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FotorePortage: 2018-2019

Afgelopen jaar was er weer eentje om ‘U’ tegen te zeggen. Een onvergetelijke 
skireis, sfeervolle cantussen, een fancy galabal en een succesvolle jobfair. Geniet 
hier nog van enkele kiekjes van de hoogtepunten alvorens te starten aan een 
nieuw en ongetwijfeld topjaar!
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VTK

Praeses en vice-Praeses: dubbelinterview

Een nieuw academiejaar betekent dat er een nieuwe ploeg klaarstaat om ervoor 
te zorgen dat ook dit jaar weer een jaar is dat we later zullen herinneren als 
de beste tijd van ons leven. Om die nieuwe ploeg te leiden is er uiteraard een 
nieuwe praeses die klaarstaat voor haar leden en haar praesidium. Die praeses kan 
natuurlijk steeds rekenen op de onvoorwaardelijke steun van haar vice-praeses. 
Maak kennis met Daphne en Jarrit.

Kunnen jullie je even voorstellen 
voor de mensen die jullie nog niet 
zouden kennen?

Daphne: Ik ben Daphne Certyn en 
begin aan mijn tweede masterjaar 
Logistiek en Verkeer. Ik kom uit Lokeren, 
Oost-Vlaanderen. Mijn hobby is VTK, 
daarbuiten heb ik niet echt nog tijd voor 
andere dingen (lacht).

Jarrit: Ik ben Jarrit Thys. Ik ga naar 
mijn tweede master WIT (wiskundige 
ingenieurstechnieken). Als hobby speel ik 
badminton, heel af  en toe, als ik tijd heb 
daarvoor. 

D: Hij speelt het pluimpje (lacht)

VTK wordt zelfs niet vernoemd 
onder hobby’s Jarrit? 

D: Zet misschien bij mijn 
hobby’s ook nog: al het werk 
doen dat Jarrit niet doet. 
(lacht)

Hoe is de vakantie geweest tot nu 
toe?

J: Heel goed, fijne vakanties gehad en 
geen herexamens dus ik heb de volle 
drie maanden om ervan te genieten en te 
werken voor VTK.

D: Ik heb ook geen herexamens, ben naar 
Canada geweest en heb voor de rest heel 
de zomer voor VTK gewerkt en nog een 
Solvay  Summer School gedaan.

Jullie hebben allebei tijdens de 
zomer al heel wat voor VTK 
gewerkt. Waar hebben jullie je dan 
zoal mee beziggehouden?

D: Als je ideeën hebt die je wilt uitwerken 
voor het werkingsjaar doe je dit best in 
de zomer omdat je dan tijd hebt om op 
zoek te gaan naar nieuwe locaties voor 
activiteiten, naar nieuwe concepten... 
Tijdens het academiejaar is het bijna 
onmogelijk om hier tijd voor te vinden 
tussen de vele activiteiten in de VTK-
kalender. Dus de zaken die je wilt 
vernieuwen moet je echt wel tijdens de 

zomer aanpakken.

Zijn er vernieuwingen die we al 
mogen weten of  moet het een 
verrassing blijven?

J: Ik ben bijvoorbeeld bezig met opnieuw 
een ‘Bucket List’ in te voeren als 
teambuilding om het praesidium samen 
te brengen en ook de werkgroepen erbij 
te betrekken.

D: We gaan de samenwerking met de 
alumni uitbreiden en een werkgroep 
VTK Alumni oprichten om nog meer de 
studenten die recent zijn afgestudeerd te 
betrekken bij activiteiten. Niet enkel de 
typische ontspannende activiteiten maar 
ook bijvoorbeeld lezingen. Ook aan het 
onthaal van de eerstejaarsstudenten 

heb ik al veel gewerkt. Er is een nieuwe 
regeling waarbij anderhalve dag in de 
eerste week van het academiejaar wordt 
vrijgehouden voor onthaalactiviteiten en 
daar heb ik al veel over overlegd met de 
faculteit. De rest van mijn tijd is vooral 

gegaan naar het opstarten van alle posten 
van het praesidium. Mee helpen denken, 
de nieuwe mensen mee opleiden ...

J: Afspreken met werkgroepen,  afspreken 
met groepscoördinatoren om het 
beleidsplan van komend jaar te overlopen 
en te bekijken hoe we het gaan aanpakken, 
hoe de werkgroepen het gaan aanpakken 
...

De samenwerking tussen een 
praeses en een vice-praeses is 
wel vrij intens te noemen, hebben 
jullie  elkaar al op een positieve of  
negatieve manier verrast?

J: Ik vind dat Daphne wel echt goed bezig 
is met alles op te volgen. Ze denkt aan 
alles, ook aan de kleine dingen die moeten 

gebeuren. Ze is met alles 
op tijd. Ik vind het echt 
straf  dat ze met zoveel 
dingen tegelijkertijd 
kan bezig zijn.  Daphne 

zorgt ervoor dat alles dat moet ‘opgestart’ 
worden tijdens de vakantie, opstart. Een 
minpuntje kan ik niet direct bedenken. 
Momenteel is Daphne nog perfect. (lacht)

‘Als de sfeer in orde is, draait het 
praesidium goed. Dit komt voor mij op 

de eerste plaats.’
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D: Jarrit is heel creatief  en wilt echt 
vernieuwen. Hij doet er ook alles aan 
om een goede sfeer te creëeren en om de 
werkgroepen meer bij VTK te betrekken. 
Ikzelf  ben meer het opvolgingswerk aan 
het doen terwijl Jarrit heel creatief  bezig is 
en nieuwe ideeën probeert uit te werken. 
Op deadlines halen na is Jarrit voor mij 
ook perfect. (lacht)

J: Zeg eens een deadline die ik nog niet 
heb gehaald?

D:  Textielbestelling

J: Dat is maar één deadline die ik niet heb 
gehaald.

Voor het organiseren van de 
kiesweek hebben jullie natuurlijk 
ook al moeten samenwerken. 
Jullie zijn samen opgekomen als 
‘Cirque du Certyn’ in circusthema. 
Symboliseert dit thema iets?

J: Een circus bestaat uit een grote groep 
vrienden die elk hun eigen talent hebben. 
Toch slagen ze er in om samen te werken 
en om samen één show in elkaar te steken 
met al hun verschillende ‘specialiteiten’ 
in verwerkt. Een circus is in mijn ogen 
een grote groep ‘professionele’ vrienden 
die er samen iets moois van 
maken. Dit hoop ik met ons 
praesidium dit jaar ook te 
kunnen bereiken. Er zijn 
binnen ons praesidium heel veel 
mensen die elk hun eigen talent 
hebben. Ik hoop al deze mensen 
te kunnen samenbrengen als 
één grote vriendengroep die 
samenwerken om onze leden het beste te 
geven. 

Gaan er grote veranderingen zijn 
ten opzichte van vorig jaar?

D: Vorig jaar waren we met een heel 
‘nieuw’ praesidium en zijn er daardoor 
ook heel veel nieuwe ideeën gekomen. 
Het waren toen veel nieuwe mensen wat 
ook een frisse wind brengt. De meeste van 
die mensen blijven dit werkingsjaar en 
de ervaring die deze mensen vorig jaar 
hebben opgedaan komt de kwaliteit van 
de activiteiten denk ik echt ten goede. Een 
grote vernieuwing vorig jaar was het zelf  
smeren van broodjes in het Theokot. De 
beginnersfouten gaan er dit jaar niet meer 
zijn en door de evaluaties die gemaakt zijn 
kunnen we nog meer zaken verbeteren. 
Dit geldt niet enkel voor Theokot. Ook 
andere zaken kunnen we nu finetunen en 
verbeteren.

J: Iets waar elk jaar aan gewerkt wordt 
is de transparantie naar de leden toe. 
Dit proberen we altijd te verbeteren. 
Bijvoorbeeld bij de cursusdienst 

communiceren welke boeken er effectief  
nodig zijn om een vak te studeren en welke 
minder belangrijk zijn. Kleine dingen die 
wel handig zijn proberen we altijd goed 
te communiceren en ook transparant over 
te zijn.

D: Ook transparant zijn in het feit dat 
leden voor heel veel verschillende dingen 

bij ons terecht kunnen. Bijvoorbeeld bij 
de werkgroepen. Als je graag muziek 
speelt kan je terecht bij Revue, als je 
internationale ervaring wilt opdoen 
kan je bij BEST of  IAESTE gaan. Als 
je wilt shiften op een evenement kan je 
je hiervoor inschrijven via de site. Dat 
idee willen we nog duidelijker proberen 
te communiceren: iedereen, hoe laag 
of  hoe hoog de drempel ook is, kan bij 
VTK terecht om iets kleins of  groots bij 
te dragen.

J: Als je wilt komen shiften op een 
evenement, lees dan zeker de pagina over 
het shiften bij VTK (zie p. 13).

Over een maand is het zover, de 24 
urenloop. Hoe schatten jullie onze 
kansen in? Denken jullie dat we 
gaan winnen?

D: Uiteraard.

J: Ik denk het wel.

Gaan jullie zelf  meelopen of  zijn 
jullie meer het supporterstype.

D: Ik moet het eerste rondje lopen. 
Gelukkig is dit niet echt lopen maar wel 

stappen met de vlag. Ik hoop dat ik daar 
niet op ga moeten afhaken. (lacht) Dat 
zou normaal wel moeten lukken. Voor 
de rest ga ik daar wel 24 uur staan en 
keihard supporteren. Echt meelopen zit 
er waarschijnlijk wel niet in.

J: Ik zal er normaal ook 24 uur staan tenzij 
ik doodval van vermoeidheid. Ik probeer 

wel altijd een rondje te 
lopen maar dan niet voor 
VTK, daar ben ik niet snel 
genoeg voor. Meestal loop 
ik dan een rondje voor 
Psychologie ofzo.

Behalve praeses en 
vice-praeses zijn jullie 
natuurlijk ook nog 

gewoon student. Hoe zit het met de 
studies voor volgend jaar? Is een 10 
genoeg of  willen jullie toch net iets 
meer?

D: Voor mij is een 10 eigenlijk altijd al 
genoeg geweest.

J: Als ik kijk naar de daling in punten van 
de master ten opzichte van de bachelor, 
zie ik dat het nu wel echt met de hakken 
over de sloot is. Ik heb nog nooit een 
herexamen gehad. Mijn punten liggen 
wel altijd rond de 10. Hopelijk blijft dit 
me lukken.

D: Ik denk dat het met mijn vakken wel 
in orde zal komen omdat ik tijdens de 
blok wel echt kan focussen. Het grootste 
probleem gaat mijn thesis zijn omdat het 
hierbij niet draait om effeciëntie maar wel 
om hoeveel tijd je erin steekt. Hoe ik dit 
ga doen zal ik nog wel zien. VTK komt 
dit jaar sowieso op de eerste plaats en dan 
kijk ik wel hoe ver ik met mijn thesis zal 
geraken.

J: Ik ben daar wel mee akkoord. Als vice-
praeses is het belangrijk om voldoende tijd 

’Het belangrijkste is dat we      
achteraf herinnerd zullen worden 
als een jaar waarin zowel onze 

leden als ons praesidium zich goed 
geamuseerd heeft.’
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te investeren in het praesidium. Als er dan 
problemen of  spanningen zouden zijn kan 
ik direct ingrijpen en ervoor zorgen dat de 
sfeer goed zit. Als de sfeer in orde is, draait 
het praesidium goed. 
Dit komt voor mij op 
de eerste plaats. Voor 
de rest zal het vooral 
timemanagement zijn 
en kijken waar ik tijd 
heb om aan mijn thesis te werken.

Wat willen jullie tijdens jullie 
werkingsjaar absoluut bereiken?

D: 24 urenloop winnen. Los daarvan, 
de werking van VTK draait volledig op 
vrijwilligers die hier allemaal heel veel tijd 
aan spenderen. Ik vind het heel belangrijk 
dat het praesidium graag doet wat ze 
doen, dat ze niets tegen hun zin moeten 
doen en dat ze er veel plezier uithalen. 
Naar de leden toe wil ik bereiken dat we ze 
op alle mogelijke manieren ondersteunen: 
onderwijsvertegenwoordiging, toffe 
feestjes, leuke cantussen, zoektocht 
naar een job, mensen die willen sporten 
steunen om te kunnnen sporten ... Onze 
leden moeten een fantastisch jaar hebben. 
Ik hoop dat de leden achteraf  kunnen 
zeggen dat hun studententijd effectief  de 
beste tijd van hun leven was.

J: Ik denk dat het vooral in de kleine 
dingen zit. Elk jaar proberen we te 
verbeteren. We doen momenteel heel veel 
met het aantal mensen dat we hebben. Het 
is onmogelijk om elk jaar iets heel groot 
te vernieuwen. Dit zou niet draagbaar 
zijn voor het praesidium.  We gaan zeker 
proberen om de kwaliteit op zijn minst te 
behouden en hopelijk te verbeteren waar 
het kan.

D: Het belangrijkste is dat we achteraf  
herinnerd worden als een jaar waarin 
zowel onze leden als ons praesidium zich 
goed geamuseerd heeft.

Jullie studeren dit jaar af, zijn er al 
plannen voor nadien?

D: Hopelijk studeren we dit jaar af. (lacht)

J: Dat is niet gegarandeerd natuurlijk.

D: Ik ben van plan om, zoals mijn twee 
voorgangers Arno en Vincent, nog een 
jaar Vlerick Business School te volgen.

J: Ik hoop dat ik op onze geweldige 
Jobfair eens te weten kom welke bedrijven 
er geïnteresseerd zijn in mijn ‘soort’ 
ingenieurs. Ik heb nog niet echt een idee 
in welke richting ik wil gaan qua job. Nog 
tijd genoeg om daarover na te denken.

Over de vriendschap. Hoe hebben 
jullie elkaar leren kennen?

J: Ik was met een goede vriend naar de 
onthaaldagen geweest. Het was de fuif  na 
de cantus, we hadden al veel gedronken. 
Mijn vriend was per ongeluk tegen een 
bank gelopen. De rest had dit natuurlijk 
gezien en had ons bierimpotent verklaard. 
Ze wouden ons dus geen drank meer 
geven aan de toog. We zijn dus naar 
een andere groep eerstejaars gegaan en 
daar gaan vragen om voor ons pintjes te 
gaan halen want wij konden er dus zelf  
geen meer krijgen. Daphne was toen de 
persoon  die ons de rest van de avond 
heeft voorzien van bier.

