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25 november 2017 vindt de
reünie plaats

De reünie
Op zaterdag 25 november vindt de reünie 2017 plaats. U bent deze dag
van harte welkom vanaf 5v5.Voor meer informatie kunt u altijd terecht op;
www.virgielreunist.nl
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Oud Leden Commissie 2017
Waarde reünisten,
Wij van de Oud Leden Commissie 2017
mochten tijdens de afgelopen reünie de incheckbalie bemannen om alvast te kunnen
ruiken aan het grote werk. Ik kan u zeggen
dat mijn commissieleden en ik ons uitermate hebben vermaakt. Naast de mooie
verhalen die we gehoord hebben vonden
we het fantastisch om te zien dat de vereniging nog zo leeft onder haar oud-leden.
Iets dat ons motiveert om de reünie van
2017 tot een groot succes te maken. Hiernaast was het uiteraard ook prachtig om
te zien dat de dansvloer tot nog laat vol
stond, en iedereen zijn oude danspasjes (of
moves) weer uit de kast haalde. Ik hoop
dat u net zo veel heeft genoten en nog kan
nagenieten van de afgelopen reünie als wij
doen.
Na deze memorabele dag is er veel gebeurd. Zo is vlak na de reünie ook ons
laatste commissielid gevraagd zodat wij
nu compleet zijn! Met de reünie vers in ons
geheugen wilden wij natuurlijk direct aan
de slag gaan, maar hier moesten we nog
even mee wachten aangezien ons kersverse commissielid zich nog in het buitenland
bevond. Niet zomaar ergens, maar helemaal aan de andere kant van de wereld, in
Australië. Toen deze jongedame zich eenmaal ook op Nederlandse bodem bevond,
konden we eindelijk aan de slag met onze
eerste klus, de functieverdeling. Na een
korte vergadering met onze voorgangers
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hebben we deze klus geklaard. Ik moet
met teleurstelling toegeven dat we de
recordtijd van afgelopen jaar, twee minuten, niet hebben weten te verbreken. Wij
hebben er drie kwartier over gedaan, een
tijd waar ik persoonlijk zeer tevreden over
ben.
Met dit achter de rug was onze tweede opgave het samenstellen van de Reünisten
Carmina die u nu doorbladert of digitaal
aan het bekijken bent. Hiervoor hebben
we ook dit jaar weer een breed scala aan
stukjes verzameld. Van de hyperloop wedstrijd tot (natuurlijk) foto’s van de afgelopen reünie. Ook zal er uiteraard even kort
worden vooruitgeblikt op het lustrum dat
volgend collegejaar zal plaats vinden.
Dit brengt ons bij de vraag: "Met wie heb
ik deze Carmina samengesteld en ga ik de
reünie van 2017 organiseren?" Op de foto
van links naar rechts: Pieter van Uffelen,
Annemieke van Pelt, Renske Free, Lotte
Meijers en Rens Janmaat. Ik spreek namens ons alle vijf als ik zeg dat we er ontzettend veel zin in hebben om de reünie
tijdens een lustrumjaar te organiseren.

Ik wens u veel leesplezier!
Met Virgiliaanse groet,

Pieter van Uffelen
Voorzitter Oud Leden Commissie 2017

Tijdingen van het Reünisten
bestuur
Beste Reünisten,

Delft

In onze halfjaarlijkse update informeren
we jullie graag over een aantal onderwerpen binnen en buiten de Reünistenvereniging.

Er verandert in stedenbouwkundig opzicht veel in Delft: Het nieuwe treinstation is al sinds 2015 operationeel, maar
het gebouw boven het station is nu in gebruik genomen door de gemeente Delft,
die hiervoor veel andere locaties heeft
verlaten. Maar het Stadhuis staat nog
steeds wel op de Markt ;-)

Wisseling commissaris
Jaarcommissarissen
Tijdens de laatste ledenvergadering van
de Reünistenvereniging heeft onze commissaris Jaarcommissarissen, Gwen Kolfschoten, aangegeven na tien jaar haar
taak te willen overdragen. Gwen coördineert de contacten met de jaarcommissarissen en neemt sinds de oprichting
van de Stichting TOP-Virgiliaan plaats in
het bestuur ervan. Daarnaast is Gwen de
initiatiefnemer van vele acties om contactgegevens van oud-Virgilianen te achterhalen. Mede dankzij haar hebben we
inmiddels van 2/3e van de oud-Virgilianen een werkend e-mailadres: bij elkaar
ruim 6.000 adressen!

De capaciteit voor treinverkeer wordt de
komende jaren vergroot. Het plan is dat
station Delft binnen een paar jaar 4-sporig wordt ingericht (dit kan ook omdat de
tunnel al 4-sporig is aangelegd). De plannen voor de inrichting van het vrijgevallen gebied rondom het station beginnen
vorm te krijgen. Het oude station krijgt
een horecabestemming; aan de zuidkant
van het Stationsplein komen het nieuwe Student Hotel en het gebouw Antoni;
op de vroegere Houttuinen verrijst een
heel bijzonder gebouw, namelijk House
of Delft (www.houseofdelft.nl). Op www.
nieuwdelft.nl lees je hier meer over.

'' Rixt gaat zich, sa- Onlangs ging de kogel door
men met onze secretaris de kerk: de Sint Sebastiaansbrug tussen de binnenFrédérique, richten op stad en de TU-wijk wordt
waardoor (over
de versteviging van de vernieuwd
een paar jaar) eindelijk
band met Virgilianen die tramlijn 19 naar de TU-wijk
rijden. Het was lang
aan het einde van hun gaat
wachten: de eerste plannen
studie overgaan naar de voor deze tramlijn dateren
uit de jaren ’60…
Reünistenvereniging. "

We zijn erg blij dat Rixt Siebinga (Virgieljaar 2010) heeft
ingestemd met ons verzoek
om de opvolger van Gwen te
worden, dit uiteraard onder
goedkeuring van de komende
ALV. Vanuit de RV kennen we
Rixt als lid van de Oudledencommissie 2014. Een eerste
kennismaking met Rixt lees
je in deze Carmina. Rixt gaat
zich, samen met onze secretaris Frédérique, richten op
de versteviging van de band met Virgilianen die aan het einde van hun studie
overgaan naar de Reünistenvereniging.
Een lastige taak, omdat tegenwoordig
veel studenten in de laatste fase van hun
studie elders studeren of afstuderen, en
daardoor eerder vertrekken uit Delft.

Het aantal studenten van de
TU groeit nog steeds. Daarnaast hebben
de Haagse Hogeschool en het Mondriaan
College inmiddels ook grote vestigingen
in de TU-wijk. Veel studenten willen in
Delft wonen, waardoor de vraag naar kamers en huizen enorm is. Veel gewone
woonruimte in de stad is in de laatste ja5

ren geconverteerd naar studentenhuis,
zoveel dat de gemeente nu regels gaat
stellen aan de vestiging van nieuwe studentenhuizen.

elektro-, wiskunde- en informatica-alumni en -studenten. We zouden het jammer
vinden als de staande klok van de TU
verdwijnt.

Er wordt ook veel nieuw gebouwd. Zo is
op de plaats van de voormalige Enraf-Nonius fabriek een studentencomplex met
de naam X-Ray met 500 wooneenheden neergezet. In de TU-wijk verrijst in
de omgeving van de aula opnieuw een
hoog gebouw voor studentenhuisvesting.
TNO is inmiddels weg uit Delft en ook dit
terrein wordt weer herontwikkeld voor
huisvesting. Het gebouw aan de Barbarasteeg waar vroeger de gemeente Delft
kantoor hield, is geconverteerd naar
woonstudio’s.

Financieel en Stichting TOP-Virgiliaan

Maar het markantste nieuws komt van
Delft op Zondag op 26 februari 2017: “TU
sloopt blikvanger stad voor campus-operatie”, waarin de sloop van het 90 meter hoge Elektro-gebouw wordt aangekondigd. Zie http://www.delftopzondag.
nl/krantenarchief. Ook andere, oudere
TU-gebouwen worden uit efficiëntieoverwegingen bedreigd met sloop. Hopelijk
wordt voor de meeste gebouwen toch
iets bedacht om deze te kunnen behouden. Wellicht is het tijd voor een gecoördineerde behoud-het-gebouw-actie door

De nieuwe traditie om de afrekening van
de reünie snel op te maken heeft zich
(zelfs in verbeterde mate) gecontinueerd: een maand na de reünie heeft onze
penningmeester Fons de rekening kunnen goedkeuren en betalen. Een unicum,
en zeker één die we graag continueren.
De financiën van de Reünistenvereniging
tonen overigens een stabiel beeld waardoor het jaarlijkse donatiebedrag aan de
Stichting TOP-Virgiliaan (STV) substantieel kan zijn. Positief nieuws alom!

Reünie
Het format van de reünie verandert in
de loop van de jaren eigenlijk niet. De
organisatie achter de reünie wordt daarentegen elk jaar steeds meer volwassen,
waardoor we de laatste jaren nauwelijks
nog voor verrassingen komen te staan.
En dus was de aanpak van de reünie
2016 was op hoofdlijnen gelijk aan die
van het jaar ervoor. Dit jaar verwelkom-

De artist impression van House of Delft op de voormalige Houttuinen, gezien van het
begin van de Spoorsingel. Rechts de nieuwe Coenderstraat en links ligt de Westvest.
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den we zo’n 400 oud-Virgilianen. De organisatie was natuurlijk in handen van
de OLC, die talloze commissies en Virgiliaanse hulptroepen (meer dan 100 Virgilianen) aanstuurde. We continueerden
het buffet op de binnenplaats en dat was
ook dit jaar een prima locatie. Het was
het eerste reüniebuffet onder leiding van
Alcuin-kok Bert Zwoferink, die Piet van
de Port heeft opgevolgd. Bert toverde in
samenwerking met het PKP uitstekende
gerechten op tafel, waarbij meer gerechten ook warm werden geserveerd. We
hebben in Bert een waardig opvolger van
Piet ontdekt! Ook door de grote inzet van
alle Virgilianen verliep de avond als vanouds. We schrijven de reünie 2016 in de
analen bij als zeer geslaagd.

te boeken. De inschrijving voor de reünie
wordt in oktober geopend, tegelijk met
de verzending van de tweede Reünisten
Carmina van dit jaar.

We verwachten dat ook bij de komende reünie een aantal oud-Virgiel-clubjes
eerst met elkaar elders in Delft wil gaan
eten en later op de avond voor de reünieborrel naar de sociëteit wil komen.
Daarom continueren we bij de reünie-inschrijving de mogelijkheid - om naast de
inschrijving voor de hele reünie – je alleen voor de borrel ’s avonds aan te melden.

Met Virgiliaanse groet,

Dit jaar wordt de reünie op zaterdag 25
november gehouden. We verwelkomen
dan alle oud-Virgilianen, en met name
de jubeljaren 1993, 1978, 1968 en 1958.
Noteer alvast deze datum in je agenda en
wellicht is het handig om een hotelkamer

Tot slot
Deze uitgave wordt ook gepubliceerd op
onze website en daar vinden jullie ook
de oudere exemplaren. Vraag oud-Virgilianen die deze Reünisten Carmina niet
hebben ontvangen, om hun e-mailadres
aan ons door te geven. Zijn er nog vragen of opmerkingen? Mail ons!

