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De reünie

24 november 2018 vindt
de reünie plaats

Op zaterdag 24 november vindt de reünie 2018 plaats. U
bent deze dag van harte welkom vanaf 17:00. Voor meer
informatie kunt u terecht op www.virgielreunist.nl
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Oud Leden Commissie 2018
Waarde reünisten,
In oktober begon het allemaal, ik
ontving een sms’je met de vraag
of ik donderdag om 5 voor 5 op
het Barbaraklooster kon zijn. Erg
benieuwd wie er nog meer zouden
zijn ging ik die donderdag dan ook die
kant op. Eenmaal aangekomen op de
Oude Delft 57 kwam ik meer zoekend
om zich heen kijkende Virgilianen
tegen. Samen ontvingen we nog
een geheimzinnige hint, waaruit
uiteindelijk bleek dat we in het archief
moesten zijn. In het archief wachtte
het Dagelijks Bestuur ons op met de
mooie vraag of wij de Oud Leden
Commissie van 2018 wilden doen.
En zo geschiedde: de OLC 2018 was
gevormd.
De eerste taak die we mochten
vervullen was het bemannen van de
inschrijfbalie op de reünie van 2017.
En wat vonden we het mooi! Loes
bevond zich op dat moment nog in
India voor haar bachelor eindproject,
maar ik durf wel te zeggen dat
Laetitia, Florian, George en ik ons erg
vermaakt hebben. Zeker later op de
avond met het aanhoren van mooie
verhalen over hoe het vroeger dan
wel niet was. Het feit dat de reünie
van 2017 weer een waar succes was
maakt dat wij alleen maar meer zin
hebben in de reünie van dit jaar en erg
enthousiast zijn om er dit jaar weer
een mooi evenement van te maken.

Zoals hopelijk bij velen van jullie al
wel duidelijk is, is het dit jaar weer
lustrumjaar. Dat biedt ons als Oud
Leden Commissie dit jaar extra
kansen om de reünisten en oud
leden weer meer bij de vereniging
te betrekken. Een mooi voorbeeld
hiervan is het Oud Leden Lustrum
Gala wat 7 april heeft plaatsgevonden
op onze mooie sociëteit! Dit gala is
tot stand gekomen door een groep
van 4 enthousiaste oud leden die,
na het horen dat het lustrumgala in
Praag ging plaatsvinden, graag weer
een gala mee wilde maken zoals het
vroeger was. Gewoon op onze eigen
sociëteit. Uiteraard vinden wij het als
Oud Leden Commissie erg mooi om
hier ons steentje aan bij te dragen.
We zijn dan nu ook, op het moment
van schrijven van dit stuk, erg druk
met de voorbereidingen van het gala.
We hebben er ontzettend veel zin in!
Tussendoor hebben we nog een
vrijdagmiddagborrel georganiseerd
in Den Haag met ook weer als doel
mensen met elkaar in contact te
brengen en het Virgiliaanse gevoel aan
te wakkeren. Ook hier hebben wij als
commissie weer erg van genoten met
de aanwezige oud-Virgilianen. Later
in het jaar zal er nog een evenement
voor met name de jonge reünisten
plaatsvinden tijdens de piekweek van
het lustrum in de zomer. In november
wacht dan uiteraard weer de reünie.

Waar we ons op dit moment verder
nog mee bezig houden is het maken
van het drukwerk dat nu voor je ligt,
onze eerste Reünisten Carmina. Ook
voor deze editie is er weer een grote
variëteit aan onderwerpen verzameld
en hebben we de kans niet laten
schieten om oude verhalen op te
rakelen. Zo hebben we verhalen over
de huidige lustrumactiviteiten, maar
zijn we ook het archief ingedoken op
zoek naar hoe het tijdens afgelopen
lustra is gegaan. Daarnaast zal er
bijvoorbeeld een startup van een
reünist samen met huidige leden
besproken
worden,
zullen
we
vooruitblikken op nog te komen
lustrumactiviteiten, ontbreken de
foto’s van de reünie 2017 natuurlijk
niet en nog veel meer. Kortom,
genoeg leesvoer.
Dan rest er natuurlijk nog wel een
vraag. Wie zijn eigenlijk die 5 mensen
die dit blaadje maken en deze
activiteiten gaan organiseren? Op de
foto van links naar recht zijn dit: Loes,
Krijn, George, Florian en Laetitia.
Ik spreek namens ons alle 5 als ik zeg
dat we erg enthousiast zijn en erg
veel zin hebben in dit jaar!
Veel leesplezier toegewenst!
Met Virgiliaanse groet,
Krijn van Alphen
Voorzitter
Oud Leden Commissie 2018
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Tijdingen van het