D: Ik herinnerde me dit verhaal niet 
meer. De eerste keer dat ik Jarrit gezien 
heb, was in ons tweede jaar. Het was 
peter-meteravond. We zaten beiden 
in een andere groep van peter-meters. 

We werden naar het 
Hooverplein gestuurd. 
Mijn groepje peter-
meters moest daar 
wachten op onze 
eerstejaars. Ik zag een 

groep ‘eerstejaars’ afkomen en dacht dat 
die misschien naar ons op zoek waren. 
Ik stap daarnaartoe en vraag aan Jarrit: 
‘Zijn jullie onze eerstejaars?’. Bleek dus 
dat het geen eerstejaars waren maar wel 
tweedejaars die zelf  ook peter-meters 
waren. Ondertussen is hij nog altijd niet 
gegroeid. (lacht)

Duidelijk het begin van een mooie 
vriendschap die het komende jaar 
zeker nog zal groeien. Bedankt voor 
het interview. •ES

‘Iedereen, hoe laag of hoe hoog de 
drempel ook is, kan bij VTK terecht om iets 

kleins of groots bij te dragen.’
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VTK100

Welkom (terug) op onze geliefde campus Arenberg, beste vrienden. Er staat jullie 
weer een fantastisch studentikoos academiejaar te wachten dat gevuld zal zijn met 
interessante lessen en nog interessantere nevenactiviteiten. Onze ernstige proff en 
zullen jullie ongetwijfeld druk bezighouden om jullie klaar te stomen tot ingenieur(-
architect) en het VTK praesidium zal jullie kostbare vrije tijd weten te overspoelen 
met geweldige activiteiten.

werkgroeP vtk100

Naast deze doordeweekse beslommeringen is er achter de 
schermen nog een groep enthousiaste ouwe zakken al enkele 
jaren bezig om een immens feest voor te bereiden. De meesten 
onder jullie weten het hopelijk ondertussen al, maar voor die 
eerstejaars zullen we het nog eens duidelijk herhalen: VTK 
wordt 100 jaar! Nee, helaas, nog niet dit academiejaar, maar 
niet getreurd ... Wie nog een jaartje langer bij ons blijft, heeft 
de eer om in 2020-2021 samen met ons een feestje te bouwen.

In de afgelopen edities van de Ir.Reëel kon u telkens genieten van 
een boeiend artikel over de rijke geschiedenis van VTK. Ook 
dit jaar zullen wij trachten om jullie elke keer weer wat nieuws 
bij te brengen, of  om tenminste jullie hoorcolleges wat minder 
slaapverwekkend te maken. “Wie is die ‘wij’ ?”, vraagt u zich 
wellicht af. Wij zijn de werkgroep VTK 100, begonnen vanuit 
enkele oud-praesidiumleden en tegenwoordig aangevuld met 
ook huidig VTK praesidium. Vier jaar geleden zijn wij beginnen 
brainstormen over dit mooie lustrumjaar met als doel om enkele 
grotere voorbereidingen te treff en voor het feestjaar 2020-2021.

Ons meest actieve team is ongetwijfeld ons archief. Deze 
mannen hebben contacten gelegd met nog oudere oud-
praesidiumleden en zelfs met familieleden van de stichter 
van onze kring, Justin Raskin. Hier zijn kostbare gesprekken 
aangehaald en historische documenten overhandigd, welke op 
hun beurt werden geïnventariseerd. Ze hebben ook verlofdagen 
opgenomen om ganse dagen door te brengen in een muff e 
kelder van de bib waar het fysieke archief  is ondergebracht. Wij 
hopen om u dankzij deze inspanningen een duidelijke historie 
van de Vlaamse Technische Kring te kunnen overbrengen.

Een lustrumjaar zou niets zijn zonder speciale activiteiten. Na 
enkele wilde brainstormsessies zijn onze teams van activiteiten 

en locatie aan de slag gegaan om de haalbaarheid te toetsen. 
Jammer genoeg kan ik hier nog niet veel meer over verklappen, 
misschien geven we in de loop van het jaar wel wat hints?

Als laatste zijn wij er, communicatie, om jullie allen op de hoogte 
te houden van en warm te maken voor wat er te gebeuren staat. 
Het afgelopen jaar hebben wij u vooral gediend met onze 
Ir.Reëel artikels, het komende jaar zullen we ook via andere 
kanalen communiceren. Houd dus zeker jullie social media in 
de gaten, want dit feestje wil je absoluut niet missen!

Geniet van het huidige academiejaar en begin maar al te 
dromen van het volgende!

Emily

Verantwoordelijke communicatie

Werkgroep VTK100
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Back To School

kotrecePten

Heb je echt geen zin om door de regen naar de Alma te fi etsen? Wil je indruk 
maken op je nieuwe vlam? Of heb je gewoon zin om eens gezellig te kokerellen? 
Alle redenen zijn goed om de keuken in te duiken en een heerlijke maaltijd of snack 
te bereiden. Om je op weg te helpen, zijn hier alvast drie simpele gerechtjes en 
enkele handige keukentips!

Pizza Quesadilla

Benodigdheden:

• 2 tortilla’s

• pepperoni

• geraspte kaas naar keuze

• tomatensaus

Bereiding:
Bak de pepperoni in een verwarmde pan tot ze lichtjes krokant zijn. 
Haal ze uit de pan en bewaar voor later.
Maak nu de quesadilla van de tortilla’s met daartussen de helft van de 
kaas en de pepperoni. Bak dit in de pan tot de randjes krokant zijn en de 
kaas gesmolten is. Haal de quesadilla uit de pan en besmeer deze met de 
tomatensaus en strooi de overgebleven kaas en pepperoni erover. Dit geheel 
steek je nog even in de microgolf  tot de kaas gesmolten is.
Snijd de pizza quesadilla in stukjes en aanvallen maar!

Benodigdheden:

• 1 ajuin

• kipfi let

• 100 g tomatenstukjes in blik

• 200 ml kokosmelk

Bereiding:
Zet een pot water op het vuur om de rijst te koken. 
Snij de ajuin, stoof  deze aan en voeg vervolgens 2 eetlepels currypasta toe. 
Laat dit even stoven. 
Voeg vervolgens een glas water toe en laat dit volledig uitkoken.
Snij de kipfi let in stukjes en laat deze bakken bij de ajuin en currypasta. 
Ten slotte meng je de tomatenstukjes, kokosmelk en geraspte gember 
hieronder. 
Toon je kunnen, dresseer je bord met een paar bladjes koriander en geniet 
van een prachtige maaltijd!

Kip Tikka Masala

• currypasta

• koriander

• gember (naar smaak)

• rijst
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Geen zin in de afwas? Zet je vuile 
kookpotten in de koelkast. Dit zorgt 
voor uitstel van stank en schimmel. 
Maar kan natuurlijk wel leiden tot 
spanningen met je kotgenoten.

Granolareep

Benodigdheden:

• 70 g pindakaas

• 65 g honing

• 1 theelepel vanille

• 250 g havermout

• 125 g rice krispie ontbijtgranen

• M&M’s, rozijntjes, stukjes chocolade (eigenlijk om het even wat je in 
de reep wilt)

Bereiding:
Mix de havermout en de rice krispie ontbijtgranen in een kom. 
Smelt de pindakaas en de honing in de microgolf  en meng vervolgens de 
vanille hieronder. 
Als laatste stap roer je alle ingrediënten door elkaar en spreid je het open op 
een met bakpapier beklede schotel. Plaats de schotel in de koelkast en drie 
tot vier uur later staat er een heerlijk tussendoortje klaar voor jou! •LV

Voeg een halve theelepel bakpoeder 
toe bij het koken van een eitje. 
Hierdoor krijg je de schil er in een 
mum van tijd af ! Merk je tijdens dat je koekjes 

aan het bakken bent plots op dat 
je geen eieren meer hebt?  Geen 
probleem!

Een halve banaan is de ideale 
vervanging.
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Back To School

student-Friendly Food in leuven

THAI HOUSE LEUVEN
Ook wel bekend als “den cheap thai” in de studententaal. Hier kan je de grootte 
van je portie kiezen: mini, normal of  big voor een schappelijk prijsje. Een 
duidelijke menu hangt er niet, maar de gerechtjes waaruit je kan kiezen hangen 
zo hier en daar wat in het rond, gedrukt op geplastifi ceerde papieren. Kies eens 
iets geks dat je niet kent van naam. Het zal hoogstwaarschijnlijk zeer lekker zijn. 
Het populairste gerechtje daar is de pad thai: gebakken rijstnoedels met hun 
homemade saus. Een echte aanrader!

Het restaurantje ziet er van ver niet super gezellig uit waardoor het ook niet echt 
aanspreekt, maar geef  het toch maar een kans! Je zal aangenaam verrast worden.

DE WERF
Het knabbel- & babbelcafé van Leuven. Roddelen mag hier ook. De werf  staat bekend 
om onder andere hun wraps: met kip en currydressing, spekjes, chili con carne, etc. Keuze 
genoeg dus! Het voordeel hieraan is dat ze veel ingrediënten (ja ook groentjes!) bevatten en 
dus voedzaam zijn, daarbovenop is het ook vrij cheap. Daarnaast hebben ze ook een mooi 
assortiment van pasta’s. De spaghetti bolognaise met kaas kost maar liefst €8,90 en je mag 
rekenen op een stevige portie!

Hun dessertenkaart is ook de moeite, en dit voor kinderen tot 99 jaar! Heb je fl ink op kot 
gekookt, maar toch nog zin in dat kleine lekkernijtje achteraf ? Dan is het ideaal om toch nog 
even binnen te springen in de werf, want hun speculosisu (tiramisu op basis van speculoos) of  
hun petit-beurretaart kunnen er toch altijd nog bij!

€2,50 - €4,50 - €6,00

Alfons Smetsplein 11, 3000 Leuven

€3,00 - €15,00

Hogeschoolplein 5, 3000 Leuven

AH QUY
Op hetzelfde plein vind je een Vietnamese variant. Dit is een verborgen schat voor de liefhebbers 
van Oosterse keuken. Je kiest eerst welk basisgerecht je wilt en daarna welk soort vlees (of  tofu voor 
de vegetariërs onder ons). De porties zijn alweer zeker de moeite, je zal hier buitenwandelen met een 
goed gevulde maag.

€3,50 - €6,50 

 Alfons Smetsplein 04, 3000 Leuven

ELLIS GOURMET BURGER
Op het eerste zicht denk je: “Tiens, toch niet zo student-friendly?!”, maar 
niets is minder waar. Deze keten heeft een specifi eke student combo want 
als je je studentenkaart laat zien bij het bestellen van je menu, krijg je de 
keuze uit de Classic, Classic Cheese, Classic Cheese & Bacon, Portobello 
(veggie) of  Beet the Roots (vegan) met een portie frietjes erbij voor maar 
10 euro! Daar kan je niet voor sukkelen.

€10,00 

Hogeschoolplein 5, 3000 Leuven
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PAIN LOUVAIN
Eigenlijk niet veel over te vertellen, behalve dan dat het de beste belegde broodjes van Leuven zijn. 
De beste belegde broodjes van Heverlee komen van het Theokot, maar dat wist je natuurlijk al.

€0,50 - €3,90 

Tiensestraat 63, 3000 Leuven

HET STRAND
Als je eens wat meer over hebt voor een gezondere maaltijd, dan is het strand de place-to-be.  In dit 
trendy interieur serveren ze je uitsluitend vegetarische tot veganistische schotels. Van boterhammen 
tot salades en zelfs zoetigheden. Ze vragen er misschien iets meer voor, maar het is de prijs dubbel en 
dik waard! De ingrediënten zijn krakend vers, en dat proef  je. Zet je innerlijke carnivoor even opzij 
en ga deze uitdaging aan! 

€4,50 -€ 13,00 

Tiensestraat 138, 3000 Leuven

BOCCONE
Hier wordt de pasta vers gerold, de pizza vers gekneed en de focaccia vers bereid. 
De eigenaar is een echte italiaan die een eigen twist geeft aan de italiaanse 
keuken. Naar het schijnt komen de italianen zélf  hier hun eten afhalen. Het is 
dan ook een stuk authentieker dan je standaard take-away-pastazaak. Spring 
hier eens binnen en laat je verleiden door de verscheidene aroma’s en geuren die 
je mond doen wateren. Je krijgt er waarschijnlijk keuzestress van...

€3,50 - €6,00 

Adres: Rector de Somerplein 15/A, 
3000 Leuven

NOSH
Er zijn hier enorm veel combinaties aan uitzonderlijk rijkbelegde bagels. Eat-in of  take-away. Perfect 
voor lunch-lovers. Zalm, geitenkaas, spek, tonijn of  avocado, het is eindeloos... Toch liever ontbijt? 
Ga dan voor de American pancakes, met blauwe bessen,  spek, maple syrup... Of  misschien de verse 
yoghurt met granola! Het is eigenlijk te veel om op te noemen, dus surf  zelf  maar eens naar hun 
website!

€3,50 - €16,00

Naamsestraat 14, 3000 Leuven

•DVOm af te sluiten nog een beetje foodporn...
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Back To School

tiPs en tricks voor eerstejaarsstudenten

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

Zeldzame foto van huidige 
eerstejaarsverantwoordelijke zonder 
bier. 

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

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

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

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

Liever 1 gevulde kledingkast dan 3 dagen dezelfde 
onderbroek
Kom niet voor verrassingen te staan en zorg dat je altijd wat reservekledij op kot hebt 
liggen! Het gevoel van zondagavond tijdens het uitladen van  je valies te merken dat 
je onderbroeken bent vergeten meenemen, kent elke student wel jammer genoeg!

Sietze Drummond Smith

Eerstejaarsverantwoordelijke 2019-2020

Minder zeldzame foto van huidige 
eerstejaarsverantwoordelijke met bier. 
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VTK

shiFten bij vtk? da’s dolle Pret!