Veel leesplezier! De volgende Reünisten
Carmina verschijnt in oktober.

Nick Peters, voorzitter
Frédérique van Riessen, secretaris
Fons Bingen, penningmeester
Gwen Kolfschoten, commissaris JC’s en
STV
Denie Andriessen, commissaris media en
ICT
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Vanuit het torentje
Waarde Reünist,
Momenteel zijn we al een lange tijd Dagelijks Bestuur van Virgiel. Een enorm
interessante en leerzame tijd voor elk
van ons. Wij mogen met een groep van
negen vrienden het 67e sociëteitsjaar en
het 119e verenigingsjaar leiden. De dagelijkse taken gaan allen van ons steeds
makkelijker af waardoor wij meer andere
projecten op kunnen pakken.
Het 120e Dagelijks Bestuur is gevraagd
en allen van hen hebben toegezegd om
tijdens het 24e lustrum de bestuursfunctie te vervullen. Het is wederom een
groep van drie dames en zes heren. Zij
zijn super enthousiast en zullen binnenkort aan onze zij meelopen om alle taken
van het Dagelijks Bestuur onder de knie
te krijgen.
Zoals gezegd zal volgend jaar het 24e
lustrum plaatsvinden. Momenteel is er
een drietal commissies gevraagd en zijn
wij bezig met het vullen van de overige
commissies. Het is een jaar waarin wij
kunnen laten zien hoe trots wij op deze
vereniging zijn. Er zullen buiten het reguliere verenigingsjaar enorm veel activiteiten plaatsvinden, hier gaan we
groots uitpakken. Onder andere is er een
lustrumgala, een lustrumweek en een
piekweek. Voor de piekweek doen wij een
beroep op alle reünisten, indien jullie een
locatie weten in Delft of in de omgeving
van Delft horen wij dit als bestuur heel
graag. Liefst willen wij tijdens ons lustrum de meerwaarde van Delft laten zien
en de piekweek daarom zo dicht mogelijk
bij Alcuin organiseren. Verder zullen veel
Virgilianen naar het buitenland afreizen
om samen in het buitenland op de latten
te staan. Op het moment van schrijven
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lopen de onderhandelingen voor onze
lustrumwintersport en zullen wij onze
leden hierover op korte termijn uitsluitsel geven.
Naast de voorbereidingen voor het
lustrumjaar hebben de vele en drukbezochte borrels een groot deel van ons
jaar gevuld. Alle leden komen enthousiast en vol vreugde naar Alcuin. Het
doet ons als bestuur heel goed om te
zien dat de Virgilianen nog steeds dit
enthousiasme uitstralen wanneer zij
het pand verlaten. Niet alleen worden
er dagen voor de huidige leden georganiseerd, zo heeft eind november de
reünie plaatsgevonden. Een leuke dag
waar jullie het echte Virgielgevoel nogmaals hebben kunnen beleven. Naar
mijn mening was het een geslaagde
dag. Wij als bestuur vonden het leuk
om alle verhalen te horen!
In mijn eerste stukje in de Carmina
vertelde ik dat dit jaar de duurzaamheid van de vereniging en de sociëteit
hoog in het vaandel staat. De verbouwing van de hooizolder is in volle gang
en zal dit jaar nog worden afgerond.
Verder proberen we andere verenigingen in het land bewust te maken
van duurzaamheid. Dit gaat momen-

teel erg goed!
Als laatste is het bestuur nu druk bezig met de herziening van de kennismakingstijd. Vragen die hierbij naar
boven komen zijn: zijn alle activiteiten die plaatsvinden goed in de huidige vorm? Staan alle leden en betrokkenen van Virgiel achter de huidige
vorm? Wordt het uiteindelijke doel van
een kennismakingstijd bereikt? Zoals
jullie waarschijnlijk wel begrijpen zijn
dit enorm moeilijke vragen en is het
aan ons deze aan de hand van meningen en gevoelens te beantwoorden.
Hopelijk hebben jullie allen een leuke
tijd gehad op de reünie en zullen jullie nog vaak langskomen. Mijn bestuur
en ik hebben gemerkt veel energie en
kennis uit oude verhalen te halen. Bij
deze hoop ik jullie dan ook nog vaak te
mogen verwelkomen op Alcuin.

Met Virgiliaanse groet,
Pim Crombag
Voorzitter KSV Sanctus Virgilius
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Afscheid van Gwendolyn
Een decennium generaties verbinden
Na 10 jaar ga ik het reünistenbestuur
verlaten. Jammer, ik wil nog wel 10 jaar,
maar een keer moet je weer ruimte geven aan nieuwe mensen. Ik heb het ontzettend leuk gevonden om te werken
met verschillende generaties: De jongere
Virgielbesturen en OLC-ers, soms hebben ze nog bij mij in de collegebanken
gezeten, en de jaarcommissarissen van
alle generaties. Sommige hebben mijn
grootvader beter gekend dan ik.
We hebben veel kunnen doen om de
verbinding sterker te maken. We praten, eten en borrelen vaker met het DB,
hebben intensiever contact met de OLC
via ‘WhatsApp’, we hebben de jaarcommissarissen beter kunnen betrekken en
de Stichting Top Virgiliaan helpt om het
voortbestaan van de rijke commissiecultuur op Virgiel te borgen. Maar er zijn
ook nog uitdagingen: de aansluiting met
de jonge reünisten, het benutten van het
netwerk van oud-Virgilianen en het verbinden tussen generaties kan in potentie
de waarde van onze vereniging nog verveelvoudigen.

Ik heb een eigen bedrijf, Beter Samenwerken, en verzorg workshops en
trainingen op het gebied van (online) samenwerken, vergaderen en verbinden. Ik
ben bestuur gaan doen voor een stichting
die de school van de kinderen ondersteunt,
en ik ben buddy voor statushouders via
DelftseBuur. Dat en het moederschap
natuurlijk, houden me zeker van de
straat.
Ik wens mijn opvolgster Rixt veel succes,
als oud-OLC'er zit ze al helemaal in haar
rol, en kan ze een vliegende start maken
met het begeleiden van de jaarcommissarissen.

Tot bij de reünie,
Gwendolyn Kolfschoten

Highlights waren de borrels in het
torentje om de OLC te bedanken, BBQ-en
tot in de late uurtjes, alleen aan tafel zitten als je dineert met 15 man omdat het
brandalarm afgaat, goede gesprekken
met het Virgielbestuur over de toekomst
van de vereniging, de expositie over het
Virgielarchief, de prachtige speeches van
de oudste jaarcommissarissen, de combinatie studenten en baby’s/peuters die
soms hilarisch was en de discussies over
diverse thema’s aan de vergadertafel.
Ik wil iedereen, maar in het bijzonder
mijn bestuursgenoten, hartelijk bedanken voor de super gezellige samenwerking, en de mooie dingen die we bereikt
hebben.
Ik ga nieuwe dingen oppakken natuurlijk.
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Beste Reunisten,

Introductie Rixt

Beste Virgilianen,
Vanaf aankomende reünie zal ik de functie van commissaris Jaarcommissarissen mogen vertegenwoordigen binnen
het reünistenbestuur, een dik jaar nadat
ik zelf reünist ben geworden.
Allereerst zal ik iets over mezelf vertellen: ik ben Rixt Siebinga. In 2010 ben
ik begonnen met mijn studie Industrieel
Ontwerpen en meteen lid geworden bij
Virgiel. Dit was de start van een actief
studentenleven. De afgelopen zeven jaar
ben ik betrokken geweest bij allerlei activiteiten op en rond Virgiel. Dit begon
met voetballen bij Taurus, wekelijks bar
staan en vioolspelen in de musicalband.
De jaren daarop heb ik mogen bijdragen
aan vele commissies zoals de Annuarium
Commissie en de Oud Leden Commissie. Binnen deze laatste commissie was
ik verantwoordelijk voor de vormgeving
van een soortgelijke Reünisten Carmina
als deze. Uiteraard heb ik ook geholpen
bij de organisatie van de reünie zelf. Dit
laatste zou de reden kunnen zijn dat ik
voor sommigen van jullie wellicht bekend
voorkom.

een supply chain functie. Ook met diploma op zak ben ik absoluut niet van plan
om mijn betrokkenheid bij Virgiel te laten
verwateren. Ik hoop dat ik binnen het
reünistenbestuur kan helpen een brug te
slaan naar de jongere reünist. Virgiliaan
ben je niet alleen tijdens je studententijd, Virgiliaan ben je voor het leven. Het
saamhorigheidsgevoel tussen alle verschillende generaties Virgilianen is elke
reünie weer een warm bad. Ik hoop dat
ik meer leeftijdsgenoten de meerwaarde
kan laten zien die de reünistenvereniging
te bieden heeft en ondertussen deze
meerwaarde weet te versterken voor alle
reünisten.
Op dit moment woon ik in Rotterdam samen met twee Virgiliaanse jaargenootjes. Op een ideale afstand dus om alle
activiteiten en vergaderingen bij te wonen. Ik kijk er erg naar uit mijn functie te
gaan vervullen en hoop, net zoals Gwen,
een warme band op te bouwen met alle
jaarcommissarissen.

Goed voorbeeld doet volgen!
Met Virgiliaanse groet,
Rixt Siebinga

Afgelopen augustus ben ik afgestudeerd
en bij L'Oréal aan de slag gegaan met
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Terugblik Reünie 2016

Beste reünisten
Afgelopen 26 november was het weer zo
ver. Na dagenlang de sociëteit te boenen
en te schrobben naar een staat waarin het
vroeger nooit verkeerde, ging het los: De
reünie van Virgiel! Net als de reünies van
voorgaande jaren begon de dag rustig met
vanaf 12 uur hier en daar een reünist die
komt voor een bak koffie, een stuk gebak
en een goed verhaal. Vervolgens was er
voor de trouwe reünist de mogelijkheid
naar de Algemene Leden Vergadering
van de Reünistenvereniging te gaan. Een
deel besloot gebruik te maken van deze
mogelijkheid, terwijl een ander deel het
simpelweg te gezellig had met elkaar om
zich hier druk om te maken; oude en mooie
verhalen werden immers weer als vanouds
verspreid.
Dit gebeurde onder elkaar, maar ook met
de huidige Virgiliaan. Nadat de borrel echt
los was gekomen, iedereen zijn vrienden
van vroeger en van nu weer had gesproken,
was het vanaf half 7 tijd om de buik rond
te eten. Ditmaal was er niet enkel een
koud buffet zoals voorgaande jaren, maar
was er ook de mogelijkheid om warme
gerechten op te scheppen. Niet enkel een
warme beenham, maar bijvoorbeeld ook
een heerlijk warm sateetje stond op tafel.
Nadat iedereen verzadigd was, was het
tijd voor de jaarliederen. Een fantastisch
moment waarin de Virgiliaan voor altijd in
iedereen naar boven komt. Na ongeveer
anderhalf uur zingen komt misschien wel
het mooiste moment van de avond, het
moment waarvoor de lichten uitgaan,
12

waarvoor elke aanwezige op de knieën
gaat, en waarvoor iedereen zijn adem
inhoudt: het laatste jaarlied (uit 1945)
wordt gezongen.
Na de jaarliederen was het weer tijd om
in de sociëteitszaal te borrelen. Onder
begeleiding van de singer-songwriters
en enkele alcoholische versnaperingen
werden verhalen, oude en nieuwe, weer
over de hele zaal verspreid. Deze borrel
ging in sneltreinvaart voorbij, maar niet
voordat er nog enkele nummers werden
opgevoerd door een spontane mix van een
singer-songwriter en reünist. Tegelijkertijd
werd er langzaamaan beneden de disco
aangezet. Dit feestje begon, tot groot
enthousiasme van iedereen, onder leiding
van enkele DJ’s uit 1992, waardoor er
meer reünisten dan ooit aanwezig waren
tot in de zeer late uurtjes. De heerlijke
hitjes uit de jaren 80 en 90 knalden uit
de geluidsinstallatie, wat ertoe leidde dat
zelfs bij beheersch enkele reünisten nog
aanwezig waren.
Het was al met al een geweldige dag
en een mooie afsluiter voor ons als Oud
Leden Commissie. We hebben ontzettend
genoten van de omgang met de oud-leden
en reünisten. De prachtige verhalen van
iedereen hebben ons een mooie en unieke
blik in het verleden gegeven, hier zijn
we iedereen erg dankbaar voor. Hopelijk
kunnen we volgend jaar weer genieten van
jullie aanwezigheid!

