs	 heel	 hard	
aangevallen geweest. De Leuvense 
scholieren hadden in februari een dag 
georganiseerd,	 dat	 was	 een	 gigantisch	
succes. Heel het 
L a d e u z e p l e i n	
stond	 vol,	 12	
000	 jongeren	
kwamen	 op	 straat,	 Anuna	 De	 Wever	
is langsgekomen. Op hun vraag heb ik 
hen toegesproken en aangemoedigd. De 
N-VA sprong daar direct op en vond het 
schandalig dat de burgemeester brossers 
aanmoedigt. Maar ik vind dat gewoon 
een	 geweldig	 symbool	 van	 engagement,	
dat jongeren problemen van hun tijd en 
generatie durven aankaarten. Die avond 
zat	ik	toch	maar	in	Terzake	en	heb	ik	dat	
toegelicht en verdedigd. De vraag is wel 
wat	er	mee	gebeurt,	want	ik	vrees	wel	dat	
dat kan omslaan in frustratie als er niets 
hoopvols tegenover wordt geplaatst.

Het wordt misschien ook iets te 
vaak politiek afgebeeld, waar het 
niet politiek hoeft te zijn.

Ik	 weet	 niet,	 wordt	 het	 zo	 politiek	
afgebeeld?	

Het is ook politiek. Van het moment dat 
partijen	 zich	 uitspeken,	 voor	 of 	 tegen,	
wordt het politiek. En je moet je als 
partij	ook	uitspreken,	want	dat	 is	wat	de	
jongeren vragen. Er moeten aan de basis 
politieke	 beslissingen	 genomen	 worden:	
Waar	moet	er	geïnvesteerd	worden?	Wat	
doen	 we	 met	 salariswagens?	 Zetten	 we	

meer	in	op	groen?	Ik	geloof 	niet	dat	het	
klimaatdebat kan gebureaucratiseerd 
worden met uitsluitend experts. Met 
Leuven	2030	is	er	de	ambitie	om	de	stad	
klimaatneutraal	te	maken,	en	daarbinnen	
neemt elke partner politieke beslissingen. 
Met	 de	 N-VA	 zou	 de	 stad	 andere	
beslissingen hebben genomen dan dat 
er	 nu	worden	 gemaakt,	 bijvoorbeeld	het	
invoeren van het circulatieplan. Politieke 
invloed	 is	 fataal,	 en	 ik	 vind	 het	 op	 zich	
niet	 slecht	 dat	 partijen	 zich	 daarover	
uitspreken en dat dan aan de hand van 
verkiezingen	 de	 bevolking	 zich	 ook	 kan	
uitspreken.

Maar in een politiek dynamische 
wereld, waar op gemeentebestuur 
het landschap totaal kan veranderen 

op zes jaar, kan dat wel een 
langetermijnvisie bemoeilijken?

Daar	 verschillen	 we	 dan	 van	 mening,	
maar daar verschil ik met veel politici van 
mening in. Het is triestig en een teken van 
de	tijd	dat	politici	niet	meer	gezien	worden	
als mensen met een langetermijnvisie. Ik 
vind dat een drama van de democratie.

 Dan krijg je voorstellen van onafhankelijke 
instanties,	 	 maar	 politici	 hebben	
verdomme de taak langetermijnvisies 
voorop	te	stellen	en	die	zo	goed	mogelijk	
te verankeren in wetgeving. Stel nu dat er 
hier	 een	 nieuwe	 coalitie	 zou	 komen,	 die	
zou	 niet	 zomaar	 Leuven	 2030	 kunnen	
overboord	 gooien,	 net	 zoals	 onze	 visie	
ook	 zit	 verankerd	 in	 het	 ruimtelijk	
structuurplan. De politiek gaat over de 
toekomst	van	het	 land,	en	als	de	politiek	
dat	niet	meer	kan,	wie	dan	wel?	Want	als	
de	politiek	dat	niet	meer	kan,	dan	geef 	je	
ruimte aan populisten. Langetermijnvisie 
is voor mij maatschappelijk fataal politiek 
onderbouwd.	Tenzij	we	over	alles	akkoord	
zijn,	maar	dan	is	het	apolitiek,	en	ik	heb	de	
indruk dat we over klimaat niet allemaal 
akkoord	zijn.		

Vandaag binnen zes jaar, waar gaat 
Leuven staan, wat gaan we anders 
zien in het straatbeeld?

Ik	ben	heel	ambitieus,	ik	geloof 	dat	deze	
stad	op	een	kruispunt	staat	en	ik	zou	Leuven	
graag	 naar	 de	 volgende	 ronde	 brengen,	
waarbij we één van de leidinggevende 
steden	 zijn	 binnen	 Europa,	 waar	 we	
op	 vlakken	 van	 leefbaarheid,	 innovatie	

en	 zorgzaamheid	
baanbrekend	 zijn.	
Er	 zijn	 weinig	
steden	 met	 zo’n	
concentraties van 
brains en ik geloof  
echt dat we in staat 

moeten	 zijn	 om	 in	 deze	 verwarde	 en	
gepolariseerde	wereld,	waar	angst	heel	erg	
heerst,	het	beeld	moeten	kunnen	draaien.	
Dat we vanuit Leuven antwoorden 
moeten kunnen bieden op vragen rond 
klimaat,	 rond	ziektes,	 rond	uitsluiting	 en	
armoede. Dat we het voorbeeld kunnen 
geven en deel uitmaken van de oplossing.

Ik wil geen stad met twee snelheden. Als 
je de skyline van Leuven bekijkt heb je de 
universiteitsbibliotheek en een stuk naar 
rechts	 de	 torens	 van	 Braem,	 het	 Sint-
Maartensdal met sociale huisvestiging en 
ik heb aandacht voor beiden uitersten. 
En	 we	 kunnen	 dat,	 we	 zijn	 daarin	 een	
voorbeeld	 en	 ons	 stadsmodel	 werkt:	 als	
ik wil kan ik elke week ergens gaan het 
spreken in Europa. 

Ik kom zeker eens langs in ‘t ElixIr!

We houden nu 100 voorbijgangers tegen en vragen wat 
ze vinden van de studenten in de stad, ik durf te wedden 
dat meer dan 85 procent zegt ‘Dik oke!’.
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In	 deze	 tijden	 moet	 je	 verantwoordelijk	
leiderschap	 bij	 elkaar	 brengen,	 moet	 je	
duidelijk engagement uitspreken voor 
lange	 termijn,	 en	 als	 je	 dat	 samen	 doet,	
creëer	je	een	breed	gedragen	engagement	
en wordt het voor een stukje apolitiek. 
Positieve,	 grootste	 projecten	 naar	 voren	
schuiven.

Om af  te sluiten hebben we nog 
een klein spelletje: De grote 
studentikoziteitsbarometer ! •JQ

De grote studentikoziteitsbarometer
Hoe heet de beste fakbar van Leuven, uitgebaat door 
ingenieurs en architecten

(stilte)	Ik	ken	alleen	de	Dulci,	De	Pavlov,	maar	die	is	ook	al	van	
naam	veranderd,	HDR	en	Politika.	Maar	ingenieurs…	Nee,	zeg	
het	eens?

’t ElixIr

Ah	nu	je	het	zegt!	(Lacht) Awel om het goed te maken ga ik eens 
binnenspringen. Ik ga dat echt doen! Maar niet overdag he! 
(Lacht)

Situatieschets: je bent tijdens de blok aan het studeren 
in de bib, er komt een meisje naar je toe en ze vraagt 
of  het jouw gele fl uostift is die op de grond ligt. Wat 
antwoord je?

Euh,	ik	antwoord	ja	en	dat	ze	die	mag	lenen.	Wat	is	het	ideale	
antwoord?	

Aaaah,	zo	creatief 	seg…	Ook	weer	bijgeleerd.

Welke fl amboyante Temptation Island kandidaat heeft 
vorig jaar in Leuven een workshop fl irten gegeven en 
hiermee enkele krantenkoppen behaald?

Och	god	ja,	ik	weet	het	nog.	Dat	was	een	leuk	initiatief,	maar	zijn	

naam. Het onglipt me...

Ik herinner me nog wel van in de tijd ‘Talk to he hand cause the 
face don’t wanna listen anymore’

Vroeger een stiekeme kijker geweest?

Jaja,	dat	was	wel	iets…	Echt	hilarisch.

Hoeveel kost een blikje cara van 33cl in de Colruyt? 

Euhm…	€2,30	?	Nee?	Veel	minder?	€1,50?

33 cent.

How	 jong,	 is	 dat	 zo	 goedkoop?	 Nu	 begrijp	 ik	 de	 kotfeestjes	
allemaal! Nu snap ik de legendarische overlevingskracht van 
Cara pils.

Op welke Duitse politieker claimt het Duits-Kempens 
muziekfenomeen Gestapo Knallmuzik verliefd te zijn?

Goh	geen	idee,	Duitse	politieker?	Merkel?	

Maar	die	dragen	toch	zo	van	die	fl	uopakjes	he?	Ik	ken	daar	nog	
een	nummer	van,	van	een	kerel	die	de	hele	dag	zit	te	masturberen	
en	daardoor	blind	is	geworden.	Is	dat	dezelfde	groep?	Voila	toch	
niet	slecht	geëindigd.

Nog veel te leren
D
e 

ee
uw

ig
e 

paljas



18

Over Noord-Zuid, Limburgse vlaai, 
en Schaliegas

Cultuur en integraae
DeDe Limburgse cultuur is er een die ten alle koste behouden 
moet blijven. Dit kunnen we enkel doen met een concreet 
integraaeplan dat eigenheid en idenateit centraal plaatst. 
Iedereen die van vlaai en jenever houdt, is van harte welkom, 
want Limburger ben je in je hart, maar mensen die deze 
geneugten afzweren zullen botsen op ons ijzersterk
migmigraaebeleid. Als de instroom van Kempenaren onhoudbaar 
blijj, zien wij ons genoodzaakt over te gaan tot het bouwen van 
een muur op de grens met Antwerpen.

Volksgezondheid
Limburg heej alle mogelijkheden voor de verbetering van de 
algemene voksgezondheid. Als eerste is er ons zeer gekend 
pharmaceuasch product:
3,4-m3,4-methyleen-dioxy-methamfetamine. Dit pharmaceuasch 
wonder zorgt voor een familiaal gevoel tussen de gehele 
bevolking. Dit samuleert de vriendelijkheid en verlaagt stress.
DaarnaaDaarnaast gaan we de voedingsdriehoek een revoluaonaire 
twist geven. De nieuwe voedingslijn bestaat uit; Limburgs fruit, 
Limburgs bier en een niet nader genoemd farmaceuasch 
exportproduct. Deze zal iedereen gelukkig en waarschijnlijk ook 
gezonder maken.

Afscheiding van Vlaanderen
AlleAlle bovenstaande belojes kunnen enkel verwezenlijkt worden 
indien Limburg zichzelf regeert. Een referendum zoals de 
Catalanen ons dit reeds hebben voorgedaan is de eerste stap 
naar een vrij en onaaankelijk Limburg. Indien de hebberige 
Antwerpse geldwolven ons niet laten gaan, is er geen andere 
opae dan een harde Lexit. Dan hebben we onze onevenaarbare 
luchtmacht van Kleine-Brogel die ze een lesje kan leren. Met 
behulpbehulp van onze Amerikaanse vrienden zal de wil van 
kernmacht Limburg gerespecteerd worden! 