VTK is een gigantische werking met een groot team van stuk voor stuk geweldige 
leden van het praesidium, werkgroepen en jaarwerkingen. Maar de medewerkers 
die bij ons komen shiften zijn minstens even belangrijk! Mensen weten dit vaak niet 
maar je kan op bijna al onze evenementen en dagelijkse werkingen komen shiften. 
En dit in ruil voor bonnetjes en nog vele andere voordelen!

Cursusdienst
Het team van onze Cursusdienst en zijn vaste medewerkers is zeer hecht. Het werk heeft zo zijn 
pieken en rustige momenten maar samenhorigheid is er altijd. Je moet geen schrik hebben om voor 
de allereerste keer te komen shiften, de Cudi-verantwoordelijke legt je wel alles duidelijk uit. Als je 
les hebt direct voor of  na een shift is dit geen probleem, kom gewoon zo snel mogelijk af  of  vertrek 
op tijd naar je les als het moet.

Fakbar ‘t ElixIr
Heb je ooit al eens zelf  heerlijke pintjes Stella willen tappen of  ben je al een tapexpert? Wil je je 
cocktailshakekunsten eens komen testen in onze fakbar? Kom dan gewoon shiften bij ‘t ElixIr! Dit 
zijn extreem leuke shiften en je mag hier en daar eens een gratis pintje drinken. Wees gerust, zelfs 
onervaren mensen zijn welkom want deze worden geholpen door het Fakbarteam zodat zelfs de 
knulligste mensen een waardige barman/vrouw worden.

Theokot
Dat de heerlijkste broodjes in Leuven van het Theokot komen, dat weten we allemaal. Maar wist 
je dat je ook kan helpen om ze te smeren en te verkopen? Kom de gezelligheid van het Theokot 
opzoeken en laat zien dat niet alleen uw mama goed broodjes kan smeren! Bovenop de gratis 
medewerkersdrank die je daar krijgt mag je zelfs je eigen gratis broodje smeren. Dus spaar wat van 
je bitter weinige studentengeld door te komen shiften en vind misschien wel het volgende broodje 
uit voor op de kaart!

En nog veel meer!
Buiten deze drie dagelijkse werkingen zijn er nog meer evemenenten of  werkingen waarbij je kunt 
helpen. Ons logistiek team gebruikt heel vaak onze camionette om zaken te vervoeren. Hierbij kan 
je bijrijden en onze karchauff eurs vergezellen en meehelpen in- en uitladen. Ook organiseren we 
veel cantussen waar je kunt shiften in ruil voor prijsvermindering en gratis pintjes!

Nog niet overtuigd?
Bovenop alle sfeer, gezelligheid en nieuwe vrienden die je leert kennen tijdens het shiften zit er 
nog meer aan verbonden! Ten eerste krijg je medewerkersbonnetjes per shift die je kan gebruiken 
in fakbar ‘t ElixIr en het Theokot. Als je genoeg shift bij VTK kan je vaste medewerker worden 
en genieten van het suprême pakket aan voordelen. Grotere beloningen op het einde van het 
jaar kunnen de jouwe zijn plus een invite voor de bedankingsevemenenten. Ook heeft onze vaste 
medewerkerscrew voorrang op evenementen, redenen genoeg dus om ons bij te staan en deel te 
zijn van de VTK familie!

Nu wel overtuigd?
Om jezelf  in te schrijven om te shiften ga je allereerst naar de welbekende VTK-site (vtk.be). Dan 
ga je naar de tab ‘Mijn Shiften’ om het shiftenplatform te openen. Daar kan je zien welke shiften je 
reeds hebt gedaan, hoeveel bonnetjes je nog moet krijgen en welke shiften er nog te wachten staan 
om opgevuld te worden. De medewerkersbonnetjes kan je gaan halen op mijn kot (het kot van de 
Vice-Praeses) op blok 6 te Studentenwijk Arenberg. Je kan ook altijd een mailtje sturen naar vice@
vtk.be voor meer info of  om je bonnetjes af  te halen. Hopelijk tot snel! •JT



Sport

The Legend of the Holy Grail

Het prestige dat deze schat met zich 
meebrengt, is allicht datgene wat het zo 
kostbaar maakt. Alleen al om zich een 
dergelijke prestatie te kunnen toeëigenen, 
volstaat om er ten volle voor te gaan. Zij 
die deze beker in handen krijgen, kunnen 
dan ook het hele jaar lang genieten 
van de extase. Deze gaat gepaard met 
een dergelijke overwinning. Bovendien 
beweren sommige legendes dat deze 
Heilige Graal een onuitputbare bron van 
gerstenat is: net zo schitterend goudgeel 
als de beker zelf. Zulke bovennatuurlijke 
krachten zijn waarschijnlijk licht 
overdreven. Echter, het veroveren van 
de Graal wordt uiteraard, naar aloude 
traditie, uitgebreid gevierd. Vaak met 
meer vaten dan men op één avond kan 
verzetten. U kan zich dus al wel inbeelden 
waar deze verhalen vandaan komen.

Vele dappere zielen hebben aldus getracht 
deze kostbare schat te bemachtigen. 
Helaas, sommigen met meer succes dan 
anderen. Zo kon tijdens de meest recente 
expeditie deze taak echter niet volbracht 
worden. Na uitgebreide voorbereidingen 
en vele obstakels onderweg, was het 
enige dat nog tussen hen en de Heilige 
Graal stond, het gevreesde Apolloon. 
Hoewel ze deze geduchte tegenstander 
initieel konden bedwingen, slaagde 
Apolloon er - na een 24 uur durende 
uitputtingsstrijd - toch in de bovenhand 
te halen. Desondanks was dit een uiterst 
spannend duel, waarbij onze avonturiers 
slechts op een haar na, het onderspit 
moesten delven. Het is dus allesbehalve 
een onmogelijke opgave! In een (te) ver 
verleden, het jaar 2017, slaagden een 
groep moedige VTK’ers erin de queeste 
met succes te volbrengen. De legende van 
deze helden is dan ook vereeuwigd in de 
geschiedenisboeken! Dit zijn natuurlijk 
slechts enkele van de vele vertelsels rond 

Er zijn u wellicht reeds vele verhalen rond de legendarische 24 urenloop ter ore 
gekomen. Verhalen over de epische krachtmeting tussen VTK en Apolloon; over 
trotse helden die dag en nacht het beste van zichzelf geven op de looppiste; over 
de massa’s supporters die deze helden toejuichen en bezingen, terwijl zij strijden 
voor eeuwige roem. Waarom zou men zulk avontuur vol brandende kuiten en schor 
geschreeuwde stemmen ondernemen? Om het felbegeerde artefact, die glanzende 
gouden beker, de Heilige Graal, te veroveren!



de Heilige Graal. Voor de geïnteresseerde 
lezer zal in de komende weken een selectie 
van andere noemenswaardige legendes 
rond deze schat gepubliceerd worden in 
ons weekblad, ‘t Bakske.

Ook wij zullen een poging ondernemen 
deze queeste tot een goed einde te 
brengen. Met z’n drieën gaan we echter 
niet ver geraken... Daarom zijn wij op 
zoek naar dappere avonturiers,  die ons 
willen vergezellen op deze tocht. Niet 
gevreesd! U moet geen topatleet zijn om 
uw steentje bij te kunnen dragen aan dit 

doel. Het belangrijkste is namelijk dat de 
moraal hoog blijft. Naast de lopers voor 
ons befaamde speedyteam, hebben we 
dus ook een sterke kern van supporters 
nodig, die ons al schreeuwend en zingend 
naar de overwinning kunnen loodsen. 
Hun enthousiasme is dan ook hetgeen 
dat de lopers overeind houdt tijdens hun 
beproeving.

Vanzelfsprekend staat hier een zekere 
vergoeding tegenover: naast onze eeuwige 
dankbaarheid, fantastische sfeer en 
eventuele roem en glorie, hebben we 

allerlei attributen in de aanbieding. Zo 
ontvangt iedere loper, die snel genoeg 
is om de rangen van het speedyteam te 
versterken, een exclusief  t-shirt. Verder 
kan je ook, eventueel samen met enkele 
kameraden, een zo goed mogelijke 
prestatie neerzetten om fantastische 
prijzen te winnen. Zoals reeds vermeld, 
schijnen de feestelijkheden achteraf  ook 
wel de moeite waard te zijn.

Concreet beginnen wij met onze 
voorbereidingen op donderdag 26 
september. Voor zij die nog maar pas 
hun studentenbestaan hebben ingezet, 
starten we zelfs woensdag al. Vanaf  dan 
zal er elke weekdag, behalve vrijdag, 
een looptraining voorzien worden om te 
zorgen dat de conditie op peil staat. Deze 
zullen plaatsvinden om 20u30 aan de 
atletiekpiste. Er zijn intervaltrainingen en 
duurlopen in de aanbieding. Nogmaals: je 
hoeft hier geen topatleet voor te zijn! Er 
zal ook steeds een duurloop zijn aan een 
toegankelijk tempo, voor zij die het liever 
wat rustiger aan doen. Aan je conditie 
werken kan namelijk nooit kwaad en een 
gezellige babbel onderweg kan de last al 
wat verlichten. Zij die hun kans willen 
wagen om de rangen van het speedyteam 
te versterken hebben hier na elke training 
de kans toe. 

We hopen jullie alvast op de trainingen te 
zien! Kom ook zeker fanatiek supporteren 
en lopen op de 24 urenloop zelf. Deze 
vindt plaats van 22 op 23 oktober, vanaf  
20 uur ‘s avonds.

Tot snel ;)

• VTK Sport



16

Mobiliteit

de oPmars van de deelsteP, weldra ook in leuven?

Sinds ze in de zomer van 2018 voor het eerst verschenen in de straten van Brussel 
zijn ze nu populairder dan ooit, ook al is niet iedereen fan van deze nieuwe 
“groene” vorm van transport. De steps beginnen nu ook al in meerdere kleine steden 
van de grond te komen, maar wanneer is Leuven aan de beurt?

Comment ça marche?
De deelsteps die men nu her en der ziet 
rondrijden komen niet allemaal van 
hetzelfde bedrijf. Zo zijn er meerdere  
grote spelers zoals Circ, Troty, Lime, Bird 
etc. Het concept is zeer simpel: je hebt 
enkel een smartphone en een credit of  
prepaid kaart nodig, iets dat veel studenten 
hebben tegenwoordig. Als je dan een keer 
de app van het bedrijf  achter de step hebt 
gedownload, kan je beginnen. Het kost 
maar 15 cent per minuut en een euro 
om te starten, niet al te gek veel dus. Als 
je klaar bent parkeer je de step waar je 
wilt, trek je een foto met je smartphone 
om te bewijzen dat je de step niet naar de 
Filistijnen hebt gereden en klaar is kees, 
makkelijker kan niet. 

Snelle verovering
Ongeveer een jaar geleden had nog 
niemand van een deelstep gehoord, 
nu zijn ze reeds terug te vinden in 10 
Belgische steden.  De steps verschenen 
voor het eerst in de zomer van 2018 
in onze hoofdstad en na een tweetal 
maanden reden er hier maar liefst bijna 
1000 van door de Brusselse straten. 
In Antwerpen werd het een valse start  
aangezien het bedrijf  Lime de steps  had 
uitgerold zonder de nodige vergunningen 
hiervoor aan te vragen. Waarop de stad 
met een andere speler in zee is gegaan. 
Een streep door de rekening van Lime. 
Sindsdien duiken er steps in meer en 
meer steden op. Zo heeft het bedrijf  Circ 
sinds begin van deze zomer ook al steps 
in drie Belgische badplaatsen, namelijk 
Oostende, De Haan en Middelkerke, waar 
ze een groot succes blijken. In Oostende 
werden er al meer dan 100 000 ritten 
gemaakt op de 500 beschikbare steps.  In 
Roeselare werd ook een project opgestart 
vorig jaar, maar door het geringe succes 
en vandalisme werd dit project al na een 
paar weken beëindigd. Natuurlijk worden 
onze vriendjes aan de andere kant van de 
taalgrens niet vergeten, zo kan je ook fi jn 
steppen in Luik of  Namen.

Niet iedereen verkocht
Ondanks het feit dat de steps nu 
populairder zijn dan ooit is niet iedereen  
een fan. Al die deelsteps brengen immers 
heel wat overlast met zich mee. Zo 
worden ze vaak achterlaten in het midden 
van het trottoir of  fi etspad en in sommige 
gevallen zelfs gewoon op straat. Sommige 
gebruikers zigzaggen zelfs tegen 25km/
uur tussen de voetgangers door of  rijden 
gewoon door een tunnel in Brussel dat 
enkel bedoeld is voor autoverkeer. Veel 
steden nemen dan ook maatregelen, zo 

zijn de steps in onder andere Barcelona 
en New York totaal verboden en veel 
steden zoals Parijs geven een boete die 
kan oplopen tot 130 euro voor trottoir 
rijders. Verder is het ook een bron van 
ongelukken: aangezien de wieltjes op zo 
een step maar aan de kleine kant zijn kan 
je er makkelijk mee vallen, zeker met de 
vele kasseibanen in onze grootsteden. 
Zo komen er in het Sint-Jansziekenhuis 
in Brussel alleen al per dag één à twee 

mensen langs op spoed voor dergelijke 
ongevallen. Waarschijnlijk ligt het cijfer 
nog hoger aangezien verpleegsters niet 
altijd weten wat de aard van het ongeluk 
was. Sommige artsen opperen zelfs dat de 
steps gevaarlijker zijn dan fi etsen.

Anders kan ook 
Zoveel overlast als in Parijs en Brussel, het 
kan vermeden worden. In Vlaanderen 
zijn er al enkele steden die de steps hebben 
uitgerold met een streng wettelijk kader 
om zulke praktijken te vermijden. De stad 
Kortrijk heeft in samenwerking met Circ 

een proefproject opgezet voor de steps 
in hun stad. Er werd een streng wettelijk 
kader voorzien om de wanprakrijken die 
voorkomen in andere Europese steden, 
te vermijden. Zo zijn de steps ondermeer 
voorzien van een helm die niet verplicht 
gedragen moest worden, maar dit wordt 
wel aangeraden.