Liefs,

De Olcies 2016

Verslag ALV 2016
Op de ALV (26 november 2016) deed het STV-bestuur verslag over het afgelopen jaar.
De financiële relatie SV – RV is stabiel, dus de Club van 100 functioneert en de eerste
STV-uitkeringen aan actieve Virgilianen zijn gedaan.
De ALV heeft besloten tot het jaarlijks toekennen van de RV-Fondsreservering aan de
STV en heeft het donatiebedrag 2016 vastgesteld.
Tijdens de ALV doet het bestuur verder verslag van de ontwikkelingen van het
afgelopen jaar. In het algemeen geeft het bestuur de boodschap dat het goed gaat
met de Reünistenvereniging. Er zijn steeds meer leden mét e-mailadressen, de
jaarcommissarissen zijn actief, de STV functioneert en de reünie is telkens drukbezocht.
De financiële resultaten over 2015 en de voorlopige financiële cijfers over 2016 tonen
continuering van een solide status van de verenigingsfinanciën.
De ALV besluit het beleid en de exploitatie en balans 2015 - na positief advies van de
controlecommissie - goed te keuren. Ook de begroting 2017 is goedgekeurd, waarbij
de contributie 2017 ongewijzigd is vastgesteld op € 40. Aanvullend geldt dat net
afgestudeerde nieuwe leden pas in het eerste volledige kalenderjaar dat ze lid zijn van
de RV een contributie van € 0,10 betalen.
Renée Jaarsma wordt onder dankzegging gedechargeerd als secretaris. Als haar opvolger
wordt Frédérique van Riessen benoemd.
Anton Brouwer wordt onder dankzegging gedechargeerd als lid van de controlecommissie.
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Theaterproductie 2017
Lieve reünisten,
Het voorjaar is weer in zicht wat ook
betekent dat het weer bijna tijd is voor
het creatieve en culturele hoogtepunt van
Virgiel, namelijk Virgiel Theater. Virgiel
Theater bestaat ongeveer 20 jaar en is hét
creatieve, culturele theatergezelschap van
Virgiel. Eind mei zal Theaterproductie 2017

met het stuk ‘De Driestuiversopera’ in
Theater de Veste te Delft staan. Dit stuk
zal 2 avonden worden opgevoerd met in
totaal ruim 1000 plaatsen!

Zo’n grote voorstelling komt natuurlijk
niet vanzelf op de planken te staan. Maar
liefst 50 enthousiaste Virgilianen werken
gedurende een halfjaar heel hard aan
dit stuk onder professionele begeleiding
om er een musical van topniveau van
te maken. Twee keer per week wordt er
door de cast gerepeteerd onder leiding
van een ervaren regisseur, een zangcoach
en een choreografe met een Virgiliaanse
achtergrond. De band komt een keer per
week samen om alle nummers te oefenen
samen met de immer vrolijke dirigent. Alles
wat achter de schermen gebeurt, wordt
ook door Virgilianen zelf gerealiseerd. Zo
vergaderen de kostuum- en decorteams
wekelijks om het totaalbeeld van het stuk
tot in de puntjes te verfijnen.

Het stuk
De Driestuiversopera speelt zich af aan
het eind van de 19e eeuw in de Londense
wijk Soho. Er heerst armoede, onrecht
en misdaad. Dief of prostituee is net zo’n
normaal beroep als bakker of timmerman.
De rover Macheath, onze antiheld, trouwt
in het geheim met Polly, de dochter van
bedelaarskoning
Jonathan
Jeremiah
Peachum. Peachum is niet blij met het
huwelijk, en doet er alles aan om zijn
verse schoonzoon aan de galg te krijgen.
Zo krijgt Peachum de prostituee Jenny, een
oude geliefde van Mac, zover om hem te
verraden. Geld regeert immers de wereld.
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Maar Mac heeft alle touwtjes in handen en
krijgt zichzelf steeds vrij. Via het afpersen
van de hoogste politiechef krijgt Peachum
zijn schoonzoon aan de galg. Maar verdient
Mac het echt om te sterven? Wordt de
moraal van het verhaal niet sterker, niet
te vergeten realistischer, als Macheath op
vrije voeten eindigt? Want loont misdaad
in de echte wereld niet ook altijd?
De moraal van het verhaal is gebaseerd op
de polarisatie van de huidige maatschappij.
Het stuk kaart constant verschillen aan
tussen maatschappelijke klassen, op
zowel het gebied van inkomsten, afkomst
en geslacht. De Driestuiversopera zegt
feitelijk dat bestaande systemen nooit
kunnen veranderen. Er blijft altijd een
verschil in groeperingen. Dit hoeft echter
niet per se slecht te zijn.
Alle geslachten denken dat ze controle
hebben. Zo voelt de man zich superieur
tegenover de vrouw, en acht de vrouw
slimmer of meer bedachtzaam te zijn dan
de man. Maar eigenlijk heeft niemand echt
de controle. Dit stuk wordt geacht mensen
aan het denken te zetten over de huidige
maatschappij en hun eigen positie hierin,
wat hopelijk de discussie opwekt.

De voorstellingen zullen plaatsvinden op 22
en 23 mei in theater De Veste te Delft. Interesse om te komen kijken? Meer informatie over
Virgiel Theaterproductie en de kaartverkoop
van ‘De Driestuiversopera’ is te vinden op
onze website

www.virgieltheater.nl
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Lustrum Virgiel
Beste reünisten,
Volgend jaar is het weer zo ver, het 24ste
lustrum komt eraan. We gaan een jaar
lang onze 120ste verjaardag vieren. Dit
willen we met de gehele vereniging doen:
jong, oud en reünist! Ook dit jaar zullen er een lustrumgala, lustrumwintersport en piekweken plaatsvinden. Door
de verhoogde studiedruk zijn echter de
piekweken opgesplitst in twee verschillende weken. Een activiteitenweek in mei
met een uitdagend avondprogramma wat
in het teken zal staan van maatschappij,
cultuur en intellect en een week in de zomer waarbij Virgilianen en reünisten 24/7
feest kunnen vieren op een terrein.
We zouden het prachtig vinden als er zoveel mogelijk reünisten naar het Lustrum
komen. Dat je met trots kan zeggen én
meemaken; hier staat 120 jaar Virgiel,
hier ben ik onderdeel van.Daarnaast kunnen we nog hulp gebruiken! We zijn bezig
met het zoeken van een geschikt terrein,
maar hebben deze nog niet gevonden.
Ken of ben jij iemand die ons hier mee
zou
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kunnen helpen of heb je een goede tip?
Stuur dan een mail naar terrein.lustrum@
virgiel.nl Weet je niet zoveel over terreinen maar zou je het mooi vinden om
(met je bedrijf) het lustrum te sponsoren,
dat kan ook! Neem contact op met Commissie Externe Betrekkingen via
ceb@virgiel.nl.
Dus blok de volgende data alvast in je
agenda, locatie en verdere informatie
komt later nog.
Gala 			
Wintersport		
Lustrum Week
Piek Week		

16 december 2017
3 t/m 11 februar 2018
5 t/m 12 mei 2018
13 t/m 22 juli 2018

Met Virgiliaanse groet,

Iza Bergman,
Secretaris der der K.S.V.S.V. en K.S.S.A.

De Kegelclub
Eind vorig jaar stond in de ontvangen
Reünisten-Carmina een verhaal over “de
Kegelclub” van A.W. Guinée uit Haren GR.
Hij vertelde in dit verhaal dat er rond 1950
in Aken door Virgilianen een kegelclub was
opgericht, zij het een binnen Virgiel niet
erkende vereniging. Deze club was ooit in
stilte opgeheven, maar enkele oud-leden
komen nog steeds bij elkaar. Dit bericht is
door onbekendheid niet compleet.
Deze echte kegelclub “de Atlas” werd enige tijd na het opheffen weer heropgericht,
mogelijk niet bekend bij de heer Guinée.
De leden, die vaak in het weekend in Delft
verbleven, gingen ook weer in Rijswijk op
zaterdagavond ouderwets kegelen in het
inmiddels afgebroken hotel Leeuwendaal.
Om de twee jaar zijn deze leden tot enige
jaren geleden als reünisten met echtgenoten ook nog samengekomen in de
Druiventros in Berkel-Enschot om eens
echt te kegelen na het zingen van het lied
“En onze os is zo godverdoemelijk stark,
hij kan wel duuzend kilo vuren, en daarbij
doet hij nog al ‘t werk voor veur ons en
veur de buren”. Een sterke reüniegroep!
En serieuze kegelaars! Al ontbrak op latere leeftijd de rugpijn die zo kenmerkend
was op zondagmorgen tijdens de mis op
OD 18.
In de loop van de vijftiger jaren was ook
een andere groep opgericht die zich “de
Kegelclub” noemde, maar daarbij was naar
mijn mening vooral een kegel krijgen van
het bier belangrijker dan de sport.