Make Limburg Great Again!

Het gaat slecht in Limburg. De Vlaamse 
poliiek verwaarloost ons bronsgroene 
eikenhouten land en het is ijd voor 
verandering, ijd voor een onaaankelijk  
Limburg! Wij zijn gemoiveerde
ttoekomsige ministers met het hart op de 
juiste plaats, een hart voor Limburg. Wij 
zullen ons land in ere herstellen. Na het 

lezen van volgende sterke standpunten zal het duidelijk worden 
hoe Limburg terug groot zal worden!

Economie
We weten allemaal dat alles draait rond de economie.  
JaarJaar na jaar staat de economie van steden zoals Brussel en 
Antwerpen in de belangstelling. Het is ajd dat Limburg zijn 
moment in de spotlight opeist. Ons land is zeer rijk aan 
grondstoffen maar dankzij asseraeve Antwerpenaren en de 
Brusselse bourgeoisie zijn onze mijnen gesloten. Ten eerste 
zorgt de heropening van de Limburgse steenkoolmijnen voor 
een ongeziene welvaart en kan het ons energietekort finaal 
oplossen.oplossen. Ten tweede moeten fiscale voordelen voor de 
industrie en bedrijven zorgen voor de heropening van Ford 
Genk. En tot slot brengt de recente ontdekking van schaliegas 
in Bokrijk Limburg weer op de kaart.

Mobiliteit en transport
Steve Stevaert had het prachage systeem van graas openbaar 
vervoer ingevoerd. Wij willen zijn nalatenschap eren en zijn 
grootste verwezenlijking terug invoeren. Daarnaast kloegen 
onze grootouders al van de slechte noord-zuid verbinding. De 
Federale overheid heej alajd geweigerd hierin te investeren, 
zodat de Limburgers zich niet snel kunnen verzamelen en in 
opstand komen. Wanneer Limburg eindelijk onaaankelijk 
wowordt, is het belangrijk om Noord en Zuid eindelijk te 
herenigen! Daarbovenop promoveren we de vliegbasis van 
Kleine Brogel tot onze internaaonale luchthaven om zo het 
toerisme en de economie op te laten bloeien in het prachage 
Limburg. 
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Over Noord-Zuid, Limburgse vlaai, 
en Schaliegas
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zodat de Limburgers zich niet snel kunnen verzamelen en in 
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Cirque Du Certyn
Standpunten

Een kiesweek is meer dan enkel spotgoedkoop bier en fantastische activiteiten. Het is de kans bij 
uistek voor een kiesploeg om te laten zien dat ze in staat is de zware taak van Praesidium op zich te 
nemen. Bij deze taak hoort natuurlijk ook een duidelijke visie op de werking van VTK en waar er al dan 
niet verbeteringen mogelijk zijn. Hieronder vindt u een voorproefje van de visie van Cirque du Certyn!

VTK jongleert met elektronische betaling

Tegenwoordig verloopt betaling steeds vaker elektronisch en 
hebben steeds minder mensen cash geld op zak. Daarom zal 
gekeken worden waar in onze werking het mogelijk is de beta-
ling elektronisch te laten verlopen. Zo kan ook jij je cash geld 
thuislaten! Naast de klassieke Bancontact, zal ook onderzocht 
worden waar alternatieven als Payconiq een meerwaarde kun-
nen zijn. 

VTK laat enthousiaste POC’ers uit hun kooi

Om medestudenten te vertegenwoordigen op opleidingsniveau, 
bestaat al de mogelijkheid om je kandidaat te stellen als POC’er 
van jouw opleiding. Voor sommigen is dit echter niet genoeg, 
sommigen willen nog net dat tikkeltje meer. Daarom zullen we 
vanaf volgend jaar inzetten om deze mensen de mogelijkheid 
te bieden extra engagement te tonen voor onderwijs, waarbij 
gekeken zal worden naar individuele interesses.

VTK dirigeert een tweedehandsbeurs van boeken

Student zijn is een dure bezigheid. De aankoop van handboeken 
neemt dan ook een stevige hap uit het budget van de student. Met 
onze cursusdienst proberen we de boeken dan ook zo goedkoop 
mogelijk aan te bieden. Om de student echter nog iets meer bij 
te springen, willen we een tweedehandsbeurs faciliteren, waar 
ouderejaars hun boeken kunnen verkopen aan jongerejaars. Wij 
voorzien in de eerste week een actuele boekenlijst en een locatie 
tijdens de openingsuren van de cursusdienst, die vrij gebruikt 
kan worden. Vervolgens is het aan studenten om tot een overeen-
komst te komen waar beide partijen zich in kunnen vinden. 

VTK voorspelt een upgrade van de website

Om nog eenvoudiger alle nodige informatie terug te vinden zal 
de website in een nieuw jasje gestoken worden. Er is ook nog 
meer ruimte voor transparantie en duidelijkheid. Hierin is het 
van belang de website steeds up-to-date te houden en postpa-
gina’s regelmatig te updaten. Naar volgend jaar toe zullen we 
daarenboven een externe kalender op de site plaatsen met alle 
grote activiteiten van het hele semester of van het komende 
jaar. We leven vandaag de dag in het digitale tijdperk waar ie-
dereen surft via mobiele apparaten. Daarom zullen we ook extra 
inzetten op een gebruiksvriendelijkere smartphone- en tablet-
versie van de site.

VTK balanceert met een 
meer duurzamere werking

In deze tijden waar duurzaamheid 
een hot topic is, kunnen wij als 
VTK uiteraard niet achterlopen. 
Om mee ons steentje bij te dragen, 
bekijken we grondig onze volle-
dige werking en verbeteren we 
waar mogelijk. Zo zullen we voor 
kortere, kleine verplaatsingen, 
onze bakfiets nog meer in de kij-
ker zetten om zo min mogelijk het 
milieu te belasten. Misschien be-
hoort een elektrische auto zelfs tot 
de mogelijkheden. Ook bij de cur-
susdienst zien we verbeteringen, 
daarbij denken we aan cursussen 
en slidesboeken op gerecycleerd 
papier en vaker recto verso waar 

mogelijk.

VTK goochelt met STEM

Afgelopen jaar is door VTK i.s.m. 
de faculteit het iSTEM - Rent an 
Engineer project opgestart. Het 
doel van dit project is om onder-
steuning te bieden aan middelbare 
school leerkrachten, omdat bij hen 
vaak de technische achtergrond 
ontbreekt. Concreet zouden stu-
denten teruggaan naar hun mid-
delbare school en daar i.s.m. de 
leerkracht een project uitwerken. 
VTK zal hierin ondersteuning 
bieden, zowel op informatief vlak 
door voorbeeldprojecten ter be-
schikking te stellen, alsook op lo-
gistiek en financieel vlak.
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VTK 100

leGenDs never Die, not even when shot

Dat deze geschiedkundige artikels een wederkerend fenomeen zijn, heeft u 
ongetwijfeld wel al door. VTK 100 staat immers voor de deur. In deze nieuwe rubriek 
‘Legendes van VTK’ bijten we de spits af met Berten Vallaeys. Deze man kwam op 
voor de Vlaamse Zaak, maar dat kwam hem duur te staan...  

Dit	 verhaal	 gaat	 over	 Albert	 Vallaeys,	
wiens bijnaam Berten was. Berten werd 
geboren	 in	 Roeselare	 in	 het	 jaar	 1898	
(meer dan een eeuw geleden!) en heeft 
gestudeerd voor bouwkundig ingenieur. 
In de eerste wereldoorlog was hij soldaat 
en daarna was hij vanaf  1919 tot 1924 
actief  in het studentenleven. Berten was 
bibliothecaris in het eerste praesidium 
van	 “den	 Technischen	 Kring”,	 het	 jaar	
daarop werd hij penningmeester. In 
het derde werkingsjaar van VTK was 
Vallaeys	 ondervoorzitter,	 ten	 slotte	 het	
jaar daarop praeses.

De woelige nacht van  
14-15 april 1924
Van	12	tot	14	april	1924	zou	te	Leuven	
het negende Groot-Nederlands 
studentencongres worden gehouden. 
Dagen van te voren verschenen in de 
Franstalige	 pers,	 vooral	 in	 La	 Nation	
belge,	 opruiende	 artikelen,	 waarin	 het	
verbod	van	het	congres	werd	geëist.	

Een van de felste Waalse haantjes-de-
voorste	 was	 Gaby	 Colbacq,	 steeds	 te	
zien	 waar	 er	 herrie	 te	 schoppen	 viel.	
Alhoewel de paasvakantie begonnen 
was,	 bleef 	 hij	 te	 Leuven	 op	 zondag	 14	
april.	Na	zijn	revolver	op	zak	te	hebben	
gestoken,	liep	hij	met	zijn	broer	Christian	
en twee andere Walen (er was ook een 
vrouw	 in	hun	 gezelschap)	 ‘s	 avonds	 laat	
en ‘s morgens in de straten van Leuven 
rond. Tussen vier en vijf  uur ‘s ochtends 
ontmoetten	 ze	 aan	 de	 hoek	 van	 de	
Minderbroedersstraat en de Parijsstraat 
twee	 Vlaamse	 studentenleiders,	 Joz	
Vermeulen	en	Amaat	Dumon,	die	van	het	
afscheidsmaal (tot besluit van het congres 
in	zaal	Patria	gehouden)	terugkeerden.

De	 Walen	 vielen	 de	 Vlamingen	 aan,	
sloegen Vermeulen tegen de straatstenen 
en	Colbacq	 rukte	 hem	 zijn	 pet	 van	 het	
hoofd. 

Vermeulen trommelde enkele kameraden 
op die nog nafeestten in een café op de 
Oude	Markt	en	in	groepjes	gingen	ze	op	
ronde,	op	zoek	naar	Vermeulens	pet.	De	

Vlamingen Berten Vallaeys en Louis De 
Smet waren de eersten die op Colbacq 
en	 zijn	 broer	 botsten.	 Er	 ontstond	 een	
worsteling	en	de	Walen	zetten	het	op	een	
lopen.

In	de	Vital	Decosterstraat	gekomen,	loste	
Colbacq een drietal revolverschoten op 
zijn	achtervolgers,	die	links	en	rechts	van	
de straat dicht langs de huisgevels liepen. 
Colbacq	en	zijn	broer	bereikten	het	huis	
in	de	Sint-Maartenstraat	waar	zij	op	kot	
zaten	en	sloegen	de	deur	dicht.	Vallaeys	
en De Smet begonnen met hun stokken 
op	de	deur	te	hameren,	tot	deze	plots	op	
een kier geopend werd en Gaby Colbacq 
op manshoogte vier revolverschoten 
afvuurde. Vallaeys werd in de borst 
getroffen	en	viel	bloedend	neer.

Op het nippertje
Intussen waren nog andere Vlaamse 
studenten ter plaatse gekomen en 
droegen	 ze	 Vallaeys	 naar	 de	 ziekenzaal	
van	de	kazerne,	waar	hij	op	een	houten	
tafel werd neergelegd en een opgeroepen 
dokter niets bij de hand vond om de 
gewonde	de	eerste	zorgen	toe	te	dienen.	