Verder is de snelheid ook beperkt tot 18 
km/uur in plaats van de gebruikelijke 

Steden met deelsteps in België

In Oostende zijn er op een zomer al meer dan 
100 000 ritten gemaakt op de deelsteps.
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25 dat gehaald kan worden met zo een 
step. In de winkelwandelstraten wordt 
de snelheid zelfs beperkt tot 10km/uur 
omwile van veiligheidsredenen. Een step 
wordt ook wettelijk gezien als een fi ets en 
heeft dus ook dezelfde regels, zoals het niet 
rijden op trottoir maar op de fi etspaden 
etc. De Oost-Vlaamse stad Aalst gaat 
zelfs nog een stapje verder en heeft in 
hun proefproject ook 26 stalplaatsen 
voorzien binnen de stad waar de steps 
achtergelaten kunnen worden. Ze kunnen 
dus niet meer eender waar  gedeponeerd 
worden. Andere steden beginnen ook 
zulke wettelijke kaders in te voeren om de 
overlast aan banden te leggen. Zo mag je 
ze niet meer eenderwaar achterlaten in 
Parijs en is het bijna overal verboden om 
ze op het voetpad te gebruiken. 

Steppen in Leuven
Voorlopig kan je in Leuven nog geen 
deelsteps vinden. Na een kleine bevraging 
onder VTK-leden blijkt dat toch maar 
10% van de studenten het ziet zitten 
om dit in te voeren zoals het systeem 
momenteel in Antwerpen of  Brussel 
is. Wanneer we echter de bijkomende 
voorwaarde stellen dat we ook een 
wettelijk kader willen hebben zoals men 
in Aalst of  in Kortrijk kan vinden, merken 
we dat toch 60% hier een voorstander van 
is en de steps wilt zien verschijnen, 40% 
wilt dit niet. Volgens de Leuvense schepen 
van mobiliteit David Dessers, zelf  ook in 
het bezit van een elektrische step, wordt 
er wel degelijk gewerkt aan een plan om 
de e-steps te introduceren.  “We willen 
een duurzaam systeem introduceren 
en de valkuilen vermijden die we al in 
verschillende andere steden hebben 
gezien. Meestal kan je zo’n deelstep 
huren en die vervolgens waar dan ook 
achterlaten, met een rommelig boeltje als 
gevolg. ’s Nachts moeten er dan mensen 
al die steps weer gaan ophalen. Wij willen 
een netwerk van e-steps opzetten zonder 
de controle te verliezen. Of  met andere 
woorden: je huurt een deelstep op een 
vaste stalplaats en je kan die vervolgens 
weer afl everen in hetzelfde of  in een ander 
punt. De steps zomaar achterlaten waar je 

er zin in hebt, lijkt ons geen goed verhaal.” 
Zo wilt Dessers de stalplaatsen voor de 
steps combineren met de Mobipunten 
die de komende drie jaar in Leuven gaan 
verschijnen. Dit zijn plaatsen waar je 
verschillende vervoerswijzen samen vindt, 
zoals een bushalte, publieke laadpalen, 
elektrische deelauto’s, -fi etsen, -bakfi etsen 

en dus ook waarschijnlijk steps. De stad 
Leuven krijgt hiervoor een  Europese 
subsidie van 516.721 euro om deze punten 
in te richten. Ze zullen dus de komende 
drie jaar in het Leuvense straatbeeld 
verschijnen. Of  de deelsteps hier ook een 
deel van zullen uitmaken ligt nog niet 
vast, zo is de stad Leuven nog steeds in 
gesprek met de aanbieders hiervan, een 
concrete timing voor introductie ligt nog 
niet vast. 

Toch niet zo groen?
De bedrijven achter de deelsteps promoten 
ze als een groen alternatief, maar is dat 
echt zo? Je zou denken van wel, aangezien 
ze elektrisch zijn en dus niets uitstoten, 
maar er schuilt toch een addertje onder 
het gras. Zo blijkt uit een rapport van de 
Amerikaanse stad Louisville dat de steps 

daar een gemiddelde levensduur hebben 
van rond de 30 dagen en ze gemiddeld 227 
km halen vooraleer ze vervangen moeten 
worden. De productie van zo een step, 
en zeker de batterij, veroorzaakt heel wat 
CO2 bij de productie. Als men om de 30 
dagen zo een nieuw model moet voorzien 
blijkt dit toch niet zo een duurzame optie. 

’s Nachts moeten deze steps ook worden 
opgehaald, soms gebeurt dit door het 
bedrijf  zelf, maar sommige bedrijven doen 
ook beroep op gewone mensen, ook wel 
“juicers” genoemd. Zo kan je tegen een 
kleine vergoeding de step ophalen, thuis 
opladen, en weer terugzetten. In sommige 
steden leidt dit ’s nachts tot een soort van 
“rat-race” van mensen die een hoop steps 
in hun auto proberen te proppen om op te 
laden, dit gaat natuurlijk ook niet zonder 
een hoop CO2-uitstoot. Verder blijkt 
dat de steps vooral voetgangersverkeer 
vervangen, waar voetgangers anders voor 
zo goed als geen vervuiling zorgen.

Handigheid troef?
Er is al veel gezegd in de media over dit 
nieuw fenomeen en er zal waarschijnlijk 
nog veel volgen. Uiteindelijk is het een 
enorm gemakkelijk transportmiddel 
in een grote stad en is het eigenlijk ook 
gewoon wel heel leuk om mee te rijden. 
Of  ze nog lang blijven rondrijden in onze 
steden is maar de vraag. •WM

Wil jij dat er deelsteps verschijnen in het Leuvense straatbeeld?

“We willen een duurzaam systeem introduceren 
en de valkuilen vermijden die we al in 
verschillende andere steden hebben gezien”
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Flowchart

Flowchart: werk aan de winkel!

Wil je graag eens shiften voor VTK, maar weet je niet goed wat te doen? Kom er 
dan via deze flowchart achter!

Liever in een vertrouwde omgeving of 
graag op de baan?

Bijrijder bij de VTKar!

Broodjes smeren in 
het Theokot!

Ga eens tappen in de fak!

Vergeet je nu ook niet effectief in te 
schrijven op een shift! En neem zeker ook 
eens een kijkje op de site naar alle andere 
shiften, deze variëren namelijk van week 
tot week. Laat die medewerkersbonnetjes  
maar komen!

Vroem vroemmm

Altijd gezellig in 
Theokot

Een wekker, wat 
is dat?
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Ben je eerder een ‘vroege’ 
vogel of een nachtuil?

Heb je vaak iets te doen 
onder de middag?

Early bird

Je middag spenderen tussen de boeken 
of tussen de broodjes?

Boeken collecten bij de 
Cursusdienst!

Broodjes verkopen in het 
Theokot!

Nee, meestal 
niet

Meestal wel

De geur van 
versgebakken 

croquejes

Onbeschreven 
cursussen
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UITNEEMBAAR !

September Oktober

November

24/Di 25/Wo 26/Do 27/Vr

05/Za 06/Zo

12/Za 13/Zo

19/Za 20/Zo

26/Za 27/Zo

02/Za 03/Zo

09/Za 10/Zo

16/Za 17/Zo

23/Za 24/Zo

01/Di 02/Wo 03/Do 04/Vr

07/Ma 08/Di 09/Wo 10/Do 11/Vr

14/Ma 15/Di 16/Wo 17/Do 18/Vr

21/Ma 22/Di 23/Wo 24/Do 25/Vr

30/Wo

02/Vr

04/Ma 05/Di 06/Wo 07/Do 08/Vr

11/Ma 12/Di 13/Wo 14/Do 15/Vr

18/Ma 19/Di 20/Wo 21/Do 22/Vr

25/Ma 26/Di

30/Ma

23/Ma

29/Vr

• Onthaaldag • OpeningsTD 
• VTK Bureau
• Eerstejaarsloopje

• Volleybaltoernooi
• Eerstejaarsetentje
• 1ste looptraining
• Ouderejaarswelkom

• Openingscantus
 

• Schachtenverkoop
• VTK Bureau

• BR Launch 2
• PAL tutor 
opleiding

• TTT
• Sector Night 
Chemical Industry
• SVDM

• HoJa Cantus

• 24urenloopcantus
• Sollicitatiework-
shop

• Onderwijslaunch
• Sollicitatiework-
shopt

• IFR Rockfeestje

...OOOP !!! 
OVERWINNINGS-
FEESTJE

• VTK Bureau24URENLOO...

• VTKwis
• Beach party

28/Za 29/Zo

28/Ma 29/Di

27/Wo 28/Do

• Fietstocht 1ste jaars
• EerstejaarsBBQ
• Provinciezuip

• BR Launch 1
• Oktoberfest
• Existenz Café

• EeTcantus

• Massacantus der 
Heverleese Kringen

• VTK Bureau
• Praatcafé Statix

• Sector Night ICT
• Fakbartocht   
eerstejaars
• Jeneverfeestje

• GO Global
• Entrepreneur 
Challenge 
• Existenz Café

• GO Global TD
• Sector Night 
Mechanical and 
Consultancy
• Kaas- en 
wijnavond

• GO Global• GO Global
• Doop

• TLG TD
• IFR voorronde 2
• Masterkeuze 
-avond
• VTK Bureau
• Existenz 
Bauhouse

•Logi kaapt de fak• Cantus met 
Apolloon
• SVDM

• Stagebeurs
• Hypnoseshow

• IFR voorronde 1

31/Do

01/Vr

30/Za

• PeMe-avond
• Carreer Evening

• Simulaties 
Sollicitatiegesprek

• TTT
• International  
Halloween Walk
• EBEC Case Study
• Theokot Caraoke

• EBEC Team 
Design

•Familie- en 
vriendencantus
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26/Zo

December

Januari

Februari

1/Zo

01/Za

28/Di

07/Za 08/Zo03/Di 04/Wo 05/Do 06/Vr

14/Za 15/Zo09/Ma 10/Di 11/Wo 12/Do 13/Vr

21/Za 22/Zo16/Ma 17/Di 18/Wo 19/Do 20/Vr

24/Di23/Ma 25/Wo 26/Do 27/Vr

04/Za 05/Zo02/Do 03/Vr

11/Za 12/Zo06/Ma 07/Di 08/Wo 09/Do 10/Vr

18/Za 19/Zo13/Ma 14/Di 15/Wo 16/Do 17/Vr

25/Za20/Ma 21/Di 22/Wo 23/Do 24/Vr

02/Ma

30/Ma

29/Za

27/Ma

02/Zo

28/Za

29/Wo 30/Do

• Livecantus
• Duvelnight

• Gamenight met 
Wina

• Sector Night 
Security
• VTK Bureau
• Saint Nicholas 
cantus

• VTKerstmarkt

• Kerstcantus

BEGIN BLOK

EINDE EXAMEN-
PERIODE
Skireis

Skireis

• Afzuip
• VTK Bureau

• Theokot Kerstdiner

31/Di

01/Wo

31/Vr

BEGIN EXAMEN-
PERIODE
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Agoria Solar Team

oP weg naar australiË met het solar team

Nadat ze vorig WK in Australië als derde over de fi nish kwamen en in een andere, 
qua traject meer uitdagendere, maar kleinere race in Chili, eerste werden, zijn de 
verwachtingen voor dit WK hooggespannen. Sinds het vorig WK in Australië heeft 
het team van industriële ingenieurs versterking gekregen van enkele studenten 
van onze faculteit. Met 19 zijn ze nu in totaal in het team en samen hopen ze de 
overwinning binnen te halen. 

De race bestaat uit het afl eggen van 3021 km tussen Darwin in 
het noorden en Adelaide in het zuiden van Australië. De teams 
krijgen hier zeven dagen voor, maar het Agoria Solar Team 
hoopt te kunnen fi nishen na vier en een halve dag. Hierbij wordt 
door de organisatie ook opgelegd dat ze enkel mogen rijden 
tussen acht uur ‘s morgens en vijf  uur ‘s avonds en vermits de 
race plaatsvindt op de openbare weg moeten ze zich steeds aan 
de wegcode en de maximaal opgelegde snelheid houden.

Ze doen mee in de klasse van de Challengers. In deze klasse gaat 
het vooral over de snelheid en de effi  ciëntie van de zonnewagen. 
De zonnewagens in deze klasse zijn steeds gemaakt voor 
één persoon. In de andere klasse gaat het om meerpersoons 
zonneauto’s die ook worden beoordeeld op het comfort. Dit 
comfort is voor de chauff eur van de Bluepoint niet aanwezig. 
De temperatuur kan oplopen tot 40°C en de chauff eur moet 
soms tot vier uur lang aan één stuk door rijden met de wagen. 
Uiteraard is airconditioning niet aanwezig want dit zou de 
effi  ciëntie van de wagen niet ten goede komen.

Agoria Solar Team 2019

Route Bridgestone World Solar Challenge

Om de race te kunnen winnen is niet enkel de technologie 
van de wagen, waaraan het team maandenlang vaak meer 
dan twaalf  uur per dag aan heeft gewerkt, belangrijk. Het zit 
hem ook in de kleine dingen. Zo is het onder meer belangrijk 
dat de zonnewagen elk straaltje zon dat er is, opvangt met zijn 
zonnepanneel waardoor de ingebouwde batterij kan opladen. 
Dit gebeurt niet enkel als de wagen rijdt, maar ook als de 
wagen stilstaat. Van zonsopgang tot zonsondergang zal er 
steeds iemand voor zorgen dat het sinds dit jaar voor het eerst 
zelfgemaakte zonnepanneel steeds zo gericht is dat elk straaltje 
zon wordt opgevangen. Ook het onnodig verlies van energie 
wordt vermeden. Een van de grote uitdagingen is om de wagen 
zo aerodynamisch mogelijk te maken om zo de windweerstand 
te minimaliseren. Dit werd voordien enkel gebaseerd op 
computersimulaties en testen waarbij de wind parallel aan de 
wagen is. Omdat dit door de sterke zijwind dit niet altijd het 
geval is heeft het team voor het WK in 2017 een ‘crabbing’ 
systeem ontwikkeld. Hierdoor kan de auto zich draaien ten 
opzichte van de banden waardoor de wagen steeds zo kan 
gepositioneerd worden dat deze parallel is aan de resulterende 
wind. Voor deze technologie heeft het vorig team in 2017 de 
innovatieprijs gewonnen. 