Gerard Cuijpers (1953)
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Lustrum Dopie

Dopie-bestuur 1982

Opgericht te 14 oktober 1946 viert Dopie in-

middels alweer haar 70-jarige bestaan. Op
het oud besturen diner kwamen we er al
achter dat het fenomeen ‘Dopieblauw hart’
altijd heeft bestaan. Vol nostalgie werden
ons verhalen verteld over het D.I.H.F., zoals een editie waarin het te hard stormde
om te kunnen hockeyen. Alle buitenlandse studenten, verzameld uit heel Europa,
werden toen maar de hele dag in de sociëteitszaal ondergebracht en hadden alsnog
een fantastische dag. En waar sliepen ze?
In Virgielhuizen uiteraard! Maar ook verhalen over hoe de Perio, ons blaadje, nog
met de hand werd gedrukt in de boekerij. Wat een groot verschil met nu! Of wat
dacht u van ‘de Dopieborrel’, donderdagavond, onder het tweede raam aan de
linkerkant van de sociëteitszaal.
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Genoeg nostalgie, dat ‘gekke studentenclubje’ staat nog altijd in volle glorie op en
naast het hockeyveld. Het lijkt ons dan ook
leuk om u een beetje bij te praten over de
activiteiten van afgelopen en aankomend
seizoenshelft. Tijdens de eerste DopieDixo
van het jaar is het lustrumjaar afgetrapt.
De 70ste verjaardag is uitgebreid gevierd

met een gigantische Dopie lustrumtaart
en uiteraard blauwe champagne, waarvan
sommigen de vlekken nog steeds niet uit
het tenue hebben gekregen... De volgende activiteit op de agenda was het enorm
succesvolle lustrumgala. Na weken klussen was de volledig blauw gekleurde sociëteit niet meer te herkennen. Scoren
kunnen we op en naast het veld!
De meest recente activiteit was de
reünie. Het was een geweldig diner met
vele oud-leden, gevolgd door een borrel
waar tot in de late uurtjes bijgepraat is.
Op de reünie is de Club van 30 gelanceerd
en meteen getekend door vele leden. Zo
kunnen wij onze oud-Dopianen beter blijven betrekken bij Dopie, en onze huidige
leden extra ondersteunen. Leden van de
club van 30 krijgen jaarlijks een reünistenperio thuis, met leuke verhalen en updates
wat we aan het doen zijn! Op
dopie.nl/reunisten staat hier meer informatie over, mocht u hier interesse in hebben.
Daarnaast zijn we momenteel bezig met
het maken van een lustrumkalender, vol

met artistieke foto’s voor en door Dopianen. Ook zal er een clinic gaan plaatsvinden, gegeven door Floris de Ridder, huidig
tophockeyer bij Kampong. Als kroon op
het lustrumjaar zal een Lustrumeditie van
het Vollemaantoernooi gaan plaatsvinden:
het huizenhockeytoernooi waar meer dan
600 Virgilianen aan mee zullen doen!
Hockey zelf blijft natuurlijk wel onze
grootste bezigheid. Vorig jaar zijn er zelfs
4 teams gepromoveerd! Over de standen
van dit jaar zullen we u maar niet updaten,
laten we zeggen dat een hogere poule een
grotere uitdaging is. De gewone jaarlijkse
activiteiten gaan natuurlijk gewoon door.
Mocht het een beetje meezitten, reizen we
in het weekend van 4 juni af naar Antwerpen, om bij de finales van het Euro Hockey
League te kijken naar hockey op het
hoogste niveau ter wereld.

sportcentrum, om met studenten van de
TU Delft op een informele manier kennis
te maken. Zo doet bijvoorbeeld Fluor mee,
waar we via een oud-Dopiaan in contact
mee zijn gekomen! Op deze manier kunt
u als oud-Dopiaan/oud-Virgiliaan ons ook
steunen. Mocht u hier meer over willen
weten, kijk dan op
www.businesshockeyevent.nl!
Wij hebben in ieder geval mede door de
reünie en de andere activiteiten een fantastische seizoenshelft achter de rug, en
hebben enorm veel zin in de aankomende
activiteiten en thuiszondagen!

Met Dopiaanse groet,
Het 71e bestuur van S.V.H.C Dopie

Daarnaast hebben we dit jaar het bedrijvenhockeytoernooi in een professioneler
jasje gestoken. Technische bedrijven komen met een hockeyteam samen op ons
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Lustrum Taurus

Beste leden,
Dit jaar heeft onze mooie voetbalvereniging de
leeftijd van 70 jaar bereikt. Oftewel het 14e
lustrum van de S.V.V.V. Taurus! Dit kan uiteraard niet onopgemerkt voorbijgaan en daarom hebben wij, de 14e Lustrumcommissie,
een jaar vol hoogtepunten voor onze leden
gepland.
Het gouden jaar werd afgetrapt met een
piekweek vol activiteiten. De opening van de
piekweek op 17 oktober, tevens de verjaardag
van Taurus, werd druk bezocht op de toko. De
Taurusleden werden enthousiast begroet met
champagne en taart door onze goud-glimmende jasjes. Even later kon iedereen losgaan op
de nummers van de nieuwe Taurus Lustrum
CD, die door de aanwezigheid van een karaoke machine en de nodige biertjes goed tot zijn
recht kwam. Aangezien Taurus een voetbalvereniging is, kon een voetbal gerelateerde activiteit natuurlijk niet ontbreken in de piekweek.
Op de woensdag werd de training daarom verzorgd door het bedrijf Smartgoals, die aan de
hand van hun innovatieve sportsysteem iedereen een leuke avond bezorgde. Het was de
ideale manier om techniek en sport bij elkaar
te brengen. De piekweek werd afgesloten op
de vrijdag met een beerpongtoernooi en een
gezellig tochtje in de Kwibus naar Rotterdam,
waar het feest verder ging in de Skihut!
In dit gouden jaar ligt de focus op twee grote
activiteiten: het Taurus gala en de Lustrumreis. Op 24 februari was het tijd voor de Lustrumreis! Met een bus vol stieren werd er aan
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de hand van de nodige pretflessen afgereisd
naar het bruisende Essen. De stemming zat
er goed in nadat de goedgemutste buschauffeur de Lustrum CD op repeat had gezet en de
busreis vloog dan ook voorbij. Die avond kon
Essen meteen kennismaken met de matige
openingszinnen van een aantal stieren. Op de
vraag “Wat hangt er aan de waslijn?’’ werd er
tot groot gelach van de stieren door de Duitsers steevast ‘’Was?’’ geantwoord. Op zaterdagochtend was er de ruimte om de stad te
verkennen en werd er in de middag geschaatst
en gebowld. Na een bezoekje aan het lokale
schnitzelrestaurant was het tijd om weer naar
de après-ski bar te gaan, waar de carnaval al
in volle gang was. Gewapend met een volle pul
en een lach op de gezichten werd de Duitse
dansvloer snel veroverd. Zondag was het eindelijk tijd voor de climax van het weekend. De
wedstrijd van Schalke tegen Hoffenheim! In de
imposante Veltins Arena hebben we Huntelaar
helaas niet in actie gezien, maar dat maakte de ervaring er niet minder om. Op zondagavond zat iedereen moe, schor en intens gelukkig weer in de bus naar Delft en kwam er
een einde aan de Lustrumreis.
Het Lustrumjaar zal afgesloten worden op 3
juni met het Taurus gala. Zet dus in je agenda
een gouden cirkel om deze datum en houd de
Facebook pagina van de Taurus Lustrumcommissie in de gaten!

Met gouden groet,

TLC 14
“My big fat Taurus Lustrum’’

Lustrum Tenniphil
26 maart 1947 werd de studententennisvereniging Balletje mep gesticht door A.E.M. Calon en Th.B.S. Van der Heer onder toeziend
oog van een twintigtal leden die bij elkaar waren gekomen op de sociëteit Alcuin. Een tennisvereniging, die vanuit haar bescheiden begin uitgegroeid is tot een tehuis voor zotten
en intellectuelen, voor talenten en talentjes,
voor dropshots en lobjes, voor daltons en Bosma-Hovelyncks, voor gezelligheid en fanatisme; maar bovenal: voor Tennis. Na een spectaculaire groei van onze Tennisvereniging eind
jaren 50 van 60 leden naar 175 werd het allemaal wat serieuzer. Het sportcentrum van de
TU Delft werd de nieuwe uitvalsbasis in plaats
van burgerbanen op zaterdagochtend. In de
jaren '80 was het tijd voor nog meer nieuwe
activiteiten. Zo werd in 1980 het huidige lied
geschreven, verscheen in 1982 het eerste
Lobje en was er in 1984 de Tenniphil-totaal
dag, die bestond uit zwemmen, tennis kijken,
bowlen, borrelen, kaasfonduen en uiteindelijk
tot diep in de nacht tennissen (deze laatste activiteit heeft het niet lang volgehouden). In ’93
gingen Tenniphilianen voor het eerst naar de
Davis Cup en was er nog een traditie geboren.
Sindsdien zijn er bij de Davis Cup wedstrijden
(bijna) altijd Tenniphilianen te vinden. Zo waren er in 1999 fanatiekelingen bij de uitwedstrijd tegen Ecuador en in 2016 in Moskou.
Tegenwoordig is Tenniphil vele tradities en activiteiten rijk en vieren wij dit jaar het 70-jarig
bestaan van onze studententennisvereniging.
Ter ere van dit lustrum organiseren wij met
de lustrumcommissie dit jaar allerlei extra

activiteiten. Zo hadden we in december een
glow-tennis toernooi waarbij alle lijnen, netten, ballen, rackets en deelnemers verlicht
werden door middel van black light. De tweede
lustrumactiviteit was de Tenniphil wintersport
waarbij we met 30 man afgereisd zijn naar het
bescheiden St. Francois Longchamps voor een
onvergetelijke week met veel sneeuw, alcohol
en vooral plezier. Het tweede deel van het jaar
gaat het echter pas echt los met activiteiten.
Van 23 t/m 30 april is er de piekweek bomvol activiteiten voor alle Tenniphilianen (en
aanhang).
- Zondag trappen we af met het Toko vs. Zaak
toernooi met BBQ en Dixo
- Maandag is de nog nader te detailleren chill
dag
- Op dinsdag zal de jaarlijks terugkerende Mini-TennisDixo in een lustrumjasje plaatsvinden
- Woensdag wordt er dan ook nog getennist bij
verschillende tennisspellen op het S&C
- Donderdag is er voor een selecte groep van
30 de kans mee te gaan op de Tenniphil Koningsdag boot (vol=vol)!
- Vrijdag is het hoogtepunt van de piekweek
met het Tennibal in Den Haag
- Zaterdag wordt er voor de competitiespelers
en gegadigden een brakke brunch verzorgd
- Zondag wordt dit alles nog eens afgesloten
met de OV Dixo voor alle sportende Virgilianen
Daarnaast is er op 19 mei de Tenniphil reünisten activiteit voor alle oud Tenniphilianen en
een aansluitende borrel voor jong en oud om
hun verhalen te delen.
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Lustrum SVRC

In 1971 ging het flink mis,

Thor splitste zich af
van Virgiel en er waren wat zware rugbyloze jaren. Maar gelukkig is inmiddels het 2e lustrum
van Sanctus Virgilius Rugby Club en dat moet
gevierd worden! Naast de standaard activiteiten, zoals de Trip, de Winter-BBQ, de Guinness
borrel en het sjaarsdiner, organiseren wij speciaal voor het lustrumjaar een muurklimmen
activiteit, een ouderdag, een huizentoernooi
en een gala. Verder zijn we dit jaar kampioen
geworden en gaan we promoveren; zeker een
reden voor een feestje.

Muurklimmen activiteit (14-01- 2017):

SVRC reisde af naar Amsterdam. Het werd al
snel duidelijk dat de backs baat hadden met
hun knappe koppen en mooie aerodynamische
kapsels. Terwijl de forwards met hun duizend
kilo nauwelijks hoger dan 2 meter kwamen.
Hierna werd er in Amsterdam gegeten en wellicht een klein goudgele pretcilinder genuttigd.
Kortom, het was een geweldige activiteit voor
zowel de Jonghe Honden als de ouderejaars.