De studenten hadden er intussen een 
pater	 bijgehaald,	 die	 aan	 Vallaeys	 de	
laatste	sacramenten	toediende,	alsook	de	
Vlaamsgezinde	 dokter	 Michel	 Mulier,	
die Vallaeys deed overbrengen op een 
draagberrie	 naar	 zijn	 kliniek	 in	 de	
Predikherenstraat. Dokter Mulier stelde 
vast dat er een kogel in de rechterlong 
van Vallaeys was blijven steken en 
beschouwde	zijn	toestand	als	zeer	ernstig.

Intussen was Colbacq door de politie 
aangehouden; tijdens het eerste 
verhoor verklaarde hij in staat van 
wettige	 zelfverdediging	 gehandeld	 te	
hebben.	 Later,	 tijdens	 het	 gerechtelijk	
onderzoek,	zou	hij	verklaren	dat	hij	ook	
door rassenhaat gedreven werd. Na 
een verblijf  van drie maanden in het 
ziekenhuis	 herstelde	 Vallaeys	 gelukkig	
van	zijn	verwonding.	Colbacq	kreeg	een	
voorwaardelijke gevangenisstraf  en een 
geldboete.

Eén van de vele artikels - 

Goessche Courant, 27 april 1925

Berten Vallaeys

Roeselare 2/12/1898 

Antwerpen 29/05/1975
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Een kwade rector
Toen de studenten na de paasvakantie 
naar	 Leuven	 terugkeerden,	 lazen	 zij	 ad	
valvas	een	avis	van	de	rector,	gedagtekend	
3	mei	1924,	zoals	gebruikelijk	enkel	in	het	
Frans. Daardoor werd elke deelneming 
aan een betoging in verband met de 
douloureux événements van 15 april en elke 
betoging in verband met politieke of  
taalkwesties	 verboden,	 op	 straffe	 van	
het	 consilium	 abeundi	 (wegzending	 van	
de universiteit). Er was geen woord van 
afkeuring voor de moordpoging van 
Colbacq en ook geen sanctie tegen hem.

Paul	Beeckman,	student	in	de	rechten	uit	
Ninove,	die	net	tot	praeses	van	het	KVHV	
voor	het	academiejaar	1924-25	verkozen	
was,	 publiceerde	 op	 15	 mei	 een	 open	
brief 	 aan	 rector	magnificus	mgr.	 Paulin	
Ladeuze.	Daarin	tekende	hij	protest	aan	
tegen	 het	 verbod	 om	 te	 betogen,	 dat	
uitsluitend gericht bleek tegen de Vlaamse 
studenten,	 alsof 	 zij	 schuld	 hadden	 aan	
de aanslag op Vallaeys. Beeckman werd 
ontboden door vicerector mgr. Raphael 
Beyls,	 spécialement	 chargé	 du	maintien	
de	 la	 discipline.	 Deze	 deelde	 hem	 mee	

dat hij het consilium abeundi had 
opgelopen vanwege openlijke opstand 
tegen de academische overheid en dit op 
grond van artikel 23 van het Réglement 
général	 de	 l’UCL.	 Dit	 artikel	 luidde:	
“Les étudiants ne peuvent former des 
associations,	ni	donner	des	fêtes,	ni	faire	
des démonstrations collectives sans une 
autorisation préalable”.

Paul Beeckman diende nog een 
verdediging	in,	maar	de	academische	raad	
stuurde hem weg. Na hem werden nog 
acht	 Vlaamse	 studenten	 weggezonden,	
waaronder Gerard Romsee en Tony 
Herbert. In maart 1925 ontbond mgr. 
Ladeuze	het	KVHV,	waarop	het	bestuur	
meldde	 dat	 zij	 zich	 niet	 ontbonden	
verklaarden.	 Het	 conflict	 bleef 	 de	 rest	
van	 jaren	 ‘20	 smeulen,	 met	 een	 nieuw	
hoogtepunt	 bij	 de	 Bormsverkiezing	
in	 1928.	 De	 betrekkingen	 tussen	 de	
studenten en de universiteit werden na 
1930	genormaliseerd.

De Wrede moord van 
Leuven
Vallaeys	ontpopte	zich	als	slachtoffer	van	
de ‘anti-Vlaamse reactie’ ondertussen 
tot een symbool binnen de al dan niet 
partijpolitieke	 Vlaamse	 beweging.	 Zijn	
martelaarschap had hem dan wel bijna 
het	leven	gekost,	politici	en	prominenten	
binnen	de	beweging	zagen	profijt	in	wat	
de Vlaamse student was overkomen. 
Zo	 werd	 hij	 onder	 meer	 uitgenodigd	
om te komen spreken op de vijfde 
IJzerbedevaart	 in	1924	en	probeerde	de	
Frontpartij electoraal voordeel te halen 
uit Bertens ongeluk. 

Berten’s voorval is ook vereeuwigd in 
onze	codex	in	het	lied	‘De	Wrede	moord	
van Leuven’. 

•Lukas De Backer

Bronnen:	

https://vimeo.com/255009033

ht tp ://c lub. s tud ian t .be/p lu ton ica/ l i ed_
dewredemoordvanleuven.html

https://advn.be/nl/publiek/publieksmomenten/
in-het-oog-vlaams-student-berten-vallaeys
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Ontspanning

De avonturen van Patje en Gradje -
Boiten in het Oostblok
Elke hechte vriendengroep beslist op een moment om samen op vakantie te gaan. 
Dit was uiteraard ook zo bij de vriendengroep van Patje en Gradje. Deze bestond 
uit Ruddy, Josh, Brüno, Butters, Mitch en uiteraard Patje en Gradje. (uit respect voor 
de betrokkenen zijn er bijnamen gebruikt). Deze epische vakantie zou bestaan uit 
een roadtrip van Amsterdam gevolgd door Praag, Budapest en tenslotte Split, over 
een tijdsperiode van veertien dagen.

Koffietje in Amsterdam
Op een prachtige donderdagochtend kroop Gradje vroeg uit de 
veren om de roadtrip te beginnen samen met Butters en Josh. 
Patje kon helaas niet meegaan omdat hij enkele weken voordien 
een	licht	bumperkusje	op	de	Brusselse	ring	had	gegeven	en	deze	
zelf 	moest	vergoeden.	Na	een	kuttelange	tocht	op	de	trein	van	de	
volle anderhalf  uur kwamen de drie jongens in Amsterdam aan.

Nadat	 ze	 eindelijk	 waren	 aangekomen	 gingen	 ze	 hun	 spullen	
in	 	 één	of 	 andere	niet	 zo	 fraai	 hostel	 afzetten	om	direct	 erna	
de	dag	goed	in	te	zetten	met	een	koffietje.	Na	even	gezocht	te	
hebben	vonden	 	ze	een	geschikte	koffieshop,	uhm,	koffiehuisje	
‘‘De	boerinnenmeisjes’’.	 (Uit	 respect	 voor	deze	 koffiebar	werd	
een	 alias	 gebruikt).	 Nadat	 de	 ober	 was	 komen	 vragen	wat	 ze	
wouden	drinken,	 vroegen	ze	wat	 er	 aangeraden	werd.	Hierop	
vroeg	de	ober	of 	ze	liever	een	espresso	dronken,	waar	je	energiek	
van	 wordt,	 of 	 een	 cappucino,	 waar	 je	 wat	 rustiger	 wordt.	 In	
tegenstelling	tot	Gradje	en	Josh,	die	wel	zin	hadden	in	een	beetje	
energie,	 besloot	 Butters	 om	 te	 genieten	 van	 een	 cappucino.	
Butters	 was	 dit	 niet	 zo	 gewoon	 en	moest	 af 	 en	 toe	 wel	 eens	
hoesten van het schuim van de cappucino. Nadat de drie heren 
hun	koffietje	hadden	genuttigd,	besloten	ze	om	een	wandeling	
te	maken	en	wat	van	de	frisse	lucht	te	genieten.	Terwijl	ze	voor	
de	 derde	 keer	 door	 dezelfde	 straat	 liepen,	 besefte	Gradje	 dat	
de	 koffie	 toch	 iets	 straffer	was	dan	gedacht,	waarna	 ze	 samen	
besloten om een hapje te gaan eten in een culinaire burgertent. 
Al	een	geluk	kreeg	je	hier	een	drankje	bij,	want	de	koffie	liet	toch	
wel een verdacht droge mond achter.

Verloren lopen in Praag
Terwijl	Ruddy,	Brüno,	Mitch	en	Patje	hadden	afgesproken	om	
samen te vertrekken was Mitch stiekem alleen vertrokken. Patje 
en co kwamen dit pas te weten wanneer Mitch een snap van 
zichzelf 	had	gestuurd	vanuit	de	trein.	Mitch	had	heel	veel	geluk	
want hij kwam de jongens van Amsterdam tegen in een station 
in	Duitsland	waar	ze	een	bus	moesten	pakken	om	in	Praag	 te	
geraken.	Uiteraard	had	iedereen	zijn	reservatie	van	de	bus	mee,	
ah	nee	 toch	niet,	Mitch	had	geen	 reservatie...	Maar	het	geluk	
van	deze	jongen	kon	niet	op.	Toen	hij	eindelijk	aan	de	beurt	was	
om	gecontroleerd	 te	worden	 riep	 de	 buschauffeur	 dat	 het	 tijd	
was om te vertrekken en dat hij gewoon moest opstappen.

Eindelijk	in	Praag	aangekomen	besloten	deze	jongens	om	iets	te	
gaan eten en erna Praag in haar avondsferen te verkennen. Om 
rustig	de	avond	in	te	zetten	begonnen	ze,	met	uitzondering	van	
Mitch,	met	een	fles	wodka	om	erna	door	 te	gaan	met	 lekkere	
cocktails,	die	ze	om	ter	snelst	wilden	opdrinken.	Waarom?	Dat	
weet niemand. Tegen het einde van de avond was de toestand 
schrijnend:	Josh	was	aan	het	uitpakken	tegen	Engelsmannen	van	
middelbare leeftijd - uiteraard voetbalgerelateerd - dus besloot 
Mitch	deze	naar	huis	te	brengen.	Onderweg	kwamen	ze	Butters	
tegen die heel droog gewoon in het midden van het straat lag. 
Gradje	stond	er	toen,	met	een	platte	gsm,	alleen	voor.	Na	drie	
keer een rondje te hebben gelopen en nog steeds niemand 
gevonden	 te	 hebben,	 besloot	Gradzak	 om	 een	 taxi	 te	 nemen.	
Gradje	wist	 niet	meer	 exact	 wat	 de	 naam	 van	 de	 hostel	 was,	
dus waagde hij maar een gokje. Eenmaal aangekomen bleek dit 
totaal	het	verkeerde		te	zijn,	AAN	DE	ANDERE	KANT	VAN	
PRAAG!	Gradje	had	niet	meer	genoeg	geld	mee,	dus	besloot	hij	
het	op	een	lopen	te	zetten.	De	wonderen	waren	de	wereld	nog	
niet uit toen Gradje in de KFC wou gaan slapen en daar wat 
mensen	tegen	kwam	die	 in	dezelfde	hostel	 sliepen.	Om	07u00	
was Gradje eindlijk terug thuis.