Australische Outback
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Een andere manier waarop men probeert energie te sparen is 

Punch 2 met innovatief ‘crabbing’ systeem

om ervoor te zorgen dat de wagen zo weinig mogelijk moet 
remmen. Vermits de wagen op de openbare weg rijdt en zich 
dus ook aan de wegcode moet houden is het verplicht om te 
stoppen voor een rood licht. Aangezien dit stoppen en terug 
starten zou leiden tot een enorm energieverlies (zelfs als de 
remmen zo worden gemaakt dat een deel van de energie van 
het remmen kan opgeslagen worden op de batterij) moet dit 
dus ten allen tijde vermeden worden. Hiervoor zal één van de  
volgwagens van het team op voorhand gaan kijken wanneer 
het licht groen is en de snelheid zo proberen te regelen dat de 
wagen aankomt aan het licht wanneer het op groen staat. Ook 
qua gewicht is er aan de efficiëntie gedacht. De Bluepoint is de 
kleinste Belgische zonnewagen ooit en is op maat gemaakt van 
de drie piloten. De wagen weegt tussen de 140 en 150 kg.

Bluepoint wordt getest

De race gaat veel verder dan enkel zo snel mogelijk proberen 
te rijden. Ook tactisch is het een hele uitdaging. Zo moet 
het team constant beslissen hoe snel ze de zonnewagen laten 
rijden. De wagen heeft een maximumsnelheid van 130 km/u. 
Deze snelheid wordt echter niet vaak gehaald omdat ze zo 
efficiënt mogelijk moeten omspringen met de energie die op 
dat moment beschikbaar is. Dit hangt vooral af  van het weer. 
Om dit op voorhand in te kunnen schatten is er één wagen 
die ongeveer 100 km voor de Bluepoint rijdt en op die manier 
kan doorgeven waar er wolken zijn. Het team beslist dan of  de 
wagen ofwel trager rijdt, waarmee ze hopen dat de wolk weg 
is voordat de wagen er passeert, ofwel sneller rijdt waardoor 
ze sneller voorbij de wolk zijn en dus sneller terug gebruik 
kunnen maken van het zonnepanneel om de zonne-energie op 
te vangen.

De uitdaging in Australië gaat over meer dan enkel de race. 
Om de race in goede banen te leiden gaat niet enkel het 
huidig team mee, maar ook enkele leden van vorige teams. 
Hierdoor gaan er ongeveer 40 personen mee die verspreid 
zitten over de volgwagens. Om deze wagens met elkaar op 
een efficiënte manier te laten communiceren (de eerste wagen 
rijdt op ongeveer 100 km voor de laatste volgwagen) heeft 
het team zijn eigen communicatiesysteem ontwikkeld. Een 
andere uitdaging is het feit dat de race doorgaat in het meest 
dunbevolkte gebied van Australië. Om de communicatie met 
het thuisfront te verzekeren rijdt er ook een satellietwagen 
mee. Verder is er ook een kookploeg mee. Slapen gebeurt in 
tenten. Om dit allemaal op voorhand al eens te oefenen wordt 
er zelfs een simulatieweekend gedaan waar dit allemaal al eens 
getest wordt voor het team effectief  naar Australië vertrekt. De 
samenwerking in het team is niet enkel voor de race, tijdens 
de bouw van de wagen cruciaal, maar ook tijdens de race. De 
bouw van de wagen ligt in handen van verschillende teams: 
zo is er een team voor composietstructuur, maar ook een 
team voor de batterij, de ophanging ... Het is natuurlijk heel 
belangrijk dat de verschillende deelteams perfect op elkaar 
afgestemd zijn.

Na een maandenlange voorbereiding waarin er naar sponsoring 
werd gezocht en waarin de wagen na veel verbeteringen tot 
zijn eindresultaat is gekomen, is het dan zover.  De wagen 
is op 22 augustus vertrokken in een op maat gemaakte kist 
waarin hij hopelijk heelhuids aankomt in Australië. Eenmaal 
daar zal de wagen nog een maand lang getest worden in de 
Australische weercondities. Vermits deze duidelijk verschillen 
van de Belgische is het noodzakelijk dat de wagen op basis van 
deze testen wordt afgesteld. 

Zonnewagen onderweg naar Australië

Van 13 tot 20 oktober is het dan zover. Samen met 53 
andere teams zal het Agoria Solar Team er alles aan doen 
om hun wagen tot het uiterste te drijven en zo snel mogelijk 
over de finishlijn te krijgen. Als je hun avontuur wil volgen 
kan dit onder meer via hun facebookpagina en hun website  
www.solarteam.be. In de weken ervoor en tijdens de race zal 
je er updates vinden over hun voorbereidingen en het leven 
tijdens de race.

•ES
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Revue

revue

Matko
Techniek, IT, decor

Laura
Decor, sgreivers, promo, rekwisietenmeester, 
toneelmeester, regisseur 

Ik herinner me nog het eerste moment dat ik Revue heb leren 
kennen. Tijdens de onthaaldagen was ik samen met mijn groepje 
(‘visjes’ als ik me niet vergis) alle werkgroepen van VTK aan 
het verkennen. Toen we bij de post van Revue kwamen, was 
ik verrast dat VTK een toneelgroep had. Ik was direct heel 
enthousiast omdat ik in het middelbaar ook toneel speelde en dit 
tijdens mijn studententijd graag wou verder doen. 

Long story short, al op de onthaaldagen heb ik besloten om 
naar de eerste samenkomst te gaan en te zien wat Revue precies 
was. Mijn mama was er niet zo blij mee en bleef  herhalen dat ik 
misschien in het eerste jaar niet zo veel activiteiten moest doen, 
maar gelukkig heb ik niet geluisterd. Op die eerste samenkomst 
heb ik gekozen voor de werkgroep techniek en daar was mijn 
Revuecarrière officieel begonnen. Fast forward naar het heden 
en ik heb al twee jaren meegewerkt aan de techniek, het decor 
en de IT-ondersteuning. Dit jaar zal ik zelfs IT-verantwoordelijke 
zijn en zorg ik mee voor het ticketsysteem, de website en dat 
iedereen de juiste mails ontvangt. 

In die twee jaren heb ik heel veel grappige momenten beleefd, 
leuke mensen ontmoet en nuttige skills geleerd. Ik had 
bijvoorbeeld nooit van mijn leven met hout gewerkt, maar na 
een jaartje in decor kan ik een houten kooi maken met mijn ogen 
dicht. Oke, misschien niet perfect, maar nog een jaartje meer 
bij decor en wie weet. De mama moet zich ook geen zorgen 
maken. Ik ben naast Revue ook graag met andere activiteiten 
en projecten bezig en dat heeft nog nooit grote problemen 
opgeleverd.

Ik leerde Revue kennen vanop de tribune in OPEK. Als 
eerstejaars ging ik met enkele vrienden kijken naar de show. Ik 
had er erg van genoten en kreeg heel veel zin om ook eens aan de 
andere kant te staan en mee te werken aan deze voorstellingen. 
Ik heb er nog geen moment spijt van gehad, want ik kwam 
terecht in een geweldige groep. 

Door Revue heb ik op korte tijd heel wat nieuwe vrienden 
gemaakt. Ik kwam erbij omdat ik het leuk vind om creatief  bezig 
te zijn: eerst binnen decor en promo, later ook bij sgreivers. Bij 
decor kon ik knutselen en schilderen. Bij promo heb ik T-shirts 
en posters ontworpen en promofilmpjes bedacht. En bij sgreivers 
heb ik de grote verhaallijn mee verzonnen en enkele scènes tot 
op de letter uitgeschreven. Hierdoor heb ik ook leren plannen, 
wat uiteraard wel eens van pas komt tijdens het studeren. Met 
het voorbereiden van de show, of  andere dingen zoals het 
kerstfeestje of  samen uitgaan is er zelden een saaie week. 

Het hoogtepunt van een Revuejaar is de week van de 
voorstellingen zelf. Eerst worden tijdens het repetitieweekend 
alle elementen van de show bij elkaar gebracht en op elkaar 
afgestemd. Op maandag wordt de zaal volledig opgebouwd 
voor de volgende drie dagen. Nadien moet alles ook weer 
opgeruimd worden. Maar vanaf  dat dit klaar is wordt er gefeest 
tot zonsopgang. Afgelopen jaar heb ik ontdekt dat wie het ontbijt 
haalt, de podiumelementen mee mag terugbrengen naar de 
KUL depots. Zelfs daar zat de sfeer nog goed, maar daarna 
moest ik toch even bekomen. Ik kijk al uit naar Revue 2020! 

Matko © Zeger Knaepen

Laura © Zeger Knaepen

Hoewel het nog veraf lijkt, beginnen binnenkort al weer de eerste voorbereidingen 
voor de drie prachtige voorstellingen die ons dit jaar weer gebracht zullen worden 
door de mensen van Revue. Van kostuums tot muziek: alles doen ze zelf. Hier hebben 
ze uiteraard een geëngageerd team voor nodig. Hun getuigenissen lees je hieronder.
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Marthe
Acteurs, sgreivers, dans  

Mijn Revue-verhaal begon in mijn tweede jaar aan de universiteit. 
Ik zocht toen iets om uit mijn comfortzone te stappen en nieuwe 
mensen te leren kennen. VTK Revue kende ik al wel van de 
korte presentatie tijdens de les in het eerste jaar, maar toen leek 
het mij best om eerst wat te wennen aan alle nieuwe dingen die 
als eerstejaars op je afkomen. In het tweede jaar daarentegen 
was ik helemaal klaar voor een extra uitdaging. Die vond ik wel 
degelijk bij Revue: in een supertoff e, zotte groep die je steunt 
door dik en dun. Ik heb door de jaren heen heel wat grenzen 
verlegd voor mezelf. Als je me als tweedejaars gezegd zou hebben 
dat ik ging acteren en zingen voor een uitverkochte zaal, zou ik je 
de grootste grapjas gevonden hebben. Maar ook mijn vrees dat 
een vereniging te veel tijd zou afsnoepen van mijn studies bleek 
niet nodig: je kan zelf  plannen en kiezen hoeveel tijd je nu exact 
aan Revue spendeert. Conclusie: ik heb nog geen seconde spijt 
gehad van mijn beslissing om aan de voorstellingen van Revue 
mee te werken. Iets dat me dan misschien wel spijt? Dat ik die 
keuze pas in het tweede jaar gemaakt heb. Ben jij iemand die 
twijfelt om mee te doen met VTK Revue? Schuif  die twijfel dan 
even opzij en kom eens langs op één van onze infomomenten. 
Wedden dat je er niet meer weg wil?

Marthe © Zeger Knaepen

Jasper
Techniek 

Jasper © Zeger Knaepen

Als persoon die altijd al vrij gepassioneerd bezig was met muziek 
en audio, was twee jaar geleden de keuze voor de werkgroep 
techniek binnen Revue een logische keuze. Het is een toff e groep 
mensen om je passie mee te delen en enorm veel bij te leren. 

Bij de werkgroep techniek zorgen we voor de belichting en het 
geluid van de show. Dit betekent voor ons een relatief  rustig 
academiejaar en een druk weekend voor de show. Tijdens 
dit repetitieweekend programmeren we alvast de lichtshow, 
tekenen we gedetailleerde podiumplannen uit, bereiden we de 
geluidsinstallatie voor en testen we al zoveel mogelijk uit tijdens 
de generale repetities. 

Pas op de dag van de eerste voorstelling krijgt Revue toegang tot 
de zaal waar de show plaatsvindt. Dit betekent dat voor negen 
uur in de avond een podium, de volledige geluidsinstallatie, het 
decor en de verlichting geplaatst moeten worden. Bovendien 
moet de soundcheck tegen dan afgerond zijn en willen de 
acteurs en dansers graag nog even repeteren. Kortom een hele 
berg werk, maar deze zorgt voor een geweldige sfeer. Iedereen 
aanwezig werkt samen om op het einde van de dag een epische 
voorstelling neer te zetten.  

Doordat de techniek pas in het weekend voorbereid wordt (wat 
niet bij elke werkgroep zo is), is het dus perfect te combineren 
met studeren. Een gouden combinatie zelfs, als je het mij vraagt. 
Omdat de voorstellingen in maart altijd een hoogtepunt zijn 
tijdens het academiejaar, is dit een echt lichtpuntje om naar uit 
te kijken tijdens de examens in januari. Als je ziet hoe het publiek 
met volle teugen geniet van alles waar je zo lang naartoe gewerkt 
hebt, besef  je pas echt waarom je bij Revue zit.          

Revue is een groep studenten die samen een volledige theatershow in elkaar steekt. Alles doen we zelf: een verhaal schrijven, acteren, 
dansen, geluid en licht, tickets verkopen, tot zelfs koken tijdens de repetities. Zie jij één van die dingen wel zitten? Of  wil je graag 
meedoen, maar weet je nog niet juist wat? Kom dan tijdens de eerste week van het academiejaar zeker eens langs op onze stand in 
de cursusdienst of  de week nadien tijdens onze infomomenten: 

° maandag 30 september, 12u45 (BOKU 03.22) 
° dinsdag 1 oktober, 12u45 (BOKU 03.22) 
° donderdag 3 oktober, 12u45 (BOKU 03.10) 

Volg ons zeker op sociale media en op onze website voor een blik achter de schermen of  om als eerste op de hoogte te zijn van de 
ticketverkoop: 

° facebook: VTK Revue 
° instagram: vtkrevue 
° revue.vtk.be
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YERA

hoelang blijFt het licht     
nog branden?
Het Belgische elektriciteitssysteem is de laatste tijd het onderwerp van menig 
krantenartikel. Dit is niet zo vreemd aangezien we het laatste jaar in België niet stil 
stonden. Zo komt hernieuwbare energie steeds meer in de belangstelling en sleutelt 
men aan de zogenaamde slimme meters. Interessant werd het pas echt toen een 
aantal van onze trouwe kerncentrales vorige winter dienst weigerden. Het was de 
bron van een hele reeks doemscenario’s die gingen van afschakelplannen tot heuse 
black-outs. Uiteindelijk hebben we vorige winter toch niet zonder licht gezeten en 
heeft niemand het koud gehad. We kunnen dus op onze twee oren slapen en de 
kernuitstap kan geen probleem meer zijn. Toch fronsen er nog vele wenkbrauwen 
wanneer dit onderwerp aan bod komt. Kunnen we dan niet gewoon de markt zijn 
ding laten doen en het probleem zichzelf laten oplossen?