Ouderdag (12-03- 2017):

Zoals we allemaal weten is Rugby de mooiste sport die je kan spelen en dit wilden we
ook aan de rest van onze familie laten zien.
Daarom organiseerden we op onze kampioens-
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wedstrijd een ouderdag inclusief lunch en een
borrel.

Huizentoernooi:

Het huizentoernooi is een leuke manier om in
aanraking te komen met rugby. Rugby is helaas nog steeds een vrij onbekende sport en
wij willen het dus meer op de kaart krijgen. Op
20 mei is het mogelijk voor huizen of clubs om
te rugbyen en achteraf zal er een BBQ zijn met
uiteraard wat pilsjes.

Gala:

Het rugbygala, gaat het lompste gala zijn dat
tot nu toe plaats heeft gevonden op Virgiel.
Voormalig SVRC leden zullen ook van harte welkom zijn om de voortzetting van SVRC
te bewonderen. Dit zal een avond zijn die we
nooit zullen vergeten! Het gala gaat plaatsvinden op een nog nader te bepalen datum. Houd
uw email in de gaten, want binnenkort volgt er
meer informatie.
Kortom, dit lustrumjaar gaat goed gevierd
worden! We willen ook de activiteiten gebruiken om meer aandacht te trekken voor de
sport zodat meer leden kunnen genieten van
wat wij persoonlijk beschouwen als de mooiste
sport die er bestaat.

Lustrum Yeti
Yeti is ondertussen alweer 35 jaar oud/jong
en heeft daarmee zijn zevende lus (haha,
lus)-trum binnengekopt. Het is bizar om te
zien hoe een klein intern clubje, opgericht november 1981, is uitgegroeid tot de bloeiende
ondervereniging die het hedendaags is. Decennia lang is Yeti eigenlijk maar een kleine
groep geweest binnen Virgiel. Opgericht door
drie papen met klimervaring en ambities begon Yeti als een beunclubje van formaat. Studenten hadden toen nog veel minder geld om
uit te geven aan hobby’s en verenigingen, iets
dat in nogal kostenintensieve sporten, als het
alpinisme en sportklimmen, geen dikke bonus
is. Helse tochten in afgebeukte wagens in versnelling 1 door de ardennen maken echter wel
mooie verhalen.
Tegenwoordig is S.V.A.C. Yeti een (relatief)
grote vereniging met al bijna 300 leden. Vooral afgelopen paar jaar is het hard gegaan, met
al twee jaar op rij bijna 100 nieuwe leden per
jaar. Dit is natuurlijk supermooi, want een brede ledenbasis biedt meer mogelijkheden voor
de toekomst. Yeti bloeit, zouden we kunnen
zeggen, nog altijd op de fundamenten die jaren geleden zijn gelegd. Want terugblikkend
in de lustrumboeken van afgelopen lustra valt
er één ding erg op: dat is dat Yeti eigenlijk
helemaal niet zoveel veranderd is. Er wordt
nog steeds enthousiast en frequent geklommen in de Alpen, Ardennen en Zuid-Frankrijk.
Yetianen reizen nog steeds gemiddeld 10 tot
15 weekenden per jaar af naar België om daar
de rotsen onveilig te maken. Overdag wordt
er hard geklommen en in de avond serieus
geborreld. Ook wordt er nog steeds elk jaar

een Zuid-Frankrijk week georganiseerd in de
kerstvakantie, waar de echte serieuze multipitches geklommen worden. Daarnaast is er
in de zomer natuurlijk de Yeti week. Een week
in de Alpen waar jongere- en ouderejaars Yetianen samen komen voor het echte alpineren. Daarbij blijft ook het borrelaspect in een
hoog vaandel staan! Yetianen schroeven nog
immer wekelijks hun kop eraf op de toko, of
anders wel op locatie in de Maas of in de grot
bij kaarslicht.
Maar goed, even alle blaat achter ons latend,
het is dit jaar lustrum. Mooie dingen dus. Ook
dit lustrum is er een lustrumcommissie verrezen die zich het hele jaar inzet om dit jaar net
heel erg veel epischer jaar te maken dan alle
niet-lustrumjaren. Ons lustrumjaar is in september goed afgetrapt met een epische presentatie met vuurwerk van het thema: Release
the beast, we lustrum je rauw! De lustrumdies
hebben we alweer achter ons gelaten met een
bezoekje van de in Delft even bekende als kale
en gewichtige DJ PJ! En als dit blaadje op de
deurmat is gevallen, is ons lustrumgala ook
alweer geweest. Op 1 april zijn er heel wat
Yetianen naar Leiden afgereisd om daar te vieren dat Yeti weer vijf mooie jaren ouder is geworden. Verder staat er voor na het gala nog
gepland dat er een heuze klimwand gebouwd
zal worden op de toko. Om ook niet-Yetianen
te laten zien wat Yeti nou precies doet.

Bob de Waard,

Secretaris der S.V.A.C. Yeti
"Op Hoogte, Uit de Hoogte"
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Piet met pensioen

Sinds 1980 was Piet een vaste kracht in de eettafel van Virgiel. Bijna elke Virgiliaan
genoot van zijn gerechten en kent Piet’s befaamde erwtensoep. Maar als je hem naar zijn
recept vroeg, wilde hij je niet helpen. Want dat is zijn geheim!
Piet was dus gewend aan werken op Virgiel, maar de leden waren ook gewend aan Piet!
Hard werkende Virgilianen worden op een brakke vrijdagochtend verwend met “Friet van
Piet” en bijna iedereen kent zijn naam. Voor de enkeling die zijn naam niet weet rolt Piet
met plezier de mouwen van zijn shirt op zodat zijn tatoeages van de verenigings -en
sociëteitslogo’s in vol ornaat te aanschouwen zijn.
Kortom: hij is een man met een hart voor Virgiel die niet alleen talloze jaren aan de
vereniging heeft gegeven, maar óók zijn lichaam!
En op dit lichaam is hij trots! In het Annuarium van 1975 is het visum van Piet te zien toen
hij op een cruiseschip in Argentinië werkte (zie foto). Hierop staat bij “Nariz” (Nederlands:
neus) het woordje “Regular” maar daarvoor is duidelijk een zwarte vlek te zien.
Waarom? Eerst stond hier “Grande”, maar hier was Piet het niet mee eens! Dus is hij
direct teruggegaan naar de ambassade om dit even snel te laten corrigeren!

Afgelopen jaar is Piet na decennia trouwe dienst met pensioen. Bedankt!

24

Reünie 2016

25

Stichting TopVirgiliaan
Onze vereniging, Virgiel,

heeft zich de afgelopen 119 jaar ontwikkeld tot wat het
nu is door de inzet van haar leden. Door
deze inzet, in de vorm van commissiewerk, kan Virgiel blijven bestaan en voor
iedereen toegankelijk blijven. Niet alleen
is dit commissiewerk noodzakelijk voor
het bestaan van de vereniging, het draagt
ook bij aan de ontwikkeling van de studenten. Met die reden heeft de TU Delft
in het verleden een profileringsfonds opgesteld voor deze studenten. Met dit
fonds compenseert de TU Delft studenten
die extracurriculaire activiteiten doen en
daarbij studievertraging oplopen. De studenten ontvangen een aantal RAS-maanden, waarvan de hoeveelheid afhankelijk
is van de grootte en duur van de commissie, die hen financieel ondersteunt en
alsmede de erkenning geeft van opgelopen studievertraging. Echter moeten er
voldoende studiepunten behaald worden
(75% van de te kunnen behaalde punten
op dat moment) om hier aanspraak op te
maken.
Momenteel is het onzeker wat de ontwikkelingen worden op het gebied van
RAS-maanden. Zo is de TU Delft bijvoorbeeld van plan een deel van de erkende
fulltime bestuurders te schrappen en minder maanden hiervoor te willen uitkeren
aan Virgiel. Om te zorgen dat commissiewerk doen nog steeds financieel haalbaar
is voor iedereen compenseert Stichting
TOP-Virgiliaan (STV) onze leden
voor RAS-maanden die zij geen financiële
ondersteuning verkrijgen van de TU Delft.
Wij hanteren vergelijkbare eisen, voor het
krijgen van STV- maanden, met betrekking tot de studievoortgang. Studeren is
immers de reden waarom onze leden naar
Delft zijn gekomen.
De Reünisten Vereniging doneert jaarlijks
een aanzienlijk bedrag aan STV om deze
stichting financieel gezond te maken en te
houden. Daarnaast ontvangt de STV jaarlijks ook andere donaties.
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Een enorm deel van deze donaties komt
uit de Club Van 100 (Cv100). Een lid van
de Cv100 doneert jaarlijks €100,- (of
meer) naar de stichting. Elk jaar komen

er weer leden bij die het belangrijk vinden
dat de ontwikkeling van studenten gestimuleerd wordt. Een opvallende ontwikkeling op het gebied van aangesloten leden
van de Cv100 is dat er dit jaar ook huidige leden zich hebben aangesloten. Dit zijn
studenten die hebben meegemaakt hoe
fijn het is om steun te krijgen tijdens het
doen van commissiewerk. Zij vinden dat
zo belangrijk dat zij in hun studententijd
al willen bijdragen om dit ook mogelijk te
maken voor de nieuwe generatie Virgilianen.
Graag wil ik door middel van dit stuk de
nieuwe leden van de Cv100 bedanken
voor hun bijdrage:
Ruud Visser
Stefan van den Broek
Herman Hendriks
Lars Stevens
Matijs Wiegel
Luc van Wanroij
Tijs Ziere
Yvonne van Ginsren
Joris de Boer
Wilt u dit initiatief ook steunen? Stuur een
mailtje naar
clubvan100@virgielreunist.nl.

Met Virgiliaanse groet,

Emiel Bartels
Commissaris Extern der K.S.V.S.V. en
K.S.S.A.

& de Club van 100
Ik ben lid van de club van 100,

omdat ik het een prachtig initiatief
van de reunistenvereniging vind. Voor
een relatief klein bedrag van 100 euro
per jaar kunnen we commissieleden
en besturen enigszins financieel ondersteunen nu de universiteit en de
overheid het hierin laten afweten. Los
van deze noodzakelijke ondersteuning
vind ik het vooral heel erg leuk om op
deze manier betrokken te blijven bij de
huidige generatie Virgilianen die zich
inzet voor de vereniging. Ik kan genieten van hun enthousiasme en moet
bij alle prachtige verhalen die ik hoor
terugdenken aan mijn eigen mooie tijd
op de societeit. Maar de club van 100
is nu nog veel te klein. Daarom zou ik
jullie graag aansporen: kom en spoor
je oude commissie, bestuur of jaarclub
op en wordt gezamenlijk lid van dit illustere gezelschap. Dan komen we samen op de jaarlijkse club van 100 borrel om het glas te heffen op ónze en de
huidige generatie Virgilianen.