De	volgende	avond	kwamen	Patje	en	co	eindelijk	aan,	de	jongens	
die	de	vorige	avond	al	hard	waren	gegaan,	wilden	een	rustige	
avond,	laaaamee ! 

De	dag	erna	gingen	ze	iets	cultureels	doen,	een	kasteel	bezoeken.	
Terwijl	 Brüno	 zijn	 parcourskills	 aan	 het	 oefenen	 was	 waren	
Ruddy en Patje hier super hard mee aan het lachen waarop 
Blinde	 zei	 dat	 ze	 er	 niets	 van	 zouden	 bakken.	 Patje	wou	 zich	
natuurlijk	 bewijzen	 en	was	 vergeten	 dat	 hij	 zijn	 gsm	nog	 vast	
had.	Resultaat:	gsm	helemaal	naar	de	klote.	Die	avond	zijn	ze	
uiteraard	nog	eens	goed	hard	gegaan,	the usual dus. De volgende 
stop	was	Boedapest,	de	geboorteplaats	van	de	naked	man.
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Brakken in Boedapest
Na	 een	 lange	 treinrit	 kwamen	 ze	 ‘s	 middags	 eindelijk	 aan	 in	
Boedapest. Vlug een burger gaan eten om direct erna naar het 
hostel	 te	 gaan.	Was	 Patje	 toch	 wel	 niet	 zijn	 rugzak	 vergeten!	
Samen met Ruddy heeft Patje half  Boedapest doorgesprint voor 
deze	 rugzak.	 Dikke	 piemelchance	 dat	 deze	 er	 nog	 lag.	 OEF!	
Eenmaal	in	de	hostel	aangekomen	maakten	ze	zich	direct	klaar	
om er een bonte avond van te maken. Vernomen van externe 
verhalen	is	dit	zeker	en	vast	gelukt.	

De	 volgende	 dag	 kropen	 ze	 vroeg	hun	bed	uit	 om	14h00	 om	
de cultuur van Boedapest op te snuiven. Kort het paleis en het 
parlement	bezocht	om	dan	te	constateren	dat	het	terug	boittijd	
was.	Zich	klaargemaakt	om	nog	eens	heel	goed	te	gaan,	begonnen	
ze	 aan	 een	 rustige	 voordrink	 in	 combinatie	 met	 een	 pooleke	
leggen. Mitch was nogal hoogmoedig en begon biertjes binnen 
te kletsen aan een tempo dat hij nog nooit tevoren had gedaan.. 
Laten	we	het	zo	zeggen:	Mitch	was	vroeg	gaan	slapen	met	een	
lege	maag.	Terwijl	de	 rest	 zich	kiplekker	voelde,	vertrokken	ze	
naar	de	club.	Onderweg	was	er	een	kebabzaak.	Patje	en	Gradje	
hadden	 toch	 wel	 een	 hongertje	 gekregen,	 maar	 hadden	 geen	
zin	om	‘aan	te	schuiven’	in	deze	lege	kebabtent.	Ze	bedachten	
een	plan	waar	Ocean’s	Eleven	trots	op	zou	zijn	geweest!	Als	de	
uitbater	niet	keek	gingen	ze	vlug	een	handje	vol	kebab	grijpen.	
Nu moeten jullie weten dat er een raam open stond vanwaar je 
de	kebab	kon	pakken.	Terwijl	Patje	zijn	handje	vol	aan	grijpen	
was,	zegt	Gradje	de	volgende	woorden:	“Ja,	hij	kijkt	toch!”.	Ze	
zetten	het	op	een	lopen.	Maar	het	plan	had	gewerkt,	met	goed	
gevulde	magen	kwamen	ze	de	club	binnen.	Na	lang	en	dapper	
gestreden te hebben moest Patje naar huis gebracht worden. 

De	 volgende	 ochtend	 hadden	 Brüno	 en	 Butters	 een	 geweldig	
verhaal	te	vertellen.	Toen	zij	rond	een	uur	of 	vijf,	zes	terug	thuis	
kwamen,	botsten	ze	op	twee	Australiërs	tegen	die	plat	lagen	van	
het	 lachen.	Er	was	een	‘naked	man’	 in	de	 lobby	en	ze	hadden	
hem	op	video	vast	kunnen	leggen.	Butters	en	Brüno	vonden	dit	
wel	geestig	en	bekeken	de	video	waarop	ze	hun	ogen	niet	konden	
geloven.	Gradje	was	de	 ‘naked	man’,	niet	alleen	Patje	was	dus	
die	avond		gesneuveld.	Gradje	werd	wakker	in	zijn	bed	met	een	
brochure	uit	 de	 lobby	waar	hij	 een	 tijdje	had	geslapen	 in	 zijn	
ondergoed.

Boedapest was geslaagd.

Spauwen in Split
Eenmaal	 aangekomen	 in	 Split,	 had	 Brüno	 een	 weddenschap	
verloren waardoor hij op het spoor moest gaan liggen. Uiteraard 
werd	hier	een	foto	van	genomen,	en	wauw!	Wat	een	profielfoto.	
Butters en  Josh hadden een AirBnB geregeld. Helaas waren de 
vorige	huurders,	Poolse	rappers,	nog	niet	vertrokken.	Toen	deze	
eindelijk	eruit	werden	gesmeten	konden	ze	hun	spullen	afzetten.

Patje	 en	 Gradje	 zijn	 ware	 GoT-fans,	 en	 wilden	 natuurlijk	 de	
filmlocaties	waar	delen	van	Meereen	werden	gefilmd	bezichtigen.	
RIP	Barristan	Selmy.	(the	man,	the	legend)

Die	avond	tijdens	een	lichte	kroegentocht	werden	ze	meegelokt	
naar een club. Op het einde van de avond heeft Patje nog een 
losse rots op het midden van de straat in een bocht gelegd. Niet 
zijn	meest	heldere	moment.	

De volgende dag rustig uitgebrakt aan het strand om dan weer 
met	het	belangrijkste	deel	van	de	dag	te	beginnen,	de	voordrink.
Deze	 voordrink	was	 een	ware	 veldslag	 voor	 velen.	Er	was	het	
prachtige concept biieeeeeerkring toegepast. Enkel Butters en 
Ruddy	 hebben	 de	 avond	 overleefd	 zonder	 een	 boertje	 plus	 te	
laten.	Ruddy,	Butters,	Brüno	en	Mitch	besloten	om	nog	uit	 te	
gaan	terwijl	Patje,	Gradje	en	Josh	rustig	bleven	nachillen.	

De	volgende	ochtend	moesten	ze	een	trein	halen	die	uiteindelijk	
was	afgeschaft	en	dus	hebben	ze	heel	de	middag	in	het	station	op	
de grond geslapen.

EINDE •CVD & AR
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Summer

Festivalzomer

De zomer komt er weer aan. Naast het feit dat dit betekent dat de zomerblok er 
ook weer aankomt wil dit ook zeggen dat de festivalzomer dichter bij komt. Omdat 
de gemiddelde student helaas niet herexamenloos door het leven gaat staan de 
festivals chronologisch gerangschikt. Op deze manier kan je je zomer helemaal 
inplannen.

Helemaal herexamenproof  en ideaal om het einde van de juni-
examens te vieren. Hoewel dit festival ideaal valt voor studenten 
is de prijs helaas niet helemaal studentproof. Met bekende 
namen	 zoals	 P!nk,	 Bastille,	 Muse,	 Years	 and	 Years	 en	 vele	
anderen	is	het	de	€273	(inclusief 	camping)	misschien	wel	waard.	
Nog een pluspunt is dat de camping eenvoudig te bereiken is 
vanuit Leuven dus kan je na dat laatste examen of  na de eerste 
uitstap naar de Oude Markt rechtstreeks de bus op om verder 
te vieren.

Couleur Café 
28 juni tot 1 juli

Rock Werchter  
27 tot 30 juni

Valt	helaas	samen	met	Rock	Werchter	en	in	dit	geval	is	kiezen	
echt	verliezen.	Vier	het	einde	van	de	examens	 in	de	 schaduw	
van het Atomium en geniet ondertussen van de heerlijke 
wereldkeuken waar Couleur Café toch wel echt om bekend 
staat.	Minder	bekende	namen	dan	op	Rock	Werchter,	maar	laat	
dat	 vooral	 de	 sfeer	 niet	 bederven.	Met	 namen	 zoals	Tamino,	
Xavier	 Rudd	 en	 Dvtch	 Norris	 is	 het	 de	 €103,80	 (inclusief 	
camping)	zeker	waard!	

Balaton Sound 
3 tot 7 juli

Voor	 de	 mensen	 die	 het	 wat	 verder	 willen	 zoeken	 dan	 de	
Belgische festivals is er Balaton Sound aan het prachtige 
Balatonmeer	in	Hongarije.	Prijzen	varieren	tussen	de	€300	en	
de	€350	afhankelijk	van	welke	camping	je	wilt.	Hierbij	komt	dan	
nog	 eens	 je	 trein-/bus-/vliegticket.	Hierdoor	 is	 het	misschien	
niet	 het	 meest	 budgetvriendelijke	 festival,	 maar	 laat	 dat	 de	
sfeer	 zeker	 niet	 bederven	 met	 namen	 als	 Marshmello,	 Paul	
Kalkbrenner,	The	Chainsmokers	en	Jess	Glynne.

Les Ardentes 
4 tot 7 juli

Dit	Luiks	festival	zal	dit	 jaar	plaatsvinden	in	het	begin	van	de	
zomervakantie.	Er	 staan	niet	heel	 veel	bekende	namen	op	de	
line-up. De meest bekende naam is veruit Black Eyed Peas. Voor 
vier	 dagen	 festival	 inclusief 	 camping	 betaal	 je	 €152,50.	 Een	
unicum	aan	dit	 festival	 is	dat	ze	zelf 	zeer	goedkope	pakketten	
bier	aanbieden	voor	hun	campingbezoekers:	24	blikjes	 Jupiler	
voor	 €26,50.	 Er	 zijn	 minder	 aangename	 manieren	 om	 de	
zomervakantie	te	beginnen.
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Cactusfestival 
5 tot 7 juli

Nog	 steeds	 herexamenproof:	 het	 Cactusfestival	 in	 het	
Minnewaterpark van Brugge. Misschien wel minder groot dan 
de	andere	festivals	maar	daarom	zeker	niet	minder	gezellig.	De	
line-up is nog niet compleet maar toch staan er nu al kleppers 
van	namen	op	zoals	Oscar	and	The	Wolf,	dEUS,	Bloc	Party	en	
Goose.	Ook	voor	dit	festival	zal	je	minder	pintjes	moeten	laten	
staan	dan	voor	Rock	Werchter:	€109,12	(combiticket	voor	drie	
dagen,	inclusief 	camping).