Een kwetsbaar evenwicht
De elektriciteitsmarkt verschilt heel 
erg van eender welke andere markt. 
Normaal produceer je iets en hou je 
het bij tot iemand het van je wil kopen. 
Bij elektriciteit zit het wel even anders 
omdat het opslaan van elektrische energie 
zeer moeilijk is. In principe moet alles 
wat geproduceerd wordt op hetzelfde 
moment gebruikt worden. Of  beter: alles 
wat verbruikt wordt moet iemand anders 
gelijktijdig produceren. Wanneer dit niet 
lukt, is er een probleem. In het ergste 
geval spreken we van een black-out, wat 
zo veel betekent als geen elektriciteit in 
één of  meer regio’s. Om het niet zo ver te 
laten komen, is in ons land netbeheerder 
Elia verantwoordelijk voor deze balans. 

Zij maken zelf  geen elektriciteit maar 
zorgen ervoor dat iedereen zich mooi 
aan de regeltjes houdt zodat het systeem 
in evenwicht blijft. Om deze taak goed te 
vervullen, is het niet alleen belangrijk om 
naar vandaag te kijken, maar ook om de 
toekomst goed te voorspellen. Bijgevolg is 
er een studie uitgevoerd die aan de hand 
van een aantal scenario’s de uitdagingen in 
de toekomst evalueert. In dit artikel willen 
we de meest opmerkelijke bevindingen in 
de verf  zetten.

Trends in België
Laten we, vooraleer verder te gaan, eens 
kijken naar de huidige trends in het 
Belgische elektriciteitsnetwerk. Naast het 
bespreken van nieuwe ontwikkelingen 
verduidelijken deze trends ook de 

pijnpunten en toekomstige uitdagingen. 
Om te beginnen zijn we in België sinds 
1990 het gebruik van steenkoolcentrales 
aan het afbouwen, met de sluiting van 
de laatste operationele centrale in 2016. 
Iets waar we terecht trots op mogen zijn, 
aangezien steenkoolcentrales een zeer 
CO2-intensieve bron van elektriciteit 
zijn. Sindsdien is het belang van aardgas 
voor de opwekking van elektriciteit 
toegenomen om dit verlies aan capaciteit 
te compenseren. Vandaag de dag wordt 
30% van de totale elektriciteit opgewekt 
door aardgas. Ook zijn er de kerncentrales, 
die zoals wettelijk vastgelegd, tegen 2025 
moeten sluiten. Belangrijk om te weten is 
dat we in België zeer afhankelijk zijn van 
deze kernenergie. Ongeveer 50% van de 
totale energie wordt door kerncentrales 
geproduceerd. Het opvangen van dit 
verlies zal een grote uitdaging zijn. 
Daarnaast speelt België, omwille van 
zijn centrale positie in Europa, een zeer 
belangrijke rol in de ontwikkeling van 
interconnecties met andere landen. Deze 
interconnecties worden gebruikt voor 
import en export van elektriciteit tussen 
ons land en onze buurlanden.

Groene jongen
We kunnen stellen dat België een 
voorloper is op het gebied van off shore 
windmolenparken. Ondanks het feit 
dat we slechts een kleine off shore zone 
beschikbaar hebben in de Noordzee 
zullen we tegen eind 2020 2.3 gigawatt 
produceren. Er is een capaciteitsverhoging 
naar 4 gigawatt gepland in de toekomst, 
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maar ook dit zal een uitdaging vormen. 
Denk hierbij aan het verzekeren 
van een stabiele en betrouwbare 
elektriciteitstoevoer naar het binnenland. 
Op het vlak van hernieuwbare energie 
doen we het momenteel dus niet zo 
slecht. Deze draagt bij tot 17% van 
de totale productie, maar kan door 
verdere ontwikkelingen van de gebruikte 
technologieën verdubbelen tegen 2030. 

Adequacy
Het is wel duidelijk, ook in België staan 
we niet stil. Om deze transitie naar 
alsmaar meer hernieuwbare energie 
te doen slagen, moet er op elk moment 
voldoende productie aanwezig zijn om 
aan de vraag te kunnen voldoen. Deze 
voorwaarde noemt men adequacy. 
Zoals reeds vermeld zorgt het nucleaire 
park samen met de hernieuwbare 
generatie voor een overvloed aan 
productiecapaciteit, geholpen door de 
alsmaar beter wordende interconnecties. 
Dan komt echter het veel besproken 
probleem: de nucleaire centrales moeten 
sluiten. Dit is op zich geen probleem als er 
voldoende capaciteit in de plaats komt via 
bijvoorbeeld de geplande uitbreidingen 
aan het hernieuwbare generatiepark. 
De geïnstalleerde zonnepanelen en 
windmolens verlagen inderdaad de 
benodigde energieproductie, maar 
helaas niet de piekconsumptie. Koude 
winterdagen zorgen voor pieken in het 
verbruik terwijl zonne- en windenergie 
hier vaak achterwege blijft. Het buitenland 
zit vaak met hetzelfde probleem waardoor 
de mogelijkheden via import dan ook 
beperkt zijn. Dit betekent dat er centrales 
nodig zijn die het tekort dan kunnen 
aanvullen. Meer hernieuwbare energie 
zorgt er niet voor dat er minder van deze 
centrales nodig zijn, maar wel dat deze 
minder gebruikt kunnen worden. Dit 
verlaagt de CO2-uitstoot, maar zorgt 
ervoor dat het vaak nodig is deze centrales 

extra financieel te ondersteunen om ze 
beschikbaar te houden voor wanneer 
ze wel nodig zijn. Willen we aan deze 
voorwaarden voldoen, dan wordt dit in 
de toekomst een grote uitdaging. 

Flexibiliteit
Een ander belangrijk aspect in 
elektriciteitsproductie is flexibiliteit. 
Een groot deel van de productie 
is oncontroleerbaar. Zo moeten 
kerncentrales altijd op een minimale 
basisbelasting draaien en is de meeste 
hernieuwbare generatie afhankelijk van 

het weer. Om toch mooi de variërende 
vraag te volgen, is er flexibele productie 
nodig. Deze moet beschikbaar zijn op 
de markt zodat alle marktpartijen hun 
balans kunnen optimaliseren en ook Elia 
houdt een deel in reserve om de laatste 
correcties te kunnen doen. Wanneer 
de marktpartijen hun balans één dag 
op voorhand opmaken, doe ze dit op 
basis van voorspellingen betreffende 
hun productie. Hoe meer hernieuwbare 
energie in hun portfolio, hoe meer 
fouten hierbij gemaakt zullen worden. 
Dit vergroot de benodigde hoeveelheid 
flexibiliteit in de markt om al deze fouten 
recht te kunnen zetten. Ook Elia heeft 
grotere reserves nodig om onvoorziene 
gebeurtenissen te kunnen herstellen. Zo 
kan, bijvoorbeeld, een te hevige storm 
op de Noordzee de productie door 
wind noodgedwongen doen stoppen uit 
veiligheidsoverwegingen, hoewel er dan 
juist veel productie voorspeld was. Vaak 

lukt het niet meer om dit recht te zetten 
op de markt waardoor dit op de schouders 
van Elia valt. Hernieuwbare energie 
vergroot dus de vraag naar flexibiliteit op 
zowel de markt als deze van Elia, maar is 
vaak niet in staat deze zelf  aan te bieden. 
Er is dus een oplossing nodig.

Gascentrales
Om zowel de adequacy te garanderen als 
de flexibiliteit te verbeteren, wordt er vaak 
gekeken naar gascentrales. Een deel van 
de reeds aanwezige gascentrales, samen 
met een aantal nieuwe exemplaren, 

zouden ideaal zijn om het systeem te 
ondersteunen. Deze kunnen immers 
snel opstarten en hebben bovendien een 
relatief  lage investeringskost. Helaas 
blijkt dat een deel niet rendabel kan zijn 
door de beperkte gebruikstijd. Hierbij 
moet wel gezegd worden dat er alleen 
naar de Belgische context gekeken wordt. 
Wanneer deze centrales zeer efficiënt 
zijn, is er de mogelijkheid om centrales in 
het buitenland te beconcurreren, wat de 
draaitijd positief  kan beïnvloeden. Zeker 
wanneer koolcentrales in het buitenland 
duurder worden door hoge CO2-
belasting, is er hoop voor de Belgische 
gascentrales. Dit zal op lange termijn 
echter ook tot harde concurrentie leiden 
aangezien de onrendabele koolcentrales 
vervangen zullen worden door hun 
gelijkaardige tegenhangers. Daarnaast 
hebben sommige landen besloten verder 
te gaan met kernenergie. Dit wil zeggen 
dat er competitie moet worden aangegaan 
met deze reeds bestaande kerncentrales, 
die zeer lage operatiekosten hebben. 
Hoogstwaarschijnlijk zullen er financiële 
ondersteuningsmechanismen nodig 
zijn, wil men voldoende investeringen 
aantrekken om de groene golf  in België 
te ondersteunen. Hoewel we momenteel 
nog over voldoende capaciteit beschikken, 
is het zeer belangrijk om tijdig te beginnen 
met de opbouw van een duidelijk 
investeringskader.

Probleem wordt oplossing
In principe kan hernieuwbare energie 
ook bijdragen aan de flexibiliteit. Zo 
is het mogelijk om op momenten van 
overmatige productie de hernieuwbare 
generatie te verminderen. De meeste 

We kunnen stellen dat België een voorloper is 
op het gebied van offshore windmolenparken. 
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conventionele centrales hebben 
automatisch de neiging productie te 
matigen wanneer er teveel elektrische 
energie aanwezig is. Op zo’n moment 
wordt de elektriciteitsprijs immers 
negatief  en moet je betalen wanneer je 
produceert. Bij hernieuwbare energie 
is deze drijfveer veel minder aanwezig. 
Dit komt doordat zij vaak extra steun 
krijgen per geproduceerde megawattuur. 
Wanneer dit bedrag bijvoorbeeld 20 euro 
bedraagt, moet de prijs lager worden 
dan -20 euro vooraleer ze besluiten 
de productie stop te zetten. Er is dus 
een grondige herziening nodig van de 
aanwezige ondersteuningsmechanismen 
wilt men hernieuwbare energie mee laten 
instaan voor de extra flexibiliteitseisen die 
het zelf  creëert. 

Alle gekheid op een stokje
Momenteel gaat het goed met het 
Belgische systeem. De toenemende 
productie van hernieuwbare bronnen 
zorgt samen met de verbeterde 
interconnectie voor meer dan voldoende 
elektrische energie. Het verlies van de 
kerncentrales die momenteel trouw de 
baseload voor hun rekening nemen, zorgt 
voor een aantal nieuwe uitdagingen. Een 
deel zal opgevangen worden door nog 
meer interconnectie en extra productie 
van hernieuwbare energie. De extra 
flexibiliteit die hiervoor nodig is, zal 
echter geleverd moeten worden door 
centrales die niet altijd rendabel zijn. 

Een deel kan opgevangen worden door 
de hernieuwbare productie zelf, maar 
daarvoor is een grondige vernieuwing 
nodig van het subsidiemechanisme. Zelfs 
indien dit lukt, zullen er nog steeds extra 
gascentrales nodig zijn om periodes 
van schaarste te overbruggen, vooral 
wanneer we minder op onze buurlanden 
kunnen rekenen. De tijd is aangebroken 
om de handen in elkaar te slaan en zo 
snel mogelijk een gepaste ondersteuning 
te bedenken om deze centrales klaar 
te hebben tegen 2025, wanneer we 
hoogstwaarschijnlijk onze laatste 
kerncentrale zullen sluiten. 

Young Energy Reviewers Association
YERA is een studentenvereniging die het energiethema op een neutrale 
en een gefundeerde manier wil verduidelijken voor een breed publiek.  
info@yera.be 

Wil je graag het volledige 
artikel lezen? Ga dan naar      

www.yera.be.
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Cultuur

de grote vtk hyPnoseshow in Primeur!

Dag Dominik, als studentenkring 
kunnen we deze vraag onmogelijk 
vergeten om het ijs te breken: Wat 
heb je gestudeerd en kan je wat meer 
vertellen over jouw achtergrond?

Dag VTK Cultuur, als kind was ik 
altijd al geïnteresseerd in alles wat 
met entertainment en wetenschap te 
maken had. In het middelbaar volgde ik 
wetenschappen-wiskunde en goochelde ik 
in mijn vrije tijd. Tegen dat ik afstudeerde 
als Master Toegepaste Taalkunde, wist ik 
al dat ik de artistieke weg wou inslaan. In 
het begin werkte ik als goochelaar heel 
breed. Ik werkte zowel op als naast het 
podium, voor kinderen én volwassenen. 
Ik heb Frans en Duits onderricht in het 
vierde en vijfde middelbaar en werk 
intussen weer full-time als artiest. Mijn 
vrouw werkt als medisch specialiste. We 
hebben een drukke agenda, maar maken 
graag tijd voor onze twee kinderen.

De meeste mensen kennen jou als 
zakkenroller van op tv bij Jonas & 
Van Geel en Gert Late Night. Hoe 
kwam je hiertoe?

Toen ik les gaf, ging het snel weer 
kriebelen. In mijn zoektocht begon ik 
een theateract uit te werken met de 
hulp van mijn coach Luc Apers. In die 
periode leerde ik heel veel bij en ik kwam 
erachter dat zakkenrollen me op het lijf  
geschreven was. Omdat ik onmiddellijk 
van de besten wilde leren, trok ik naar 
Christian Lindemann die een pickpocket-
act verzorgde in de show van Cirque du 
Soleil. Vervolgens ontwikkelde ik mijn 
eigen stijl en technieken en werd zo zelf  
expert in het vak.

Wat wekte je interesse voor 
hypnose?

Eerlijk toegegeven, geloofde ik er in 
het begin zelf  niet in. Tot ik tijdens een 
masterclass pickpocketing in de UK 
meemaakte hoe iemand gehypnotiseerd 
werd. Een collega raadde me enkele 
boeken aan en ik was vertrokken. 
Vervolgens volgde ik ook een opleiding 
tot hypnosetherapeut. De eerste volledige 

podiumshow speelde ik pas begin dit 
jaar, maar ik had intussen al heel wat try-
outs achter de kiezen. Intussen is de act 
uitgegroeid tot een heuse show van 90 
minuten.