Ronald Free
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							 Dreamteams
Hyperloop
Waarde Reünisten,

Wellicht bent u bekend met Elon Musk,
de man die bekend staat om zijn absurde
ideeën en inspirerende bedrijven: Tesla en
SpaceX. Wereldveranderende innovatie is
zijn drijfveer en bracht hem in 2013 op het
idee om een nieuw transportmiddel uit te
werken: de Hyperloop. Kort samengevat:
een razendsnelle trein door een buis op lage
druk om de aerodynamische weerstand te
verminderen. Zo kunnen snelheden tot
1200 km/u bereikt worden met een hogere
efficiëntie dan huidige vervoermiddelen. In
2015 schreef Elon’s bedrijf, SpaceX, een
competitie uit voor studenten van over
de hele wereld om de ontwikkeling van
de Hyperloop te stimuleren. Voor echte
Delftse studenten klinkt zo’n technische
ontwerp uitdaging natuurlijk als muziek
in de oren, zo ook voor mij. Mijn naam is
Luuk van der Linde en ik ben in 2015 bij
het Delft Hyperloop team gegaan om mee
te doen aan de eerste Hyperloopcompetitie
ter wereld.
Maar hoe doe je dat precies: een
voertuig ontwerpen waarvan niemand
weet hoe het er uit moet zien? Het precieze
recept is me nog niet helemaal duidelijk,
maar laat 30 studenten een jaar lang
hun ding doen en er komt iets prachtigs
uit! Ons ontwerp: Een lichtgewicht
passagierscabine met een magnetisch
zweefsystem, passieve stabilisatie en een
energie verbruik waar de NS alleen van
kan dromen.
In een half jaar ontwierpen wij een
halve schaal prototype van het Hyperloop
voertuig (ook wel ‘pod’ genoemd) en het
halfjaar daarna werd deze pod gebouwd.
Voordat het bouwen kon beginnen, zetten
wij eerst onze cowboyhoeden op voor een
tripje naar Houston, Texas om ons ontwerp
aan de wereld te tonen. Een paar dagen
later vlogen we met onze buiken gevuld
met 20 oz. Texaanse steaks terug met de
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'Pod Innovation’ award in onze koffer.
Verzekerd van een goed ontwerp,
begonnen we vol enthousiasme aan de
bouw. Ikzelf, engineer in het structures
department, dook in de wondere wereld
van de koolstofvezel composieten om de
lichtgewicht passagierscabine te maken.
En ook al droom ik nog steeds van jeukende
koolstofvezels en epoxyhars, die weken
zwoegen waren het zeker waard.
Alle onderdelen zijn samengevoegd
om uitgebreid getest te worden vóór
de grote finale van de competitie in Los
Angeles in januari 2017. Hier heeft SpaceX
een 1.5 km lange testbuis neergelegd voor
de studententeams om hun voertuig in te
testen. De teams bivakkeerden een week
op de SpaceX parkeerplaats, gespannen
afwachtend om te testen. Tussendoor werd
er nog wat goodwill gekweekt door het
uitdelen van stroopwafels aan de andere
teams, want wij konden de overwinning al
ruiken! Zo’n 6 uur later dan gepland was
het zover, de pod (lees: een jaar keiharde
arbeid) werd in de buis geschoven, de
deur sloot zich, het leegpompen begon en
daarmee het aftellen voor de ‘lancering’. 5,
4, 3, 2,1 …. In gespannen stilte keken wij
naar het scherm waar videobeelden vanuit
de buis waren te zien. Als in een science
fiction film zweefde ons voertuig door de
buis! Wat een onbeschrijfelijk moment was
dat. Later zal ik, terwijl ik op Amsterdam
Centraal instap in de Hyperloop die mij in
30 minuten afzet op Gare Du Nord, Parijs,
terugdenken aan dat moment waarin
wij als studenten geschiedenis hebben
geschreven door de 1e prijs te winnen bij
de ‘SpaceX Hyperloop Pod Competition’.

Met Virgiliaanse groet,
Luuk van der Linde

Nuna
Ergens achter de faculteit van Civiele
Techniek zit een hal verstopt waar
honderden studenten zich dag in dag uit,
uit de naad werken met allemaal hetzelfde
doel. De D:DREAM Hall van de TU Delft
is de plek waar studenten parttime of
fulltime stoppen met hun studie en in de
vorm van een wedstrijd laten zien wat ze
op de universiteit geleerd hebben. Of dit
nou gaat om het winnen van de SpaceX
Hyperloop competitie, de snelste fiets
ter wereld maken, of het winnen van
het wereldkampioenschap racen voor
zonneauto’s, allemaal zitten ze er om de
grens op te zoeken van wat technisch
haalbaar is.
Het laatste trok zo ongeveer twee
jaar geleden mijn aandacht. Ik kende het
Nuon Solar Team natuurlijk al van het
Jeugdjournaal sinds ik 10 was, maar was er
sinds m’n start in Delft nog niet echt mee
in aanraking gekomen. Sindsdien begon
het balletje te rollen en nu twee jaar later
mag ik mezelf winnaar van de Sasol Solar
Challenge in Zuid-Afrika noemen. ZuidAfrika? Ja, Zuid-Afrika, een klein stukje
geschiedenis.
Het Nuon Solar Team is in 1999
opgericht en is in samenwerking met
Wubbo Ockels de uitdaging aangegaan
om in 2001 de World Solar Challenge in
Australië te winnen. Nadat dat gelukt was,
is het project doorgezet en doen we ieder
oneven jaar mee in Australië. Het team,
bestaande uit 8-16 studenten van de TU
Delft, stopt steeds ruim een jaar met
studeren met als doel het winnen van de
race. Omdat het voorheen op die manier
steeds een jaar stillag tussen iedere race
doen we sinds 2014 in de even jaren ook
mee aan de Sasol Solar Challenge in ZuidAfrika.
Na parttime Lancet & De Kleine
Consultant te hebben gedaan kriebelde er
toch nog iets wat een technische uitdaging
zocht. Dat in combinatie met de interesse
om me ergens een jaar fulltime voor in te
zetten leidde tot mijn aanmelding. Mijn
functie binnen het team was Technisch
Manager, met als hoofdtaak de planning
van de technische projecten en het test

traject. Iedere twee jaar wordt er voor de
race in Australië een volledig nieuwe auto
gemaakt. In het voortraject aan de ZuidAfrika race ‘krijgen’ we dan de auto die net
mee heeft gedaan in Australië en is er meer
ruimte om grotere technische projecten
aan te pakken waar in een ‘bouw’ jaar te
weinig tijd voor is.
Na een uitgebreid voortraject in
Nederland is het dan tijd om met de auto
en al het gereedschap wat in de flightcase
past richting Zuid-Afrika te vertrekken.
Hier hadden we nog ongeveer een maand
om de puntjes op de i te zetten en de
omschakeling naar een echt raceteam te
maken. Voordat je het door hebt is de
start van de race en komt alles waar je een
jaar lang hard voor gewerkt hebt samen.
Als je dan na acht dagen van Pretoria via
Port Elizabeth, over de bergen als eerste
Kaapstad komt binnenrijden neemt het
euforische gevoel over en zit het jaar er al
weer op. Tijd voor vakantie.

Namens Nuna Solar Team,
Bo Salet

Van links naar rechts Bo Salet, Siebe Roefs, Jan
Willem van Gent en Thijs Overwijk (Siebe, Thijs en
Bo zijn Virgilianen)

Foto's door Hans-Peter van Veldhoven
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Virgiel Move, ChariCie &
Virgiel Move
Sinds 2016 is Virgiel Move een nieuwe maatschappelijke commissie. Dit jaar doen wij
een project samen met groep 8 van de basisschool Het mozaïek in Delft-Noord. We
zijn aan deze school gekoppeld door stichting Move, een stichting die studenten en
basisschoolkinderen met elkaar in contact brengt. Stichting Move zoekt scholen uit
waarvan het niet vanzelfsprekend is dat ze later ook gaan studeren. Het doel van het
project is het verbeteren van de wijk en de relatie die de kinderen met de wijk hebben.
Ook laten we de kinderen kennis maken met onze wereld. Dit doen we door middel van
een studentendag waar we de kinderen meenemen naar de Technische Universiteit.
Tijdens de andere sessies verzinnen wij samen met de kinderen een project om de
buurt te verbeteren. Het is het idee dat de kinderen zelf zoveel mogelijk bedenken
en wij hen daar in begeleiden en ondersteunen waar nodig. Momenteel zijn wij met
de kinderen een plan aan het maken voor een sportdag, en daarbij het voetbalveldje
wat er nu is te verbeteren. De kinderen zijn erg enthousiast, en het is een leuke en
leerzame ervaring om in contact te komen met andere bewoners van Delft.

Virgiel Move ‘16/’17,
Danai Kostoulas, Koen Blad, Carmen Koetsier en Judith Speckens

ChariCie
Begin dit jaar is de ChariCie ontstaan, een
verenigingscommissie met als doel jaarlijks de
Charity Contest organiseren. Wij zullen ons dit
jaar naast onze studie inzetten om op 17 juni
de tweede editie van de Charity Contest nóg
grootser neer te zetten. De Charity Contest
is een dag waarop Virgilianen zich samen
met hun jaarclub, huis, verticale, dispuut of
andere groepering inzetten om samen geld
op te halen voor het goede doel. Deze dag
is niet alleen voor de huidige Virgilianen, ook
buurtbewoners en reünisten zijn van harte
welkom om een kijkje te komen nemen op de
sociëteit! Dus lijkt het je leuk om weer een
dagje op Alcuin rond te kijken, én het goede
doel te steunen? Schroom dan niet om op

juni langs te komen!
Groetjes,
De ChariCie ’16/’17
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& Virgiel Doet
Virgiel Doet
Virgiel Doet is een commissie die
zich inzet om Virgilianen meer
te betrekken bij de stad en de
inwoners van Delft. Op deze manier
willen wij een brug slaan tussen
Virgilianen en Delftenaren en de
Delftenaren de veelzijdigheid van
Virgiel tonen.
Wij houden ons bezig met
verschillende
doelgroepen
en
projecten. Zo organiseren wij
verschillende projecten met het
Jessehof. Het Jessehof is een
interkerkelijk diaconaal centrum
in Delft dat mensen met een klein
sociaal netwerk, eenzame mensen
of mensen die lijden onder sociale
uitsluiting een plek biedt waar ze rustig een kop koffie kunnen drinken en even niks
moeten. Het eten wat overblijft van de eettafel Alcuin, wordt in bakjes gestopt en
naar het Jessehof gebracht. Daar wordt het uitgedeeld aan mensen die te weinig geld
hebben om een goede avondmaaltijd te betalen.
Ook hebben wij de afgelopen twee jaar een Jessehof-Virgiel-Kerstdiner
georganiseerd. Bezoekers van het Jessehof konden komen dineren in Virgielhuizen.
Deze mensen hebben vaak indrukwekkende levensverhalen, die zorgen voor een
bijzondere avond voor zowel de Jessehof-bezoekers als de Virgilianen.
Daarnaast organiseert Virgiel Doet elk jaar een techniekmiddag voor groep 6/7
van verschillende basisscholen uit Delft. Bij deze techniekmiddag worden de kinderen
uitgenodigd op onze Sociëteit Alcuin, waar ze verschillende workshops over techniek
krijgen van Virgilianen. Op deze manieren krijgen de kinderen een beeld van de
studentenwereld in Delft en leren ze kennismaken met techniek.
Ook werken wij samen met verschillende organisaties om Virgilianen te betrekken
bij de projecten die zij organiseren. Zo hebben we samen met het DOK Taalhuis een
informatieavond georganiseerd over het Taalmaatjesproject, waar Virgilianen als
vrijwilliger iemand kunnen helpen bij het leren van de Nederlandse taal. Een aantal
enthousiaste Virgilianen is nu aan de slag gegaan als Taalmaatje.
Er lopen op dit moment veel verschillende projecten waar vrijwillige hulp van
studenten hard nodig is. Wij merken dat steeds meer Virgilianen enthousiast worden
om zich in te zetten voor mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken. Wij houden
contact met projecten die ons interessant lijken, om juist deze Virgilianen een mooie
kans te bieden vrijwilligerswerk in Delft te doen, al is het maar voor één middagje.