Pukkelpop 
16 tot 18 augustus

Tomorrowland 
19 tot 21 juli en 26 tot 28 juli

Gentse Feesten 
19 tot 28 juli

Dour Festival 
10 tot 14 juli

Crammerock  
7 tot 8 september

Voor de gelukkigen onder ons die een ticket hebben kunnen 
scoren	 voor	 één	 van	 de	 twee	 weekends	 Tomorrowland:	 veel	
plezier.	Al	 de	 rest	wens	 ik	 veel	 succes	 volgend	 jaar	 tijdens	 de	
ticketverkoop (en dit jaar een wonder als je nog aan een ticket 
wilt geraken). Tomorrowland staat behalve de onmogelijke 
ticketverkoop natuurlijk ook bekend voor de prachtig uitgewerkt 
podia en dj’s en artiesten van wereldniveau. 

Wellicht de grootste frustatie voor de gemiddelde student met 
herexamens:	het	trotseren	van	alle	nieuws-	en	Facebookberichten	
over	Pukkelpop.	Niet	echt	herexamenproof 	helaas.	Met	prijzen	
variërend	 van	 €205	 tot	 €230	 voor	 een	 combiticket	 van	 drie	
dagen	met	camping	kan	je	jezelf 	wel	troosten	met	de	idee	dat	
je	heel	wat	geld	bespaart.	Je	mist	wel	namen	als	Post	Malone,	
Royal	Blood,	Twenty	One	Pilots	en	Anne-Marie.

Een	van	de	meer	budgetvriendelijke	festivals	van	het	lijstje:	Dour	
Festival. Het goedkoopste combiticket voor vijf  dagen inclusief  
regular	camping	kost	slechts	€170.	Hierdoor	zijn	er	misschien	
wel minder bekende namen maar niets belet je ervan om sfeer 
te maken met je vrienden.

De	website	van	de	Gentse	Feesten	2019	staat	nog	niet	online,	
maar	 één	 ding	 is	 zeker:	 qua	 budget	 zal	 het	 zeker	 een	 topper	
worden	aangezien	dit	10-daags	festival	helemaal	gratis	is.	Nog	
een	voordeel:	aangezien	dit	 festival	10	dagen	duurt	 is	de	kans	
dat	je	je	één	dag	kan	vrijmaken	vrij	tot	zeer	groot.

Ook	van	dit	 festival	 is	 er	nog	niet	 veel	 geweten	aangezien	de	
website	nog	niet	online	staat.	Het	enige	wat	wel	geweten	is,	 is	
dat	het	zal	plaatsvinden	in	het	weekend	van	7	tot	8	september	
in Stekene. •ES
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Summer

Vakantiebestemmingen / citytrips

Voor velen is een vakantie met de vriendengroep dé manier om september na een 
eventuele tweede zit af te sluiten. Even alle zorgen achterwege kunnen laten en volop 
genieten, heerlijk toch! Maar hoeveel bestemmingen zijn er wel niet om op vakantie 
te gaan? In de volgende paragrafen hebben we met het communicatieteam een 
aantal zeer leuke vakantiebestemmingen uitgestippeld.

Boedapest
Jawel	hoor,	we	hebben	het	hier	over	hetzelfde	Boedapest	als	in	
‘‘Patje en Gradje’’ wordt besproken! 

Deze	 stad	 is	 echt	 ge-wel-dig	 als	 het	 neerkomt	 om	 eens	 goed	
de	 pannen	 van	 het	 dak	 te	 feesten.	 Niet	 alleen	 zijn	 er	 super	
toffe	 uitgaansbuurten	maar	 is	 het	 nog	 eens	 een	 spotgoedkope	
vakantiebestemming. 

Er	zijn	veel	plaatsen	waar	je	kan	verblijven	maar	een	van	de	meest	
aangeraden	is	toch	wel	‘‘	The	Hive	’’,	een	party	hostel	gelegen	
in	het	midden	van	Boedapest.	In	2018	is	deze	hostel	tot	tweede	
beste van de wereld benoemd voor groepen! Van slaapplaatsen 
en keuken tot en met sanitair is alles er spik en span. Moest dat je 
niet overtuigd hebben dan doen de vele activiteiten dit misschien 
wel,	waaronder	boat	parties,	beer	bike	...

Een stad als Boedapest heeft natuurlijk ook veel clubs die je niet 
allemaal kan hebben gedaan als je er maar voor een paar dagen 
verblijft.	 Eentje	 die	 zeker	 is	 aangeraden	 is	 de	 grootste	 van	 ze	
allemaal,	club	Instant.

Naast	 het	 uitgaansleven	 zijn	 er	 ook	 bezienswaardigheden	
die	 je	 overdag	 kan	 doen.	 Echt?!	 Ja	 hoor!	 Een	 topvoorbeeld	 is	
“Széchenyibad”,	het	grootste	medicinale	kuuroord	van	Europa.	
Hier kan je heerlijk in het warme water verwarmd door 
natuurlijke	warmwaterbronnen	zitten	tot	‘s	avonds	laat.	Perfect	
om de alcohol van de dag ervoor uit je systeem te verwerken 
om	plaats	te	maken	voor	nieuwe!	Natuurlijk	zijn	er	ook	andere	
plaatsen	 die	 je	 kan	 bezoeken	 zoals	 de	 Grote	 Synagoge,	 het	
parlement ...

Barcelona
Als	 je	 graag	 zon	 en	 avondcultuur	 hebt,	 is	 Spanje	 zeker	 een	
plaats	 	 voor	 jou.	Barcelona	 is	 een	 zeker	 een	wel	 aan	 te	 raden	
bestemming,	student	of 	niet!	

Met	de	Sagrada	Familia,	Park	Güell,	Camp	Nou	Stadion	FC	en	
zo	veel	meer	kan	je	zeker	meerdere	dagen	verblijven	in	Barcelona	
zonder	je	te	vervelen!	Ben	je	nog	eens	een	voetbalfan	ook?	Dan	
kan	je	je	vakantie	zelfs	zodanig	plannen	dat	je	een	van	de	beste	
ploegen	ter	wereld	kan	zien	spelen,	FC	Barcelona.

Kijk je op familiefeesten ook meer uit naar de hapjes dan naar 
het	eigenlijke	hoofdgerecht?	Dan	heb	je	heel	veel	geluk	met	een	
van	de	cullinaire	specialiteiten	van	Barcelona,	de	tapas!	Je	kan	
dit bekijken als vele hapjes die samen de hoofdmaaltijd vormen. 
In	Barcelona	zijn	er	meerdere	straten	vol	met	tapabars,	vechten	
voor	de	tapa’s	zal	het	dus	niet	worden!

Na	de	bezienswaardigheden	die	 je	overdag	doet	gaan	we	over	
naar	de	 échte	 reden	dat	 je	Barcelona	moet	bezoeken:	 la fiesta. 
Aan de kust is er een hele rij van clubs waar je super hard kan 
gaan feesten. Als je niet belachelijk veel geld uit wil geven raden 
we je aan om eerst een voordrink te doen. Houd er ook rekening 
mee dat de inkom aan elke club tussen de vijftien en twintig euro 
bedraagt. Vind je de kust te ver van het centrum om te gaan 
feesten?	Geen	probleem,	in	Barcelona	wemelt	het	van	de	taxi’s,		
die qua prijs heel goed meevallen als je per drie of  vier in een 
taxi	zit!Széchenyibad

The Hive, Party Hostel
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Berlijn
Feiern	 Sie	 auch	 gern?	 Jazeker,	we	 gaan	met	 onze	 derde	 optie	
niet onderdoen voor de twee vorige bestemmingen qua feesten 
hoor!  Berlijn staat bekend om haar clubs en het feesten. Heb je 
dan	nog	eens	een	voorkeur	voor	techno?	Zeker	gaan!	Er	wordt	
namelijk	heel	wat	techno	gedraaid	in	deze	clubs.	Is	techno	niets	
voor	jou,	geen	probleem,	er	zijn	ook	clubs	waar	andere	muziek	
wordt gedraaid.

Naast het uitgaansleven bespreken we natuurlijk ook de culture 
trekpleisters	 van	 Berlijn	 zoals	 bij	 Boedapest	 en	 Barcelona.	
Iedereen	kent	de	Berlijnse	Muur	wel,	 zo	niet	 schaam	 je.	Deze	
muur die vroeger Oost- en West-Berlijn scheidde is een waar 
monument.	De	val	van	deze	muur	was	een	heuse	mijlpaal	in	de	
geschiedenis	 van	Berlijn.	Auschwitz	mag	 dan	wel	 het	 grootste	
concentratiekamp	zijn	van	WO	II,	maar	bij	Berlijn	is	er	ook	een	
die	 je	 kan	 bezoeken:	 concentratiekamp	 Sachsenhausen.	 Hier	
krijg	 je	niet	alleen	een	beeld	over	de	omstandigheden	die	zich	
in	het	concentratiekamp	afspeelden,	maar	leer	je	ook	informatie	
over	de	zoon	van	Stalin...	

Is	dit	allemaal	te	serieus	voor	je?	Dan	kan	je	dicht	bij	checkpoint	
Charlie ook terecht bij het curryworstmuseum! Met een beetje 
geluk	groet	de	mascotte	je	buiten	al,	maar	ook	zonder	een	foto	
met	 een	grote	 curryworst,	 beleef 	 je	 er	 een	 ludieke	 tijd.	Het	 is	
een	beetje	duur,	maar	 je	kan	het	perfect	koppelen	met	een	op	
Berlijnreis obligate curryworst.

•CVD & AR

Clubs aan kust

Berlijn

Berlijnse Muur

Conclusie
Al	deze	bestemmingen	zijn	geweldig,	Stel	je	nu	eens	voor	dat	je	deze	allemaal	zou	kunnen	combineren	in	één	grote	road	trip!	
De	eerste	vraag	die	waarschijnlijk	in	jullie	op	komt,	is	of 	de	vervoerskosten	niet	te	hoog	gaan	zijn	door	de	grote	afstanden?	
Het	antwoord	op	deze	vraag	is	simpel:	Je	kan	via	de	NMBS	een	internationale	treinkaart	kopen	waarmee	je	over	een	bepaalde	
tijdsperiode	elke	trein	kan	nemen	in	heel	Europa!	Zo	doe	je	niet	enkel	één	bestemming	maar	zie	 je	meerdere	verschillende	
cultuurstijlen op één periode. 
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VTK

De vtKar Door De jaren heen

Jullie hebben hem wellicht al voorbij zien rijden, de prachtige witte camionette 
met het VTK logo en schild op. We maken al tientalle jaren gebruik van een 
bestelwagen, maar die zag er belange niet altijd hetzelfde uit. Hier een overzicht 
van de geschiedenis van de VTKar!

Renault R4 F4, 1984 - ..
Dit is de eerste kar die VTK heeft aangekocht. 
Deze	werd	omgedoopt	tot	de	VTKar	en	zal	het	
begin	zijn	van	een	tijdperk	van	vele	karren.

Volvo 240, 1990 -1993
Deze	 kar	 heeft	 het	 uitgehouden	 tot	 hij	
18	 jaar	 was.	Hij	 was	 zo	 versleten	 dat	 er									
uitlaatgassen	in	de	kar	werden	geblazen	en	
dat het risico op vergiftiging te groot werd.