Je zegt dat je ook hypnosetherapeut 
bent. Dus hypnose als therapie 
werkt écht?

Tijdens trainingen hypnotiseren de 
studenten elkaar voortdurend. Ik heb me 
ook laten hypnotiseren voor migraine. Tot 
dan toe had ik daar erg onder geleden, 

tot twee keer per week een volledige dag. 
Door de hypnose ben ik daar een half  
jaar volledig van af  geweest. Ik beweer 
niet dat je iemand zal genezen van kanker 
of  diabetes maar voor pijnbestrijding, 
stoppen met roken, fobieën en trauma’s 
heeft hypnose zijn effectiviteit bewezen. 
De laatste jaren komt er vanuit medische 
en wetenschappelijke hoek ook meer 
interesse. Men heeft zelfs een open 
hersenoperatie uitgevoerd onder hypnose 
terwijl de epilepsie-patiënt bewust bleef  en 
feedback gaf. Dit was anders onmogelijk. 
Ik ben blij dat ik met behulp van mijn 
hypnoseshows hypnose op een positieve 
manier onder de aandacht kan brengen. 
Ik krijg na mijn shows steevast mensen die 
naar een hypnotiseur willen voor hulp.

Je vertelde daarnet dat je niet in 
hypnose geloofde. Moet je er zelf  
in geloven om in hypnose te kunnen 
gaan?

Helemaal niet. Ik heb al heel wat 
mensen snel gehypnotiseerd die er niet 
in geloofden maar die er wel open voor 
stonden. In principe kan iedereen in 
hypnose gaan op een paar voorwaarden. 
Tijdens shows werk ik enkel verder met 
mensen die heel snel in hypnose gaan 
omdat ik het inductieproces heel kort wil 
houden.

Dit jaar werd de aandacht van VTK Cultuur getrokken door Dominik Messiaen, beter 
bekend als The Charming Thief. Hij schitterde reeds als zakkenroller, hypnotiseur en 
goochelaar in de Vlaamse media in amusante tv-programma’s Jonas & Van Geel en 
Gert Late Night. Ze zijn trots met hem te mogen samenwerken voor dé hypnoseshow 
van het academiejaar!

Men heeft zelfs een open hersenoperatie 
uitgevoerd onder hypnose
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En wat is er dan nodig om snel in 
hypnose te gaan?

In tegenstelling tot wat algemeen wordt 
geloofd, is intelligentie belangrijk. Je 
moet je goed kunnen focussen en jouw 
verbeeldingskracht kunnen gebruiken. 
Aangezien intelligente mensen zich 
meestal heel goed kunnen concentreren 
en ook creatief  zijn, lukt het bij hen vaak 
het beste. Hoe intelligenter het publiek, 
hoe makkelijker. Tenminste als ze er open 
voor staan. Studenten vormen daarom 
een droompubliek! Je krijgt automatisch 
een selectie van mensen met een zekere 
intelligentie en jongeren staan meestal 
ook open voor hypnose.

Dan zit je hier in Leuven wel goed, 
denk ik [lacht trots]. Zijn er ook 
bepaalde eigenschappen die een 
goede hypnotiseur moet hebben?

Je moet vooral een goede communicator 
zijn. Je moet in staat zijn om snel een 
vertrouwensband te scheppen. Omdat 
iedereen op zijn manier in hypnose gaat, 
is het ook belangrijk dat je fl exibel bent en 
heel snel kan switchen tussen technieken. 
Daarvoor gebruik ik dezelfde soft skills als 
voor het zakkenrollen.

Heel wat mensen hebben schrik 
van hypnose. Kan je er in blijven of  
is er eff ectief  iets risicovol aan?

Hypnose als fenomeen is volledig 
veilig. Het is gewoon een toestand van 
volledige focus. We bevinden er ons soms 
meermaals per dag in. Als je bijvoorbeeld 
geconcentreerd bezig bent met een 
wiskundevraagstuk, dan vergeet je jouw 

omgeving en merk je niet 
wanneer er iemand binnenkomt 
of  hoor je storende geluiden 
niet meer. Dit noemt men in de 
hypnose een “negatieve visuele 
en auditieve hallucinatie”. Een 
positieve hallucinatie is het 

omgekeerde, wanneer je dingen ziet of  
hoort die er niet zijn. Topsporters die pijn 
niet voelen, is een ander voorbeeld van 
trance.

Hoewel dit niet noodzakelijk is, doe ik 
altijd een grondige wake-up en bouw ik 
een aantal veiligheden in. Op die manier 

gaat iedereen naar huis zoals hij gekomen 
is of  zelfs in een betere toestand. 

In hypnose blijven is onmogelijk. Als 
er geen suggesties meer komen, kom je 
vanzelf  uit de hypnose. Soms zelfs al na een 
paar seconden. Geïnteresseerden kunnen 
ook altijd mijn website consulteren: 
https://www.charminghypnotist.com of  
mij vinden via Facebook en Instagram als 
The Charming Hypnotist.

Bedankt voor dit interessante 
interview!

Jullie hartelijk bedankt voor de 
uitnodiging. Ik kijk al uit naar de show in 
november!

Gedaan met vijven en zessen. Dominik 
heeft alvast in zijn kaarten laten kijken en 
zal ons een prachtige show uit de doeken 
doen. Houd de VTK kalender in het 
oog voor deze betoverende hypnoseshow 
op 27/11. Wil je op de hoogte blijven 
van ons en het cultureel aanbod in de 
rest van Leuven? Word dan lid van 
onze Facebookgroep op on.vtk.be/
cultuurcommunity! Tot dan! 

•VTK cultuur

VTK Cultuur: wa is da?     

Aan allen die nieuw lid zijn van VTK of  zij die voorbije 
jaren hun bureau niet mochten verlaten van de mama: 

wij, VTK Cultuur, zijn een enthousiast groepje studenten 
als onderdeel van studentenkring VTK. Wij zijn er voor 
de studenten die snakken naar nostalgische avondjes op 
de kerstmarkt, de vakantievibes van een zomerfestival of  

toch aan de bomma willen bewijzen dat veel tv kijken goed 
is voor je quiz-kennis (houd zeker onze evenementen in 

het oog via de VTK website, de Facebookgroep van VTK 
Cultuur of  onze Facebookpagina!).

Scan to join 

VTK Cultuur on 
Facebook 

“Hoe intelligenter het 
publiek, hoe makkelijker. 

Studenten vormen daarom 
een droompubliek!”
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BEST

best  

Ik wil meer halen uit mijn studententijd dan enkel studeren en feesten. Ik wil mezelf 
verrijken met soft en hard skills die ze mij niet leren in de aula. Ik wil Europa gaan 
ontdekken, zonder bakken geld te spenderen of een sabbatjaar te nemen. Ik wil 
deel uitmaken van een groep ambitieuze en inspirerende gelijkgezinden. Ik wil 
professionele evenementen leren organiseren en coördineren. Ik wil deel worden 
van een internationaal netwerk. Ik wil mezelf zo goed mogelijk voorbereiden op 
mijn leven na de universiteit. Als jij jezelf hierin herkent, ben je bij BEST aan het juiste 
adres.

Wie zijn we?
BEST (Board of  European Students of  
Technology) is een voortdurend groeiende 
internationale organisatie bestaande 
uit technische, wetenschappelijke en 
ingenieursstudenten. Onze vereniging 
bundelt de krachten van 3500 individuen 
om aan 96 universiteiten in 34 Europese 
landen studenten te ontwikkelen. Het doel 
van onze organisatie luidt: “Empowered 
Diversity through Developing Students”. 
In alles wat wij doen helpen wij zowel 
onze leden als externe deelnemers hun 
volledig potentieel bereiken.

BEST Leuven is een lokale afdeling 
van deze organisatie. Wij voorzien 
verscheidene evenementen en 
trainingen voor studenten van alle 
vier de faculteiten van de Groep 
Wetenschap en Technologie in Leuven: 
Faculteit Wetenschappen, Faculteit 
Ingenieurswetenschappen, Faculteit 
Industriële Ingenieurswetenschappen en 
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen.

Onze evenementen
Onze voornaamste jaarlijkse evenementen 
bestaan uit een Summer Course, 
Hackathon, BEST Soft Skills Track en 
EBEC, de grootste engineering-wedstrijd 
van Europa. Al onze activiteiten zijn een 
wederzijds voordelige samenwerking 
tussen studenten, faculteiten en 
bedrijven. Bijna 30 jaar geleden 
werden de allereerste Summer Courses 
georganiseerd, in 11 verschillende landen 
over heel Europa. Ondertussen zijn we 
uitgegroeid tot een aanbod van meer 
dan 90 courses. Jaar op jaar bieden wij 
betaalbare, kwaliteitsvolle cursussen aan 
in samenwerking met universiteiten. 
Deze meerdaagse opleidingen spitsen 
zich toe op relevante onderwerpen, 
waardoor de deelnemende studenten 
plezier kunnen maken en culturen leren 
kennen terwijl ze studiepunten verdienen. 
Hackathon daarentegen is een relatief  
nieuw concept, waarbij we studenten 
uitdagen om al coderend een realistisch 
meerlaags probleem op te lossen. Dit 
probleem wordt samen met een van onze 

partnerbedrijven opgesteld, waardoor zij 
dan ook de winnaar bekronen. Ook onze 
Soft Skills Track is nog maar een paar jaar 
oud, maar het concept kent een groeiend 
succes binnen onze organisatie. Tijdens 
de track krijgen deelnemers een intensief  
trainingsprogramma van 5 sessies, over 
onderwerpen zoals project management, 
netwerken, presentatievaardigheden, 
negotiatie en vele andere vitale 
competenties in de bedrijfswereld. Elke 
sessie is een interactieve oefening gegeven 
door professionele vertegenwoordigers 
van verscheidene interessante bedrijven 
zoals EY, J&J, BASF, DEME en nog 
veel meer. Dit geeft deelnemers dan 
ook de kans om waardevolle contacten 
te leggen. Tot slot hebben we dan nog 
EBEC (European BEST Engineering 
Competition). Elke ronde van deze 
wedstrijd bestaat uit twee onderdelen: een 
Case Study en een Team Design. Beide 
onderdelen nemen een volledige dag in 
beslag, waarin teams het opnemen tegen 
elkaar om de beste oplossing te bieden 
voor ingenieursvraagstukken. Case Study 
betreft het meer technisch en management 
aspect van het ingenieursleven. Een bedrijf  
schotelt de teams een actueel probleem 
voor, waarna zij zo gedetailleerd mogelijk 
hun oplossing komen presenteren. 
Tijdens de Team Design daarentegen, 
moeten de deelnemers een toestel 
bouwen met gelimiteerde materialen en 
tijd, dat zo goed mogelijk de specifi eke 
opdracht volbrengt. De winnaars van de 
lokale ronde in Leuven, mogen nadien 
deelnemen aan de regionale Benelux 
ronde, waar ze opnieuw in contact 
komen met nieuwe bedrijven en nieuwe 
vraagstukken. Uiteindelijk concurreren 
de winnaars van alle regionale rondes nog 
eens in de Europese EBEC fi nale, waarna 
het winnend team uitbundig bekroond en 
beloond wordt.
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Het leven als een BESTie
Hoewel het op het eerste zicht misschien 
lijkt dat leden van BEST zich voornamelijk 
bezighouden met evenementen te 
organiseren voor buitenstaanders, is 
dit absoluut niet het geval. Lid worden 
van BEST betekent lid worden van een 
Europese familie. Leden mogen zo veel 
verantwoordelijkheden opnemen als ze 
zelf  willen, maar ze krijgen steeds toegang 
tot onze interne activiteiten. Dit varieert 
van weekendtrips, barbecues en cantussen, 
tot onderlinge uitwisselingen tussen BEST 
groepen, tot internationale bijeenkomsten 
en vergaderingen met meer dan 200 
vertegenwoordigers. Daarnaast bieden 
wij ook trainingen aan. Elk jaar stellen 
wij binnen onze vereniging een evaluatie 
op en ondervragen we onze leden naar 
vaardigheden die ze graag zouden 
verbeteren. BEST leidt al 31 edities lang 
gecertifi ceerde trainers op, die van over 
heel Europa bereid zijn af  te zakken naar 
Leuven om onze leden te ontwikkelen. 
Wat onze organisatie verder onderscheidt 
van andere lokale studentenverenigingen, 
is dat elke lokale BEST groep over heel 
Europa, elkaar uitnodigt op activiteiten. 
Als je zin hebt, kan je als BESTie elk 
weekend in een ander land spenderen, 
deelnemen aan hun uitgebreid sociaal 

programma, genieten van de lokale 
cultuur en keuken, en blijven slapen bij 
je pasgemaakte vrienden zonder ook 
maar iets uit te geven. Dit jaar organiseert 
BEST Leuven bijvoorbeeld een gala voor 
ons twintigjarig bestaan, waar al onze 
nauw bevriende BEST groepen ook op 
zijn uitgenodigd.

Hoe aansluiten?
Als je persoonlijk eens wilt komen 
ontdekken hoe onze organisatie 
functioneert of  als je gewoon eens plezier 
wilt komen maken met onze fantastische 
leden, spring dan gerust binnen op 
onze Open Meeting. Deze zal beginnen 

met een receptie voor het Theokot op 
maandag 7 oktober om 19u. Daarnaast 
zijn geïnteresseerden ook allemaal 
uitgenodigd op ons Motivational Weekend 
op 26 en 27 oktober. Als je meer te weten 
wilt komen over onze talloze andere 
activiteiten, volg je best onze Instagram 
of  Facebook pagina.  

 BEST Leuven

 bestleuven

 www.bestleuven.be
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Onderwijs

VTK Bureau 

Wil je graag een probleem aankaarten 
en bediscussiëren? Heb je een fantastisch 
idee? Of  ben je gewoon benieuwd naar 
wat er zich afspeelt achter de schermen 
van onze faculteit? Kom dan gerust 
eens langs op het VTK Bureau, om de 
twee weken woensdagmiddag. Schrijf  je 
tijdig in en je krijgt een gratis drankje en 
broodje. 