Groetjes,
Virgiel Doet ’16/’17

''

Een aantal enthousiaste
Virgilianen is nu aan de slag
gegaan als Taalmaatje.
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25 november
Inschrijven vanaf oktober
via de uitnodigingsmail

Word nu ook lid van de
LinkedIn-groep
K.S.V. Sanctus
Virgilius
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Verbouwing Hooizolder
Onze sociëteit is een prachtig
klooster dat gebouwd is in de
15e eeuw. Om ervoor te zorgen

dat het ook zo blijft, wordt er
jaarlijks onderhoud gepleegd
en worden er verbouwingen uitgevoerd. Na de verbouwing van
onder andere de keuken en de
commissiegang wordt dit jaar
de Hooizolder aangepakt. De
ruimte bovenin het gebouw was
al langere tijd toe aan een opknapbeurt. Vorig jaar is er een
plan gemaakt voor de aanpak
van de verbouwing en dit jaar
was het tijd voor de uitvoering
van het plan.
De oude vloerconstructie was verzwakt, waardoor het
gevaarlijk kon zijn om met veel
mensen in de ruimte te zijn. Om
de veiligheid van de hooizolder en het pand te waarborgen
wordt de huidige vloerconstructie versterkt. Dit wordt gedaan
door oude binten te versterken
door middel van het opleggen
van nieuwe binten. Op deze
manier verandert er niks aan
het monumentale plafond van
de ondergelegen Methusalem.
Om de binten te kunnen verstevigen, moest eerst de oude
vloer eruit gehaald worden. In
de kerstvakantie zijn we met
een aantal enthousiastelingen
twee dagen bezig geweest met
het slopen van de vloer. Toen
die klus geklaard was en al het
hout via het trappenhuis het
pand had verlaten, kon er begonnen worden met de grote
verbouwing. Niet alleen is de
Hooizolder tijdens deze verbouwing buiten gebruik, ook de Methusalem is tijdelijk niet toegankelijk. Door het verwijderen van
de oude vloer moest de overgebleven constructie ondersteund
worden door stempels. Er vallen dus tijdelijk twee ruimten
in plaats van één ruimte weg,
waardoor er momenteel minder

activiteiten georganiseerd kunnen worden door leden.
Het dak van de Hooizolder is op dit moment niet geïsoleerd. De dakpannen liggen
koud op het hout zonder enige
vorm van isolatie, waardoor al
het geluid en gestookte warmte
met de rest van de Oude Delft
worden gedeeld. Dit heeft niet
alleen een negatief effect op de
relatie met onze buren, maar
ook op onze energierekening.
Sinds vorig jaar zijn we ook
actief bezig om onze sociëteit
duurzamer te maken. Het isoleren van het dak draagt hier
zeker aan bij. In eerste instantie was er sprake van dat er van
buitenaf geïsoleerd zou worden,
maar uiteindelijk is er gekozen
om van binnenuit te werken. De
ruimte zal dus een paar centimeter minder hoog worden,
omdat het isolatiemateriaal aan
de binnenkant wordt geplaatst.
Het effect wordt opgemerkt,
vanaf het moment dat er geïsoleerd wordt, is het al een stuk
warmer in de ruimte!
Na de verbetering van
de vloer- en dakconstructie
wordt er een nieuwe vloer in
de ruimte aangelegd, waarna
er kan worden overgegaan tot
de afwerking van de ruimte.
Op deze manier willen we de
ruimte weer de chique sfeer
geven
die
zij
verdient.
Kortom,
deze
verbouwing draagt bij aan het
behoud van ons pand en aan
de sfeer van de ruimte, iets
waar we zeker trots op mogen
zijn.

Marloes Emmen,

Commissaris van den Inventaris der K.S.V.S.V.
en K.S.S.A.
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Techniek
Bedrijven
Intussen al 27 jaar bekleed door een jaarlijks
wisselende selectie enthousiaste Virgilianen,
staat Stichting Techniek Bedrijven nog steeds
bekend als hét carrière evenement van Nederland, dat student noch bedrijf wil missen.

Waar het ooit begon als een carrièrebeurs voor
de Techniekstudent om de vierde fase te kunnen financieren, is Techniek Bedrijven binnen
de technische wereld inmiddels uitgegroeid
tot een nationaal succesverhaal met een ongeëvenaard evenement. Het evenement met
haar pijlen gericht op kwaliteit, interactiviteit
en professionaliteit: Alleen de beste studenten. Alleen de leukste bedrijven. Persoonlijk
gematcht door ons.
Het toegepaste matching-principe blijft
de drijfveer van het succes van de Stichting,
maar ontwikkelingen binnen de stichting zijn
er genoeg. Zo wordt dit jaar de promotiecampagne in het ‘buitenland’ (lees: buiten Delft)
op de schop gegooid, de dagindeling van het
evenement herzien en loopt er een marktonderzoek naar de reeds verborgen kwaliteiten
van het online platform, dat sinds 2013 het
nieuwe concept van Techniek Bedrijven is.
Vanaf dit jaar wordt er tevens getracht een
splitsing te maken tussen onze doelgroepen
onder de studenten: de zogeheten high-potentials, ofwel de eindfase masterstudenten,
en de young-potentials. Waar de high-potentials samen met bedrijven het diepe in duiken aan de hand van casestudies en worden
klaargestoomd voor sollicitaties en traineeships, wordt aan de young-potentials (ook wel
eind-bachelor of begin master) voornamelijk
de mogelijkheid geboden te oriënteren. Het
team dat deze projecten op zich zal nemen en
ook dit jaar tot een succesverhaal zal maken,
bestaat uit de volgende Virgilianen:
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Job Bottemanne, Financiën
Christa van der Schoot, Acquisitie, Locatie &
Logistiek
Jaap Dekens, Public Relations
Maarten van Muijen, Online Platform manager
& Acquisitie
Frank Huijgens, Online Platform manager &
Design
Foskien Bouman, Online Platform manager &
Selectie
Michiel Hickey, Algemene zaken
Wij dragen allemaal ons steentje bij aan
de realisatie van bovenstaande beleidspunten.
Het enthousiasme zit bij iedereen er al vroeg
in om hard aan de slag te gaan: sinds oktober
2016 zijn wij van start gegaan om Stichting
Techniek Bedrijven ook dit jaar te laten excelleren. Aankomende periode belooft een uitdagende, leerzame, maar vooral onwijs leuke
tijd te worden, waar wij allen naar uitkijken.
Wij hebben er zin in!
Mocht u ideeën hebben om ons evenement nóg succesvoller te maken, uw ervaringen willen delen, namens uw bedrijf zakelijk
contact met ons op willen nemen, of louter
eens met ons willen praten, neem dan gerust
contact op aan de hand van de volgende gegevens:
Web: www.techniekbedrijven.nl
Tel: 015 215 16 78
E-mail: info@techniekbedrijven.nl

Wij zien uw belletje of mail graag tegemoet!
Namens de gehele stichting,
Met vriendelijke groet,
Michiel Hickey

CEB — Van acquireren naar laten aspireren
De Commissie Externe Betrekkingen (CEB),
voorheen de Acquisitie Commissie, heeft tegenwoordig twee doeleinden: Op de eerste
plaats zorgt de CEB natuurlijk voor een extra inkomstenbron voor de K.S.V. Sanctus Virgilius. De manier waarop dit geld wordt binnengehaald is door de jaren heen echter flink
veranderd. Waar bedrijven vroeger overeenkomsten sloten die voornamelijk commerciële
doeleinden kenden, is dat momenteel anders.
De technische student in Delft is van onschatbare waarde voor veel bedrijven in Nederland,
zowel op het gebied van engineering, finance,
consultancy, als vele andere takken. Deze bedrijven geven dan ook steeds meer geld uit
aan het organiseren van in-housedagen en andere evenementen waarop zij de mogelijkheid
krijgen deze studenten te spreken.
De Commissie Externe Betrekkingen
heeft hier de afgelopen jaren flink op ingespeeld. Door het jaar heen organiseren wij
meerdere carrière-evenementen om onze Virgilianen, inmiddels al meer dan 2000, in contact te brengen met het bedrijfsleven. Naast
evenementen bieden wij ook exposuremogelijkheden in de vorm van mailings of bijvoorbeeld de ‘Voorbeeld Virgiliaan’ posters die
te zien zijn in de eetzaalgang. Deze nieuwe
constructie van acquireren wint op alle fronten, namelijk:
-Voor de deelnemende bedrijven is het contact
met technische studenten en het bekijken van
hun CV’s erg waardevol;
-Het levert K.S.V. Sanctus Virgilius een extra
inkomstenbron;
-Virgilianen hebben waardevolle contacten gelegd voordat ze zijn afgestudeerd.
Helaas ontbreekt het besef zo nu en dan
nog aan het laatste front, de studenten. Veel
studenten zijn gedurende hun studie nog niet
actief bezig met het leggen van contacten die
handig zijn voor later, of oriënteren zich nog
niet voldoende binnen de brede arbeidsmarkt.
Zonde, want dit is juist het moment waarop,
voor de student, de drempel relatief laag ligt
om in contact te komen met uitdagende bedrijven. Gelukkig groeit de groep enthousiaste
Virgilianen wel en is dit besef bij steeds meer
studenten aanwezig. We kunnen dus ook zeggen dat de Commissie Externe betrekkingen
van acquireren is overgestapt naar het laten
aspireren van haar leden.
Jaarlijks organiseren wij enkele terugkerende evenementen zoals bijvoorbeeld de

Engineering Day en de Consultancy Day. Tijdens deze dagen komen ofwel 4 engineering
bedrijven of 4 consultancy bedrijven naar de
sociëteit. Hier behandelen zij enkele cases om
het denkvermogen van de student op de proef
te stellen.
Met sommige bedrijven organiseren we
losstaande evenementen buiten de muren van
Virgiel. Met Roland Berger hebben wij onlangs
een inhousedag op de Zuidas georganiseerd
waarin een case in spelvorm werd gehouden.
Gebaseerd op het televisieprogramma ‘The
Phone’ werden de studenten onverwacht gebeld door de ‘klant’ en begon de case.
Juist de afwisseling van evenementen
op Virgiel en buiten de deur biedt beide partijen de mogelijkheid tot het proeven van de
sfeer. Studenten kunnen zich op locatie afvragen of ze zichzelf daar later zien werken, en
bedrijven zien dat Virgiel veel te bieden heeft
op met name het gebied van sociale ontwikkeling. Nevenactiviteiten worden daarom dan
ook voor veel bedrijven steeds belangrijker.
Met nevenactiviteiten onderscheidt een student zich van de grote menigte en toont hij
aan ervaring te hebben met het werken in verschillende posities.
Andere evenementen die de Commissie
Externe Betrekkingen organiseert: Sustainability Day (alle mogelijke bedrijfsimplementaties
omtrent duurzaamheid), bedrijvendiners, Industrieel Ontwerpen/Bouwkunde evenementen en een Business Tour (bezoek aan vier bedrijven uit verschillende sectoren gedurende
twee dagen).
De Commissie Externe Betrekkingen
staat altijd open voor nieuwe contacten! Benieuwd wat jouw bedrijf ons kan bieden en
vooral wat wij jou te bieden hebben? Schroom
dan niet om contact met ons op te nemen via
ceb@virgiel.nl!