Volkswagen Transporter, 1993 -1995
Blijkbaar	had	deze	kar	de	eigenschap	dat	je	kon	schakelen	zonder	te	
moeten	ontkoppelen.	Dit	klinkt	natuurlijk	zeer	handig,	maar	 is	wel-
licht	één	van	de	redenen	van	de	korte	levensduur.	Hoewel,	de	laatste	
druppel	was	toen	ze	op	een	dag	aan	het	Hooverplein	plots	niet	meer	
konden	sturen.	Dat	moet	lastig	zijn	geweest	om	daar	weg	te	geraken!

Mazda, 1995 -1995
We	zitten	duidelijk	in	een	periode	waar	de	kar-
ren	 er	 door	 vliegen.	 De	 nieuwe	 rode	 Mazda	
scheurde	 blijkbaar	 als	 geen	 andere	 kar,	 maar	
verbruikte	 veel	 olie.	 Later	 hetzelfde	 jaar	 gaf 	
die	de	geest	wegens	 te	 lang	 rijden	zonder	olie.	
Burgerlijk ingenieur studeren is duidelijk niet 
genoeg om een bestelwagen lang te kunnen on-
derhouden.

Sloop de kar!
Toen	 de	 VW	 Transporter	 kapot	 was,	
heeft VTK een fundraising opgericht 
om	 de	 volgende	 kar	 te	 kunnen	 fi	nan-
cieren.	 Dit	 hebben	 ze	 gedaan	 door	
middel van een evenement waar je 
kon betalen om de vorige kar eigen-
handig	 te	 slopen.	Ze	 sloopten	 vroeger	
letterlijk kar na kar op korte tijd...

Als het echt moet..
In	 deze	 tijd	 konden	 we	 als	 het	 nodig	
was als reserve-kar gebruik maken van 
een bestelwagen van de drukker van 
toen:	 ‘de	Raaf ’.	Het	was	wel	 niet	 veel	
soeps	 want	 een	 dopje	 zat	 er	 niet	 eens	
op	 de	 benzinetank,	 enkel	 een	 oude	
vod	 die	 het	 benzineverlies	 wat	 moest	
beperken. Ook werkte de koppeling 
soms	 niet	 mee,	 waardoor	 de	 tweede	
versnelling dan de hoogste was. Niet 
zo	 handig	 als	 je	 dat	 ineens	 voor	 hebt	
in het midden van de autosnelweg!
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Volkswagen LT31, 2001 - 2003
In	deze	periode	was	de	bonus-malus	van	de	
kar 23(!) waardoor we nergens nog een 
verzekering	 konden	 krijgen.	 Het	 was	
duidelijk tijd voor strenge regels op-
gelegd	aan	de	karchauffeurs.

Fiat Ducato, 2003 - 2009
Na	het	keer	op	keer	mishandelen	van	onze	
karren hebben we eindelijk geleerd hoe we 
fatsoenlijk moeten omgaan met een kar. 
Deze	kar	is	 lang	meegegaan	door	de	strik-
tere	 regels	 voor	 de	 toegewezen	 karchauf-
feurs van VTK.

Fiat ‘Roxanne’ Ducato, 2009 - 2014
Voor	de	eerste	keer	werd	er	geopteerd	om	eenzelfde	type	kar	
te	 kopen.	 Aangezien	 er	 dan	 niet	 veel	 speciaals	 aan	 zou	 zijn										
geweest,	hebben	ze	voor	het	eerst	een	echte	naam	gegeven	aan	
de	kar.	Deze	VTKar	had	als	bijnaam	‘Roxanne’.

Peugeot ‘Luna’ Boxer, 2014 - 2019
De huidige kar lijkt enorm op de vorige twee maar is wel degeli-
jk	een	ander	merk.	Zij	staat	nog	altijd	paraat	als	we	haar	nodig	
hebben.	En	 ik	zeg	 ‘haar’	aangezien	ze	 ‘Luna’	heet.	Ondanks	
haar	jaren	trouw	is	ze	aan	haar	laatste	werkingsjaar	bezig..

Een nieuwe kar?
Onze	huidige	kar	begint	te	versleten	te	geraken:	de	zijdeur	is	kapot,	de	linkse	pinker	blijft	maar	pinken..	
Het	wordt	dus	tijd	om	een	nieuwe	kar	aan	te	kopen!	Aangezien	we	in	een	tijdperk	leven	waar	iedereen	
hamert	op	duurzaamheid,	is	ook	VTK	gaan	kijken	om	een	duurzamere	kar	aan	te	kopen.
De eerste logische optie was een elektrische kar die veel beter is voor het milieu. Hier hangen nog vele 
andere	voordelen	aan	vast,	maar	helaas	wegen	de	nadelen	meer	door.	Zo’n	wagens	kunnen	niet	enorm	
snel	 rijden,	de	maximale	rijafstand	 is	zeer	beperkt	en	de	 laadcapaciteit	 is	minder	omdat	de	batterij	
anders overbelast wordt.
Vervolgens werd de optie CNG (aardgas) bekeken. Helaas opnieuw is de laadcapaciteit hier ook        
beperkt	samen	met	andere	praktische	nadelen.	Uiteindelijk	na	maanden	voorbereiding	en	onderzoek	
zijn	we	toch	moeten	gaan	voor	hetzelfde	type	als	de	huidige	kar.	Duurzaamheid	is	iets	waar	we	allemaal	
naar	moeten	streven,	maar	voor	ons	mag	het	onze	belangrijke	werking	niet	in	de	weg	staan!
De	naam	van	de	nieuwe	kar	 is	momenteel	nog	een	geheim	maar	die	zullen	 jullie	wel	snel	 te	weten	
komen! •JT

Waar is de praeses?
In	het	academiejaar	‘08-’09	konden	de	prae-
sides	 van	 VTK,	 Apolloon,	 LBK,	 Medica	
en Farma het goed vinden met elkaar. Om 
het hecht klikje te trollen hebben de vices 
hen uitgenodigd om in de laadruimte op de 
snelweg al rijdend te cantussen. Dan hebben 
ze	stiekem	de	praesides	in	één	kar	gestoken,	
achtergelaten op een parking naast de snel-
weg	 en	 weggereden	met	 de	 tweede	 kar.	 Ze	
konden	 er	 maar	 half 	 mee	 lachen	 want	 ze	
begonnen direct mensen te bellen om hen te 
komen halen! En dit terwijl de vices bakken 
bier	 en	 slaapzakken	 hadden	 verstopt	 in	 de	
kar om de nacht door te komen. Eéntje be-
gon	zelfs	bijna	te	wenen..

?
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Existenz

existenzweeK: een verslaG

Wanneer	je	de	locatie	via	de	Kaboutermansstraat	betrad,	was	je	onmiddellijk	onder	de	indruk	van	de	grootte	van	het	domein.	Wanneer	
je	de	kloostervleugel	binnenging,	werd	je	meegenomen	in	het	verhaal	van	Existenz	18|19	dat	verteld	werd	via	de	fotokaders	aan	de	
muur. Daar lag ook een gastenboek waar iedereen een woordje kon achterlaten. Rechts van de gang was een tentoonstellingsruimte 
waar	werken	van	de	workshops	werden	getoond.	Links	was	de	eerste	workshopruimte,	de	Creation	Room,	waar	tal	van	workshops	
doorgingen.	Zo	hadden	we	een	workshop	plastiek	recycling	door	Sheep	on	Wheels,	een	groep	gepassioneerde	jongeren	uit	Kessel.	
Ook	gaf 	één	van	onze	Existenzers	een	workshop	boekbinden,	werden	yoga	sessies	gehouden	en	leerden	studenten	de	knepen	van	
houtbewerking.	Naast	deze	dynamische	ruimte	was	er	een	kleine	kamer	om	helemaal	tot	rust	te	komen,	hier	kon	je	genieten	van	een	
betoverende lichtinval dat overdag deed denken aan het licht dat door een bladerdek valt en ’s avonds verschijnt als een schitterende 
sterrenhemel.

Als	je	verder	wandelde	in	het	gebouw	kwam	je	in	de	kapel,	waarvan	je	al	een	eerste	glimp	opvangen	bij	het	binnenwandelen	op	het	
domein.	Met	haar	hoge	plafond	en	afbladerende	wanden	vormde	ze	het	perfecte	decor	voor	onze	concertzaal	waar	verschillende	
bands	optraden,	zoals	Go	March,	Homegirl,	she	bad	en	LILØ,	maar	ook	Leuven	Jazz	en	vele	anderen.

Aan	de	andere	kant	van	de	kapel	was	er	nog	een	tweede	workshopruimte,	de	Bridge,	waar	de	studenten	konden	kennis	maken	met	de	
wondere	wereld	van	koffie-	en	wijnproeven,	beton	gieten	en	metselen.	Ook		kwam	Preparee	langs	en	gaf 	een	amusant	improvisatie	
voorstelling met de houten brug als decor voor hun toneel.

Verder	op	de	tocht	doorheen	het	gebouw	kon	je	nog	andere,	creatieve	ruimtes	ontdekken	zoals	de	volledig	roze	kamer,	een	gang	
waar	kruisjes	naar	beneden	hingen	om	 interessante	 schaduwen	 te	projecteren,	een	vervreemdende	badkamer	en	een	kartonnen	
dozen	kamer	die	leidde	naar	een	rustige	veranda.	Ook	was	er	in	samenwerking	met	VTK	een	escaperoom	om	samen	met	je	team	
het	raadsel	der	zonden	te	ontknopen	en	te	ontsnappen.	Verder	waren	de	andere	ruimtes	ingericht	tot	ontwerpateliers	om	hier	de	
begeleidingen te laten doorgaan. Op het einde van de tocht wandelde je nog langs twee prachtige moderne lusters van gerecycleerde 
materialen,	die	je	laten	wegdromen.	Tot	slot	eindigde	je	in	het	café,	waar	vele	studenten	genoten	van	een	frisse	pint	of 	één	van	de	
heerlijke gerechten die ons kookteam had bereid.

Al	deze	dynamische	ruimtes	geven	uit	op	de	centrale	binnentuin,	die	enerzijds	het	kloppende	hart	van	het	klooster	 is,	maar	die	
anderzijds	ook	een	oase	van	rust	vormt	waar	iedereen	volop	kon	genieten	van	de	eerste	zonnestralen	van	de	lente.	Ook	de	andere	
buitenruimte	onder	de	stoffen	luifel	was	erg	geliefd.

Wil	je	meer	weten	over	de	week	en	de	locatie?	Ga	dan	zeker	naar	onze	website	of 	lees	er	meer	over	in	Unité.

www.existenz.be

https://issuu.com/existenz_unite/docs/unite_webversie_210x260

Dit jaar namen wij, Existenz, een verborgen parel in het Leuvense stadsweefsel 
in en toverden het om tot een pop-up campus en muziekfestival. Een week 
lang vormde het Klooster van de Broeders van Liefde de setting voor unieke 
ervaringen en ontmoetingen en was het een wit canvas om onze creativiteit op 
los te laten. 