Het VTK bureau is de plaats waar wij 
studentenstandpunten innemen die VTK 
verder zal verdedigen op facultair en 
universitair niveau. 

Facultair

Op facultair niveau gebeurt een groot 
deel van de vertegenwoordiging in de 
verschillende POC’s, hierover meer op de 
volgende bladzijde. 

Naast de grote verscheidendheid 
aan POC’s zetelen er ook stuvers 
(voornamelijk onderwijs en de praeses)  
in de verschillende werkgroepen van 
de faculteit en vergaderingen als de 
faculteitsraad en het faculteitsbestuur 
zodat de student vertegenwoordigd is op 
alle mogelijke niveaus. 

Universitair

De universiteit is natuurlijk groter dan 
onze faculteit. Ook op universitair niveau 
is het belangrijk dat de studentenstem 
gehoord wordt. Hiervoor dient de 
studentenraad (Stura). Op Stura AV’s 
bespreken we belangrijke topics met 
stuvers van alle faculteiten waarna de 
mandatarissen van Stura dit verdedigen 
op de universitaire vergaderingen met 
onder andere de rector. 

Naast Stura bestaat ook nog de 
campusraad LOKO (Leuvense 
Overkoepelend KringOrganisatie), die 
zich bezighoudt met campusspecieke 
zaken. 

Tot slot is er ook vertegenwoordiging 
aanwezig op Vlaams Niveau, maar dat 
zou ons hier te ver leiden. 

Andere taken

Naast vertegenwoordiging houden wij 
ons ook nog bezig met een heleboel 
andere zaken. Enkele hiervan zijn 
het onderhouden van de wiki en de 
burgieclan, maar ook het uitreiken van 
gouden krijtjes (prijzen voor proffen die 
hard hun best doen) en PAL, waarover 
meer in de komende pagina’s. 

Weetjes 

° Je hebt het recht om je examen in te 
kijken en feedback te krijgen (in de eerste 
vijf  kalenderdagen na de bekendmaking 
van de resultaten). Een student heeft het 
recht op een kopie na het inkijken van 
zijn/haar examen. 

° Getolereerde studiepunten krijg je niet 
terug. Indien je tolereert kan je je CSE 
(Cumulatieve Studie Efficiëntie) dus nooit 
meer op 100% krijgen. 

° De ECTS-fiche voor een vak is een 
officieel contract waar elke prof  zich 
aan moet houden. Er kan slechts door 
overmacht en duidelijke communicatie via 
toledo of  studentenmail van afgeweken 
worden. Hier kan je meer info vinden 
over de verwachtingen van het examen en 
een overzicht van de lesinhoud.

° Een faculteit staat in voor onderwijs, 
een departement voor onderzoek. •VTK Onderwijs 

onderwijs 101

De post Onderwijs bestaat dit jaar uit vijf enthousiaste heren én dames. We 
vertegenwoordigen jullie op facultaire en universitaire raden. Daarvoor hebben 
we uiteraard ook jouw mening nodig, want jouw onderwijs is ten slotte wat telt! Als 
je dus vragen of suggesties hebt rond lesmateriaal, examenplanning, manier van 
lesgeven ... Laat het dan gewoon weten zodat we jou en al je medestudenten 
kunnen helpen! Hieronder een korte introductie over wat we juist doen en ten slotte 
voor de onderwijsleken afkortingen en handige weetjes.
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Over POC’s

De faculteit Ingenieurswetenschappen telt 
twintig permanente onderwijscommissies 
(POC’s). De handleiding voor de stuver 
van de Studentenraad KU Leuven 
beschrijft een POC als volgt: “Iedere 
opleiding wordt vorm gegeven door een 
Permanente Onderwijscommssie. Deze 
POC’s zijn bevoegd voor de inhoudelijke 
aspecten van het onderwijsprogramma en 
zijn voor stuvers vaak de meest boeiende 
vergaderingen. Een POC bepaalt de 
structuur van een onderwijsprogramma, 
de vakken, inhoud van de vakken, de 
evaluatievorm...”

Aangezien onze faculteit een groot aantal 
opleidingen aanbiedt, zijn er evenveel 
permanente onderwijscommissies. 
Daardoor is dat wat op de vergaderingen 
besproken wordt, relevant voor elke 
deelnemer. Iedere student kan in principe 
POC’er worden. Ook als je in de 
bachelorjaren aan geen enkele vorm van 
studentenvertegenwoordiging deed, kun je 
POC’er worden voor je masteropleiding. 
Op facultair vlak is er de FPOC (facultaire 
POC). De vertegenwoordiging daar is 
toevertrouwd aan onder andere de praeses 
en leden van VTK Onderwijs.

Een POC komt typisch een paar keer 
per semester samen. Op sommige 
vergaderingen worden zelfs broodjes 
voor de deelnemers voorzien. In elk geval 
biedt een POC-vergadering de student 
waardevolle inzichten in zijn of  haar 
opleiding en krijgt hij of  zij inspraak 
in het onderwijsgebeuren. Vanaf  dit 
jaar krijgt elke POC een begeleider van 
VTK Onderwijs, die eventuele vragen 
kan beantwoorden of  onderwijskwesties 
terugkoppelt naar het VTK Bureau.

Een POC’er aan het woord

Mijn eerste kennismaking met de POC-
werking was tijdens de onthaaldagen. Er 
werd ons daar uitgelegd hoe het eigenlijk 
allemaal in zijn werk ging en wat er van 
ons verwacht werd als potentiële nieuwe 
POC’ers. Het leek me super leuk om op die 
manier nieuwe mensen te leren kennen en 
ook mijn medestudenten hier en daar een 
beetje te helpen. Achteraf  gezien zijn mijn 
verwachtingen ook ingelost. Als POC’er 
worden er veel vragen aan je gesteld of  
veel problemen verteld. Deze vragen of  
problemen werden dan doorgeven aan de 
mede-POC’ers die er dan altijd wel een 
antwoord op konden geven. Niet alleen 
hielp je je medestudenten hiermee, maar 
je merkt al snel dat jouw kennis over 
hoe alles in zijn werk gaat ook heel snel 
groeit. Ik vond het persoonlijk heel leuk 
om altijd van alles op de hoogte te zijn en 
hiermee andere ook te kunnen helpen. 
De POC’ers kunnen ook documenten 
uploaden en wijzigen op burgieclan. 

Dit is een site waar samenvattingen, oude 
examens, uitgewerkte oefenzittingen ... 
op staan die toegankelijk zijn voor alle 
burgies en archies. Dit heeft vaak ook 
een positieve invloed gehad op de rest 
van ons jaar. In het begin van het jaar 
was bijvoorbeeld iedereen aan het zoeken 
naar de oplossingen van de toolboxen. Dit 
stond nog nergens omdat wij het eerste 
jaar waren die dit kregen maar met wat 
samenwerking met de andere POC’ers 
hebben we genoeg oplossingen kunnen 
verzamelen en deze op burgieclan kunnen 
zetten zodat de rest van de studenten niet 
langer moest zoeken. Ik vind persoonlijk 
dat het veel voldoening geeft om op 
deze manier anderen het leven net iets 
makkelijker te maken en dat ik er ook veel 
mee heb bijgeleerd. Zeker een aanrader!

•Thibo Swerts

Permanente onderwijs commissie

Studenten spelen een zeer belangrijke rol aan onze universiteit. Wat zou een unief 
namelijk zijn zonder studenten? Naast de standaardbezigheden houden vele 
studenten zich echter ook bezig met extracurriculaire activiteiten. Eén daarvan is 
studentenvertegenwoordiging, waar een beperkt aantal studenten de mening van 
de student verdedigt en meehelpt het beleid van de universiteit vorm te geven. Op 
facultair niveau wordt dit gedaan door de POC’ers. 
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Peer Assisted Learning

Een aantal eerstejaars, tutees, komen 
op regelmatige basis samen om 
leerstofonderdelen van een bepaald vak 
in te oefenen en extra onder de knie 
te krijgen. De tutees werken samen en 
proberen elkaar inhoudelijk voort te 
helpen, wanneer ze vastzitten bij bepaalde 
oefeningen.

Tijdens de PAL-sessies is steeds een 
ouderejaar, een tutor, aanwezig per 
groepje. Het is zeker niet de bedoeling 
dat de tutor lesgeeft aan de tutees, maar 
eerder dat hij of  zij het gehele proces 
ondersteunt en begeleidt waar nodig. 
Voor ouderejaars is dit dan ook een ideale 
manier om communicatieve vaardigheden 
te verbeteren, de leerstof  op te frissen en 
hun CV te verrijken.

Het doel van PAL is natuurlijk om bij 
te leren over het vak om uiteindelijk net 
iets gemakkelijker door het examen te 
walsen. Hierbij ligt de focus uiteraard 
op vakinhoudelijke begeleiding en het 
verwerken van de leerstof. Hier stoppen 
we echter niet, ook studiemotivatie, 
samenwerking en het ontwikkelen van een 
eff ectieve en effi  ciënte studiemethodiek 
zijn topics die we zeer belangrijk achten.

Tutee zijn

De voordelen om deel te nemen als 
tutee zijn eindeloos. Je krijgt de leerstof  
beter onder de knie, je leert je eigen 
berekeningen en denkwijzen op een 
correcte manier verwoorden, het dwingt 
je om op regelmatige basis met de 
leerstof  bezig te zijn (want geef  toe, we 
hebben allemaal wel tijd te kort tijdens 
het academiejaar). Daarenboven is 
het een leuke manier om een heleboel 
nieuwe jaargenoten te ontmoeten door 
interactief  met hen samen te werken. 
Tutees omschrijven PAL dan ook als 
‘zeer laagdrempelig, wat zorgde voor een 
ontspannen sfeer’. Sommige tutees kregen 
zelfs meer zelfvertrouwen omdat ‘door 

het samen zoeken naar oplossing, het 
uiteindelijke antwoord toch steeds uit een 
redenering kwam die we zelf  gevonden 
hadden.’ 

Tutor zijn 

‘Waarom in godsnaam zou ik mijn 
beperkte en veel te kostbare tijd van het 
academiejaar willen steken in PAL?’ 
Wel, ook als tutor kunnen we wel even 
verdergaan met het opsommen van 
voordelen. Niet alleen krijg je oneindig 
veel liefde en appreciatie van je tutees, 
daarnaast is dit ook een schitterende 
mogelijkheid om verder te groeien in 
je eigen kennen en kunnen. Je herhaalt 
basisleerstof, leert hoe je deze op een 
duidelijke en gestructureerde manier 
overbrengt naar je tutees en krijgt een 
heleboel soft skills onder de knie die 
ongetwijfeld van pas zullen komen in je 
latere carrière. Bovendien is het ook een 
zeer goede manier om je CV wat meer 
kleur te geven.

Om tutors de nodige ondersteuning te 
bieden, zal vanuit VTK één van de eerste 
weken van het semester een volledig 
vrijblijvende vormingssessie georganiseerd 

worden. Tijdens deze vorming leer je hoe 
de PAL-sessies praktisch in zijn werk gaan 
en hoe je deze sessies best aanpakt. Je 
krijgt algemene tips & tricks mee en leert 
zelfs teambuildingsspelletjes die voor een 
toff e en luchtige sfeer in je groepje zorgen. 

Als je nog twijfelt, neem dan zeker eens 
een kijkje op de site van de KULeuven of  
op onze eigen site via onderstaande QR-
codes. 

•PAL-team

Peer assisted learning

Dat PAL al twee jaar voor een succesverhaal heeft gezorgd, zowel bij tutees als 
tutors, is geen geheim. Ook dit jaar zal VTK voor het derde jaar op rij PAL organiseren. 
Startend met Toegpaste Mechanica in het eerste semester. De organisatie ligt dit 
jaar in de handen van Julie en Mante en zij staan alleszins al enthousiast klaar om 
er opnieuw een fantastisch PAL jaar van te maken.
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De hedendaagse bouwkunde is veel meer dan alleen maar het stereotype 
beeld van bruggen bouwen. Bouwkundig ingenieurs zijn vandaag de dag 
aan het werk in een veel breder spectrum van toepassingen, zoals smart 
cities, climate change modelling, drones, 3D-printing…  

Desondanks draait het bij Statix om bruggen bouwen. We trachten met 
name bruggen te bouwen tussen student en opleiding, tussen theorie en 
praktijk, tussen klassieke en moderne thema’s en tussen het studentenleven 
en het bedrijfsleven. 

Dit trachten we ook in ons vierde werkingsjaar te doen door onder andere 
het organiseren van verschillende activiteiten. Deze gaan van activiteiten 
op maat van de student zoals werfbezoeken, lezingen en workshops tot 
activiteiten op maat van het studentenleven zoals feestjes en cantussen. 

Statix is er voornamelijk voor de studenten bouwkunde, maar we stellen 
ons ook open voor andere richtingen. Volg ons op Facebook of neem 
eens een kijkje op onze website om op de hoogte te blijven of nieuwe 
evenementen te ontdekken. 

statix.vtk.be 

statix.info@vtk.be 

@StatixLeuven 

StatixLeuven 
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Ontspanning

nonogram
Je hebt een rooster van vierkantjes waarvan je bepaalde vierkantjes moet inkleuren. Naast elke rij van het rooster wordt de lengte van 
het aantal zwarte vierkantjes in die rij getoond. Boven elke kolom van het rooster wordt de lengte van het aantal zwarte vierkantjes 
in die kolom getoond. Jouw doel is om alle zwarte vierkantjes te vinden.

rebus
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binairo
Het doel van binairo is om het rooster in te vullen met enen en nullen. Er zijn drie regels waar rekening mee gehouden moet worden:

 1) In iedere rij en  kolom komen evenveel enen en nullen voor. 
 2) Er staan nergens meer dan twee gelijke cijfers naast elkaar. 
 3) Elke rij en kolom is uniek

win win win!
In iedere editie van de Ir.Reëel staat 
telkens een puzzel waarbij je een getal 
zal bekomen. Met deze getallen kan 
je een code vinden die jou een mooie 
prijs kan opleveren! 

Los de binairo op en ontdek het 
eerste cijfer van de geheime code! Je 
komt een binaire code uit die je kan 
omzetten in een getal.

woordzoeker
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VTK Wants

To Join Us

Passie voor schrijven?
Talent voor gra�sch ontwerp?
Interesse in redactiewerk?