Namens de Commissie Externe
Betrekkingen,
Joppe Born
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Studievereniging Klinische Technologie
Waarde reünisten,

Zoals jullie hoogstwaarschijnlijk zelf hebben
ervaren, is studeren veel meer dan alleen
het volgen van colleges en met je neus in de
boeken zitten. Daarnaast doe je vooral veel
ervaring op buiten de faculteit zowel op het
werkvlak als op sociaal gebied. Hierbij spelen
studie- en studentenverenigingen natuurlijk
een grote rol, zeker in Delft. Dankzij deze verenigingen krijg je de kans om te netwerken,
ontwikkel je zekere sociale vaardigheden en
soft skills en kun je ontspannen. Zo ongeveer
elke studie in Delft is wel gerelateerd aan een
studievereniging en dus is het niet zo gek dat
zich bij de komst van een nieuwe studie een
nieuwe vereniging ontpopt.
De wereld staat niet stil, de techniek verandert, de samenleving verandert en dus de
vraag naar wat we nodig hebben ook. In de
geneeskunde wordt steeds meer gebruik gemaakt van technologie en hierdoor is een gat
ontstaan tussen de ingenieurs en artsen in
het ziekenhuis. Ze begrijpen elkaars taal niet
meer en vanuit dit probleem is de studie Klinische Technologie in 2014 opgezet.
Het voor en door principe van K.S.V.
Sanctus Virgilius is zeker ook binnen Klinische
Technologie van toepassing. In 2014 is, met
de start van de opleiding, namelijk ook meteen de studievereniging Variscopic opgericht
voor en door toenmalig eerstejaars studenten.
Variscopic staat voor ‘anders kijken’ en het
geeft aan dat wij met een nieuwe blik naar de
geneeskunde kijken. We willen de brug slaan
tussen de medische en technische wereld voor
meer mogelijkheden in de geneeskunde.
De vereniging bestaat nu pas drie jaar
wat betekent dat we nog maar klein en het
jonkie van Delft zijn. De wereld ligt aan onze
voeten en we zullen de komende jaren nog veel
groeien, ontwikkelen en leren. Waar Virgiel al
119 jaar bestaat en bloeit op oude tradities en
mores, kunnen wij als derde bestuur de tradities en mores van Variscopic zelf bedenken en
vastleggen voor de komende decennia. Het is
erg bijzonder om op deze manier je stempel te
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kunnen drukken op een gloednieuwe vereniging.
De laatste jaren is er een stijgende lijn
te zien in het vrouwenpercentage van Delft;
steeds meer vrouwen worden getrokken door
de charmes van de techniek. De komst van
Klinische Technologie heeft daar ook zeker aan
bijgedragen want wij bestaan maar liefst uit
70% vrouw. Wat wel opvalt tussen alle mannen van Maritieme Techniek en Werktuigbouwkunde in de faculteit 3mE waar onze thuisbasis
zich bevindt. Hier hebben we een verenigingskantoor en de zogenaamde KT-vleugel die
ook wel bekend staat als het mini-ziekenhuis
van de TU Delft. Daarnaast zijn we maar al te
goed bekend met de Nederlandse Spoorwegen
want we zijn ook regelmatig in het LUMC en
het Erasmus MC te vinden. Ondanks dat we
in drie steden studeren, bevindt onze thuisbasis zich in het mooie Delft en zijn we een erg
hechte groep van ongeveer 230 leden. Onze
leden zetten zich met heel hun hart in voor zowel studie als commissies waardoor Variscopic
afgelopen jaren is opgebloeid tot een bruisende vereniging. Zo hebben we kroegentochten,
kerstdiners, blokkenborrels en pubquizzen,
maar ook op het gebied van studie gerelateerde activiteiten zitten we niet stil. Kennis wordt
verbreed en netwerken worden uitgebreid met
casedagen, lunchlezingen, carrièremiddagen
en speeddatesessies.
Als lid van Virgiel en voorzitter van Variscopic voel ik mij vereerd dat wij als gloednieuwe vereniging in deze editie van de Reünisten Carmina mogen staan en de mogelijkheid
krijgen om jullie kennis te laten maken met de
jongste studievereniging van Delft.

Zoals onze groet luidt:
Met Kloppend Hart en Stalen Zenuwen,
Fleur de Geer
Voorzitter der S.V.K.T. Variscopic
www.variscopic.nl

The Motown
Movement

Je kunt na je bachelor beginnen aan je master. Of je koopt een huis in Detroit voor 1000
dollar om 'm op te knappen en duurzaam te
maken. Bouwkundestudenten Bob Hendrikx,
Dominik Lukkes en Ronen Dan van de TU Delft
deden dat laatste. "We misten de praktijkervaring", zegt Bob.
Ze misten niet alleen de praktijkervaring, ze
waren ook gefrustreerd over hoe duur het is
om je huis te verduurzamen. Ze willen bewijzen dat dat anders kan en startten The Motown Movement. Het huis van 1000 dollar maken ze duurzaam, zonder dat dat duur wordt.

A lovely city

"Voor je studie zit je urenlang achter de laptop, lijntjes te tekenen. Maar wat betekent
zo'n lijntje nou?" Bob (22), Dominik (23) en
Ronen (22) zijn net terug uit Detroit. Het begon allemaal met een vakantie, een zoektocht
naar steden die uit een dal kwamen, of daar
nog middenin zaten.
Maar, waarom Detroit? "Detroit maakte de
meeste indruk op ons. Er is veel leegstand in
de stad, er staan 40.000 leegstaande huizen."
Na de crisis in de auto-industrie en de rassenrellen in de jaren zestig hebben de inwoners
de stad massaal verlaten. Daarom kun je er
voor een prikkie een huis kopen en zijn er veel
creatieve en duurzame initiatieven.

Lege flessen, naalden en een kogel

"We hebben de tuin aangepakt en de rommel
uit huis gehaald. Je moet bedenken dat zo'n
huis al jaren verlaten is. Er hebben alleen wat
junks en daklozen in gewoond." Zo troffen ze
alcoholflessen, naalden en zelfs een kogel aan.
Het hele huis was ook al gestript voordat ze
aankwamen. "Mensen stelen elk stukje metaal
dat een paar cent kan opbrengen. Op sommige plekken in de straat zijn zelfs gevels eruit
gesloopt. Zelfs bakstenen worden gestolen."
Ook zijn alle ramen kapot, de vloer is beschadigd en zit er asbest in de kelder. En de tuin
moet verbouwd worden om zelf groente en
fruit te kunnen verbouwen.
"We zitten in totaal op 80.000 euro aan donaties waarvan 60.000 euro aan zonnepanelen,
isolatiemateriaal en andere spullen." Ze hebben in totaal zo'n 230.000 euro nodig om het
hele huis te verbouwen, dit wordt verkregen
door crowdfunding en fondsen aan te schrij-

ven. Eind juni moet het huis klaar zijn.
Voor dat geld wordt er in de kelder een klein
kenniscentrum ingericht met boeken, computers en internet. "Dingen die lang niet iedereen
heeft in Detroit." Op de begane grond komen
non-profitorganisaties die workshops gaan geven over duurzaam bouwen, energy efficiency,
gezond eten en een gezonde levensstijl. "Echt
dingen die mensen zelf kunnen doen."
Op de bovenste verdieping komt iemand te
wonen die uit huis gezet is. "Er zijn hier bijvoorbeeld veel alleenstaande moeders met
kinderen zonder huis. Zij mogen hier wonen
om gebruik te maken van de faciliteiten. Zij
moeten het bewijs worden dat ons project
werkt."

Werd niet opengedaan

Maar zitten de mensen uit Detroit, die het vaak
al niet breed hebben, wel te wachten op drie
Hollandse studenten die iedereen duurzaam
willen laten wonen? "Toen we de buurt in gingen om kennis te maken en te flyeren, deed
bijna niemand open. 97 procent van deze wijk
is Afro-Amerikaans. Ze vertrouwden drie witte jongens over het algemeen niet. Pas toen
iemand uit de buurt met ons meeging, deden
mensen open."
Eenmaal in gesprek met mensen snapten de
meesten niet zoveel van hun plannen. "Windmills? Solar panels?", waren de reacties. "Pas
toen we zeiden dat we hun maandlasten naar
beneden wilden krijgen, werden ze enthousiast. Daar hebben de mensen wel behoefte
aan."
Het is dus even afwachten of het allemaal lukt.
"Ook als we niet al het geld krijgen, gaan we
door, maar dan met een ander plan." En ze
willen volgend jaar september misschien toch
wel starten met de master. "Maar dan parttime, om de rest van onze tijd in het project
te steken."
Het plan is om meer huizen op deze manier
te verbouwen, elke keer weer met een andere
groep studenten.

Voor meer informatie over The Motown Movement: www.themotownmovement.com
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10 tot en met 13 mei is het weer tijd voor de N8W8. 4 dagen lang zal er
op Virgiel een groots feest plaatsvinden! Op vrijdag 12 mei heb jij als
reünist de kans om samen met je huis, commissie, club of andere groepering ook een avond mee te feesten. Stuur een mail naar :
akcie@virgiel.nl voor meer informatie over de kaartverkoop.

N8W8

Golden Oldies op N8W8
Wat hebben oldies te zoeken op Virgiel tijdens het nachtbraken in mei? Nou heel veel…
Oude tijden herleven. In plaats van gezapig keuvelen met een glas cognac erbij tijdens
de reünie, kun je tijdens de N8W8 compleet uit je dak gaan. Je voelt je zo 30 jaar jonger.
Verder kun je ervaren wat er zoal veranderd is gedurende de jaren maar ook wat hetzelfde is gebleven. In geanimeerde gesprekken met de jonkies, die echt niet allemaal
gaan over het vinden van een leuke stageplek of het sponsoren van de volgende N8W8,
kun je proeven wat belangrijk en leuk is.
Pas wel op. Je voelt je wel dertig jaar jonger, je bent het niet. Dat merk je wel the morning after.

Een Golden Oldie
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Jaarplanning
Tenniphil: reünistenborrel
Dopie: Business Hockey event
Taurus: gala
Dopie: Club van 30 update

19 mei 2017
24 mei 2017
3 Juni 2017
18 juni 2017

Jaarcommissarissen
diner
Eerste aanmeldingen
reünie

6 oktober 2017

Reünie

25 november 2017

Lustrum gala
Lustrum Wintersport
Lustrum Week
Lustrum Piek Week

16 december 2017
3 – 11 februari 2018
5 – 12 mei 2018
13 – 22 juli 2018

Half oktober
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