 33



34

YERA

roDe Duivels versus DraCula: 1-1

We weten ondertussen allemaal dat er actie moet ondernomen worden om 
de klimaatverandering te voorkomen. Het grootste discussiepunt in België is 
momenteel of wij deze extra inspanningen moeten leveren of dat wij reeds ons 
eerlijk deel bijdragen? Om na te gaan of België wel degelijk genoeg doet om de 
klimaatopwarming tegen te gaan, vergelijken we de situatie in België met die van 
het armste land van Europa: Roemenië. Dit Oost-Europees land heeft het laagste 
BBP per capita van de EU, wel vier keer lager dan dat van ons land. Je zou dus 
verwachten dat ze hopeloos achterop lopen op vlak van hernieuwbare energie en 
duurzame elektriciteitsopwekking. Laat ons dus even de vergelijking maken.

Situatie in Roemenië
Om	een	waardige	studie	te	doen,	zijn	we	
vanuit	 YERA	 met	 een	 kleine	 delegatie	
naar	 Roemenië	 afgereisd.	 Tijdens	 deze	
inspectie van het land is opgevallen dat 
het	 landschap	 in	 Roemenië	 momenteel	
heel	tweezijdig	is:	enerzijds	zijn	er	nog	de	
vele	gelijkaardige	grijze	blokken	van	hun	
Oostblok	 verleden,	 anderzijds	 steken	 er	
hier en daar ook gigantische wolkenkrab-
bers uit van verschillende kapitalistische 
bedrijven	die	zich	na	de	val	van	het	Oost-
blok	in	Roemenië	gevestigd	hebben.	

Deze	 tweestrijd	 is	 ook	 zichtbaar	
in de beschikbare capaciteit aan 
elektriciteitsproductie	die	het	 land	bezit.	
Langs de ene kant heeft het land nog 
veel	 oude	 steenkoolcentrales	 (6	 GW)	
en	 zelfs	 een	 kerncentrale	 die	 destijds	
door de Russen geplaatst is (1.5 GW). 
Anderzijds	 is	 de	 Europese	 invloed	 ook	
duidelijk	 zichtbaar.	 Onder	 andere	 door	
de	Europese	fi	nanciële	steun	die	het	land	
krijgt sinds het lid is van de Europese 
Unie	 in	 2007,	 zijn	 er	 veel	windturbines	
gebouwd.	Op	minder	dan	vijf 	 jaar	 tijd,	

heeft	 Roemenië	 drie	 GW	
aan windcapaciteit gebouwd. 
Dit is ongeveer vergelijkbaar 
met de windcapaciteit van 
België.	Verder	heeft	het	land	
ook in mindere mate reeds 
geïnvesteerd	 in	 zonnepan-
elen	 (0.6	 GW)	 en	 biomas-
sa	 (0.1	 GW).	 Tot	 slot	 heeft	
Roemenië,	 mede	 door	 zijn	
communistisch	 verleden,	
reeds een sterk uitgebouwd 
netwerk	 van	 warmtenetten,	
wat ook sterk helpt om warm-
te	op	een	meer	duurzame	wi-
jze	te	distribueren.
Wat verder ook nog typerend 
is aan het energielandschap 
van	Roemenië	is	dat	er	veel	waterkracht-
centrales	 aanwezig	 zijn.	Dit	 is	 vooral	 te	
danken aan het Karpatengebergte. In 
totaal	 hebben	 ze	 zo	 6	 GW	 capaciteit	
gebouwd die samen jaarlijks meer dan 
30%	 van	 hun	 elektriciteit	 voorziet	 (15	
TWh).	Dit	zijn	dan	zowel	centrales	geb-
aseerd op een groot hoogteverschil in de 
bergen als centrales die de grote debieten 
van rivieren benutten op bijvoorbeeld de 
Donau.

Het	 is	 dus	 duidelijk	 dat	 Roemenië	 een	
enorm gevarieerde elektriciteitsproductie 
heeft	 met	 steenkool,	 gas,	 kernenergie,	
wind,	 waterkracht	 en	 nog	 in	 minde-
re	 mate	 zonnepanelen	 en	 biomassa.	
Dit is één van de meest gebalanceerde 
elektriciteit systemen in heel de EU. Het 
is	verder	ook	duidelijk	dat	Roemenië	het	
goed doet op vlak van hernieuwbare en-
ergie,	 met	 45%	 van	 de	 elektriciteit	 op-
gewekt	 op	 duurzame	 wijze.	 Het	 enige	
zwakke	punt	van	hun	elektriciteitsmix	is	
het	feit	dat	ze	nog	in	sterke	mate	gebruik	
maken van steenkool als base load.

Europese doelstellingen
Vanuit Europa is er voor elk land een 
doelstelling in verband met hoeveel en-
ergie er uit hernieuwbare bronnen moet 
komen	tegen	2020.	Al	deze	doelstellingen	
samen	zouden	dan	resulteren	dat	de	Eu-
ropese	 Unie	 20%	 van	 zijn	 energie	 uit	
hernieuwbare bronnen haalt.
Deze	 doelstellingen	 zijn	 bepaald	 door	
verschillende factoren in rekening te bren-
gen,	zoals	de	hoeveelheid	hernieuwbare	
energie	die	 reeds	aanwezig	was	 in	2005	
en het BBP van elk land. Op die manier 
werd	dus	bekomen	dat	Roemenië	 tegen	
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2020	24%	van	zijn	energie	op	duurzame	
wijze	moest	produceren,	daar	waar	Bel-
gië	“slechts”	13%	hernieuwbare	energie	
moet	halen	in	2020.	Dit	grote	verschil	is	
te	 verklaren	 omdat	 in	 Roemenië	 reeds	
17%	 van	 de	 energie	 hernieuwbaar	 was	
in	2005,	daar	waar	dit	 in	België	 slechts	
1.7%	was.

Voor	Roemenië	was	het	ha-
len	 van	 deze	 doelstellingen	
niet	zo	moeilijk.	Zoals	eerder	
vermeld was er na de toe-
treding	in	de	EU	in	2007	een	
korte,	maar	krachtige	revolutie	van	win-
denergie,	 zodat	Roemenië	 in	 2014	 hun	
doelstelling in verband met hernieuw-
bare	energie	reeds	gehaald	had.	Ze	zaten	
in	2018	zelfs	al	aan	27.3%.	

Dit staat in schril contrast met de situatie 
in	België.	We	zitten	momenteel	achter	op	
schema	om	onze	doelstelling	van	13%	te	
halen.	In	2018	was	nog	maar	9.2%	van	
de	energie	van	duurzame	oorsprong.	Het	
is	 dus	 nog	 maar	 de	 vraag	 of 	 wij	 onze	
doelstelling	in	2020	gaan	halen.	België	is	
op	dit	vlak	zelfs	het	op	één	na	 slechtste	
land van Europa; enkel voor Nederland 
is	 het	 nog	minder	 waarschijnlijk	 dat	 ze	
hun doelstelling gaan halen.

Als	 verzachtende	 omstandigheden	 valt	
er echter wel te pleiten dat ons land 
geografi	sch	 gezien	 niet	 echt	 geholpen	
wordt om elektriciteit hernieuwbaar op 
te	 wekken.	 Daar	 waar	 Roemenië	 kan	
vertrouwen	 op	 zijn	 bergen	 om	 water-
krachtcentrales	 te	 plaatsen	 en	 op	 zijn	
uitgestrekte vlaktes om windturbines te 
plaatsen,	hebben	wij	in	België	niet	zulke	
voordelen. Wij hebben geen bergen 
voor waterkracht en nauwelijks plaats 
op het vasteland voor windturbines. 
Onze	beperkte	zee	oppervlakte	(“slechts”	
2000	 km²	 groot),	 is	 door	 vaarroutes,	
beschermde milieugebieden en de reeds 
geplaatste	 off	shore	 windturbines	 bijna	
volledig	volgebouwd.	Verder	heeft	België	

niet	bijzonder	veel	
zonlicht	 (in	
vergelijking met 
Zuid-Europa)	 en	
ook biomassa heeft 
in	 België	 geen	
grote toekomst 
(het importeren 
van biomassa voor 
e n e r g i e o p w e k -
king staat steeds 
meer ter discussie 
en	 zelf 	 hebben	
we ook niet veel 
oppervlakte om 
biomassa te voor-
zien).	 Het	 is	 dus	

ook	niet	verwonderlijk	dat	wij	onze	reeds	
bescheiden	13%-doelstelling	waarschijn-
lijk niet gaan halen. Dit is ook de reden 
waarom	 de	 Europese	 Unie	 voor	 2030	
geen	 landspecifi	eke	 doelstellingen	 meer	
heeft	gebruikt,	maar	wel	één	doelstelling	
voor heel de EU.

Maar….
Het	is	echter	niet	allemaal	rozengeur	en	
maneschijn	 in	Roemenië	op	energetisch	
gebied. Door de oude steenkoolcentrales 
die nog steeds gebruikt worden is Roe-
menië,	 ondanks	 hun	 grote	 aandeel	 in	
hernieuwbare	 energie	 en	 zijn	 kerncen-
trale,	toch	nog	één	van	de	landen	met	de	
grootste uitstoot CO2 per kWh van de 
EU,	namelijk	0.7	kg	CO2 per kWh. Dit is 
een	stuk	groter	dan	de	0.285	kg/kWh	die	
we	in	België	uitstoten.	Al	de	inspanningen	
in hernieuwbare energie worden dus te-
niet gedaan door het vasthouden aan de 
meest vervuilende methode voor elek-
triciteitsopwekking.	 Gezien	 er	 nog	 lang	
geen sprake is van een uitfasering van 
steenkool	 in	 Roemenië	 ziet	 het	 er	 ook	
niet naar uit dat dit cijfer snel gaat dalen.

Een	 andere	 trend	 waar	 Roemenië	mee	
te kampen gaat krijgen is de stijging van 
de elektriciteitsvraag. Op dit moment is 
die	nog	40%	lager	dan	die	van	België	(48	
TWh	per	jaar	tov	82	TWh	per	jaar),	ter-
wijl	Roemenië	wel	2	keer	meer	inwoners	
heeft	 dan	 ons	 land.	 Gezien	 Roemenië	
zijn	 (sociaal-economische)	 achterstand	
op	 de	 rest	 van	 Europa	 langzaam	 aan	
het	 inhalen	 is,	 zal	 het	 elektriciteitsver-
bruik per capita ook steeds dichter bij dat 
van	ons	komen,	waardoor	het	ook	voor	
Roemenië	moeilijker	zal	worden	om	zu-

lke hoge percentages aan hernieuwbare 
energie te halen.

Tot	 slot	 gaat	 Roemenië	 nog	 betere	 af-
spraken	 moeten	 maken	 met	 zijn	 buur-
landen vooraleer het kan overgaan naar 
systemen die in de buurt komen van 
koolstofneutraliteit.	 Zolang	 het	 weinig	
vertrouwen	 heeft	 in	 zijn	 buurlanden	
voor	de	import	van	elektriciteit,	gaat	het	
land	 zijn	 fossiele	 brandstof 	 centrales	 in	
werking blijven houden als back-up. 

Conclusie
Roemenië	 doet	 het	 een	 pak	 beter	 op	
vlak van hernieuwbare energie dan je 
zou	verwachten	op	basis	 van	 zijn	GDP.	
Dit	is	vooral	te	danken	aan	geografi	sche	
voordelen	en	aan	fi	nanciële	steun	vanuit	
Europa. Het probleem blijft echter dat 
ze	nog	sterk	afhankelijk	zijn	van	fossiele	
brandstoff	en	 (en	 dan	 nog	 vooral	 steen-
kool)	 voor	 hun	 baseload	 te	 voorzien,	
zodat	 ze	 toch	 nog	 een	 lange	 weg	 af 	 te	

leggen hebben op weg naar 
koolstofneutraliteit.

In de vergelijking tussen Bel-
gië	 en	Roemenië	 is	 het	 dan	
weer moeilijk om een “win-

naar”	 aan	 te	 duiden.	 Roemenië	
is	duidelijk	veel	beter	bezig	op	vlak	van	
hernieuwbare	 energiebronnen,	 maar	
België	heeft	dan	weer	een	lagere	uitstoot	
aan CO2	per	kWh.	Gezien	dat	België	een	
4 keer hogere GDP per capita heeft dan 
Roemenië,	 kan	 je	 voor	 jezelf 	 uitmaken	
of 	het	eerlijk	 is	dat	België	het	 (momen-
teel?)	 niet	 noemenswaardig	 beter	 doet	
dan	Roemenië.

•Thibaut	Winters,	author/fi	nance
info@yera.be www.yera.be

Bron:	 http://www.yera.be/project/
rode-duivels-versus-dracula-1-1/

Roemenië haalde zijn 
doelstellingen voor hernieuwbare 

energie reeds in 2014
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Advertorial

wij spreKen De juiste taal

Bij AUSY, a Randstad company kennen ze ingenieurs en hun arbeidsmarkt. De 
recruiters zijn stuk voor stuk actief in de engineering community en een heel aantal 
zijn ook zelf ingenieur. Op die manier vormen zij de ideale brug tussen de talenten 
die ze plaatsen en de klant. AUSY zet sterk in op bruggen slaan tussen kandidaten, 
hiring managers en Human Resources. 

Aan	 het	 woord	 is	 Cathy	 Champagne,	
Senior sales & recruitment consultant én 
zelf 	 ingenieur.	 “De	 juiste	 taal	 spreken	
en	 begrijpen,	 is	 heel	 belangrijk.	 Zeker	
om een functie duidelijk te maken voor 
potentiële	 talenten.	 We	 merken	 dat	 het	
voor ingenieurs soms moeilijk is om een 
goed beeld te krijgen van de opdracht. 
Dat is waar wij een enorme meerwaarde 
bieden.”

De juiste taal?
“Je begrijpt dat het lastig is om de juiste 
match te vinden als één van de partijen 
niet	 100%	 begrijpt	 waar	 het	 over	 gaat.	
Wanneer een manager nieuwe mensen 
zoekt,	 is	 het	 een	 stuk	 handiger	 dat	 de	
recruiters	de	taal	van	die	manager	spreken:	
welke	skillset	 is	er	nodig,	hoe	kunnen	we	
achterhalen	of 	de	kandidaat	die	beheerst,	
enz.	Maar	ook	in	de	omgekeerde	richting:	
als een ingenieur vragen heeft bij een 
bepaalde	 opdracht,	 krijgt	 hij	 of 	 zij	 ook	
een	concreet	antwoord”,	legt	Cathy	uit.

Die duidelijke communicatie heeft naast 
de duidelijke voordelen ook een aantal 
positieve bijwerkingen. “Een kandidaat 
praat vaak een stuk makkelijker met 
mensen	 die	 hetzelfde	 jargon	 kennen	 en	
gebruiken.	Wij	begrijpen	zo	ook	beter	wat	
iemand	zoekt	 in	een	project	of 	vacature.	
Maar we blijven niet enkel in de luisterende 
rol	 zitten,	 we	 coachen	 onze	 kandidaten	
ook tijdens de sollicitatiegesprekken. We 
sturen hen bij door bijvoorbeeld met hen 
over de markt te praten.” 

Wanneer pas afgestudeerde ingenieurs de 
arbeidsmarkt	 betreden,	 is	 het	 vaak	 nog	
wat	 zoeken	
naar de juiste 
weg:	 wat	 wil	
ik	 doen,	 voor	
welk type 
bedrijf,	 welke	
sector	…	Daar	
wil	 AUSY	
helpen. 

“Velen bekijken hun klasgenoten als 
concurrentie	 op	 de	 arbeidsmarkt,	
terwijl dat eigenlijk niet het geval is. 
Zo	 is	 bijvoorbeeld	 niet	 elke	 ingenieur	
elektromechanica een geschikte 
productontwikkelaar of  wil niet elke 
burgerlijk ingenieur een afdeling 
aansturen.	 De	 kern	 van	 hoe	 iemand	 is,	
verschilt heel sterk en speelt een grote rol 
bij	de	keuze	voor	een	bepaalde	opdracht.	
Wij helpen daarbij om voor iedereen 
individueel te bepalen welk type functie 
of  wat voor bedrijf  het best past. Op 
die manier gebeurt de matching heel 
accuraat.”,	zegt	Cathy.

Wij helpen om voor iedereen 
individueel te bepalen welk type 

functie of wat voor bedrijf het best 
past. Op die manier gebeurt de 

matching heel accuraat.
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Wat is de aanpak van 
AUSY?
“Wij	geloven	heel	 sterk	 in	onze	driepoot	
function	 fi	t,	 company	 fi	t	 en	 boss	 fi	t:	 de	
ingenieur moet niet enkel bij de functie 
passen,	 maar	 ook	 in	 het	 bedrijf 	 én	 er	
moet	een	klik	zijn	met	de	leidinggevende.	
Dat	 is	 belangrijk	 voor	 een	 duurzame	
samenwerking. Enkel als de kandidaat 
aan	 de	 drie	 criteria	 voldoet,	 doen	 wij	
de matching. Ons doel is om klanten 
niet	 meer	 terug	 te	 zien	 voor	 eenzelfde	
opdracht,	 enkel	 voor	 een	 nieuw	 profi	el.	
Het	 moet	 meteen	 juist	 zitten.	 En	 daar	
slagen we heel vaak in omdat we de sector 
door	 en	 door	 kennen	 en	 niet	 zomaar	
eender wie plaatsen.”

AUSY	heeft	een	eigen	aanpak	ontwikkeld	
die vooral uitgaat van een heel diepe 
kennis van wat engineering exact inhoudt. 
Een ingenieur raakt uiteraard snel aan 
werk	door	de	tekorten	op	de	arbeidsmarkt,	
maar snel een job betekent nog niet 
de	 juiste	 job.	 AUSY	 onderbouwt	 het	
selectieproces bijvoorbeeld ook met een 
profi	elschets.	 “Dat	 zorgt	 ervoor	 dat	 het	
bedrijf 	een	goed	zicht	heeft	op	wie	er	voor	
hen staat. Maar ook voor de kandidaat is 
een	 profi	elschets	 erg	 waardevol.	 Iemand	
die	 zichzelf 	 beter	 kent,	 zal	 makkelijker	
naar de juiste job doorvloeien.”

Door de grote passie en connectie met de 
engineering	community,	wil	AUSY	steeds	
de beste match vinden. Niet enkel voor 
de	klant,	maar	ook	voor	de	kandidaat	(en	
stiekem	 ook	 voor	 zichzelf).	Het	motto	 is	
een beetje dat een tevreden werknemer 
een betere werknemer is. 

“Onze	 kwaliteitseisen	 liggen	 erg	 hoog.	
Wij	 zijn	 pas	 tevreden	 als	 de	 klant	 en	 de	
ingenieur	 allebei	 tevreden	 zijn	 over	 de	
match.	Hoe	we	dat	doen?	Wij	vinden	het	
belangrijk om bij het proces de hiring 
manager te betrekken. Die weet namelijk 
het	 best	 wat	 voor	 profi	el	 nodig	 is.	 Na	
een gesprek van vijf  minuten is de klant 
meestal overtuigd van de meerwaarde die 
dat biedt.”

Waar zijn jullie actief?
“We hebben een indrukwekkend 
klantenportfolio,	al	zeg	ik	het	zelf.	Iemand	
die	 voor	 ons	 start,	 komt	 terecht	 bij	
topklanten en mag meewerken aan heel 
interessante	 projecten.	 Zo	 hebben	 we	
mensen	geplaatst	bij	onder	andere	Ineos,	
een wereldspeler in de chemie. Maar ook 
bij	 Arvesta,	 een	 toonaangevend	 bedrijf 	
binnen	 de	 agri-	 en	 horticultuur,	 Atlas	
Copco,	 koploper	 in	 energie-effi		ciëntie,	
Scaldis,	 een	 Belgisch	 specialist	 in	 zware	
hijswerkzaamheden	 op	 zee.	 En	 bij	

Gymna,	 gekend	 van	 de	 toestellen	 bij	 de	
kinesist.”

Cathy	 gaat	 verder:	 “Dat	 is	 slechts	 een	
greep	uit	onze	klanten.	We	plaatsen	zowel	
burgerlijke ingenieurs als bio-ingenieurs 
en	industriële	ingenieurs.	Maar	uiteraard	
ook ingenieurs computerwetenschappen.” 

Zin in job bij AUSY?
Neem	dan	zeker	eens	een	kijkje	op	www.ausy.be.	

Iemand die voor ons start, komt terecht 
bij topklanten en mag meewerken aan 
heel interessante projecten.
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Ontspanning

Nonogram14-4-2019 Crossword #23518

https://www.nonograms.org/nonogramprint/i/23518 1/1

Kleur	de	vakjes	in	zodat	de	linkse	en	bovenste	getallen	voorstellen	hoeveel	gekleurde	vakjes	telkens	aan	elkaar	grenzen.
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Sudoku

WIN WIN WIN!
Kitesurfen,	bungeejumpen,	indoor	skydiven	...	
Hou	jij	wel	van	een	gezonde	dosis	adrenaline?	
Maak dan kans op een Bongobon “Adrenaline 
voor twee” ter waarde van €100 !!

In	de	eerste	3	Ir.Reëels	stond	telkens	een	puzzel	
die	getallen	bevat	die	nodig	zijn	voor	de	finale	
puzzel	van	deze	laatste	Ir.Reëel.	Met	deze	finale	
puzzel	kan	je	een	grote	prijs	winnen!	

Gebruik de gevonden getallen om in te vullen in 
de sudoku om hem op te lossen.

Stuur je oplossing door naar redactie@vtk.be 
en	vermeld	je	favoriete	artikel	uit	deze	jaargang	
van	Ir.Reëel.

Sudoku
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1 2 3

Download many more puzzles at www.7sudoku.com July 25, 2018

Puzzle of the day
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Shikaku

14-4-2019 Shikaku - online puzzelspel

https://nl.puzzle-shikaku.com/?size=4 1/1

20x20 Shikaku Puzzel ID: 952,648

nl.puzzle-shikaku.com

2 2 3 6 2 2 3

6 2 18 10 2

2 3 3 12

4 3

32 6

3 3

8

2

3 60

3 5 36
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18 2 20 6

2 2 5

4 28 25 6

2 6 5

4 15

Teken	rechthoeken	zodat	in	elke	rechthoek	1	getal	staat	die	de	grootte	van	de	rechthoek	voorstelt.