Reunisten Bestuur
Beste oud-Virgiliaan,
Zoals je van ons gewend bent, informeren we je
in dit nieuwe nummer van de Reünisten Carmina
Burana graag over onderwerpen binnen en buiten
de Reünistenvereniging.
Nieuwe Commissaris Jaarcommissarissen
Na 10 jaar trouwe dienst is Gwendolyn Kolfschoten
tijdens de ALV gedechargeerd als Commissaris
Jaarcommissaris en vervolgens is Rixt Siebinga
(Virgieljaar 2010) benoemd tot deze functie.
Rixt heeft drie jaar geleden in de Oud-Leden
Commissie (OLC) gezeten. Ze weet dus
grotendeels wat het inhoudt om deel te nemen
aan het Reünistenbestuur. Rixt heeft bovendien
nog veel connecties met de huidige leden en
vormt zodoende een goede brug tussen Virgiel
en het bestuur. Ook heeft ze veel leuke ideeën
om jonge oud-Virgilianen te betrekken bij de
Reünistenvereniging. Toen ze hoorde dat Gwen
ging stoppen, meldde ze zich vrijwillig aan. We zijn
heel blij met deze nieuwe aanwinst.
Rixt heeft wel een uitdaging om de schoenen van
Gwen te vullen. Gwen heeft immers 10 jaar lang
deze functie met veel enthousiasme vervuld. Wij,
maar ook de jaarcommissarissen, zijn haar veel
dank verschuldigd en zullen haar zeker missen.
Nieuw postadres
Vanaf het moment dat je dit leest, heeft de
Reünistenvereniging een nieuw postadres, dat
tegelijkertijd ook vertrouwd moet klinken: Oude
Delft 57, 2611 BC Delft. De reden hiervoor is
eenvoudig: de postbus werd veel te duur voor
de paar brieven die we nog ontvingen gedurende
het jaar. We vinden het altijd leuk om post te
ontvangen, maar eigenlijk is het veel handiger als
je ons per e-mail benadert: bestuur@virgielreunist.
nl.
Contributie, reünie bijdrage en Carminaabonnement
Vanaf dit jaar heeft de Reünistenvereniging een
lagere basiscontributie van €17,50. Deze contributie
dekt de algemene RV-kosten en geeft ruimte om
een aantal nieuwe activiteiten te ontwikkelen.
Voor uitschrijvende Virgilianen die overkomen
naar de RV gelden speciale instroom regelingen,
waaronder dat ze het eerste en tweede jaar slechts
€0,10 contributie betalen.

Er komen twee bedragen voor
deelname aan de reünie:
- Een RV-lid betaalt €30,voor deelname
aan het
buffet. De borrel- en overige
kosten zijn inbegrepen in de
contributie.
- Een oud-Virgiliaan of partner
betaalt €60,-, aangezien dit is de
kostprijs van deelname aan de reünie
is.
De digitale Reünisten Carmina is voor alle oudVirgilianen vrij beschikbaar via de website. Voor
de papieren uitgave geldt vanaf 2019 een separaat
abonnement van €7,50 per jaar (kostprijs voor het
april- en oktober-nummer).
Alle RV-leden kunnen in reactie op de contributieincasso-aankondiging (in april) aangeven wat ze
willen:
- Reünisten t/m 24e jaars: kunnen aangeven of ze
wél een abonnement willen hebben en betalen.
- Reünisten vanaf 25e jaars: kunnen aangeven dat
ze geen abonnement willen hebben.
Met deze wijzigingen wil de RV meer nieuwe
activiteiten ontwikkelen en voor meer oudVirgilianen aantrekkelijker zijn. Ook wordt
hiermee een betere invulling gegeven aan de
kostenscheiding van de verenigingsactiviteiten en
de reünie. Veruit de meeste RV-leden gaan door
deze maatregelen minder betalen. Alleen degenen
die echt ieder jaar deelnemen aan de reünie,
betalen wat meer.
Virgiellustrum
Het zal je door alle mailings niet zijn ontgaan:
Virgiel viert dit studiejaar het 24e lustrum. Het
lustrumgala in Praag, de lustrum wintersport week
van 1035 Virgilianen in één Frans dorp (en ja, het
dorp bestaat nadien nog steeds) en het Oudleden
Lustrumgala in de sociëteit zijn reeds historie. Het
Virgiel golftoernooi en de Lustrum Piekweken
(met een Huizendag voor oud-Virgilianen) zijn nog
mooie vooruitzichten. De organisatie van Oudleden
Lustrum Gala en het Virgiel Golftoernooi zijn het
initiatief van oud-Virgilianen die vonden dat deze
activiteiten niet mochten ontbreken bij de viering
van het lustrum. De organisatie hiervan is met
groot enthousiasme uitgevoerd door Virgilianen
en oud-Virgilianen. Elders in dit blad lees je veel
meer over het lustrumjaar van Virgiel.
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Nieuw deel van Delft
Op 20 januari vierde Delft de formele afsluiting van de
grote werkzaamheden van het Spoorzone-project.
Na zeven jaar is er nu een nieuwe doorgaande
route Phoenixstraat - Coenderstraat, een nieuwe
(of eigenlijk gerestaureerde) Spoorsingelgracht
met daaronder een grote parkeergarage, een
nieuw Bolwerk-eiland, een vrije tram/busbaan en
een nieuw Stadskantoor in het nieuwe station.

Tot slot
Deze uitgave wordt gepubliceerd op onze website,
en daar vind je ook de oudere exemplaren. Vraag
oud-Virgilianen die deze Reünisten Carmina niet
hebben ontvangen, om hun e-mailadres aan ons
door te geven. Heb je vragen of opmerkingen: mail
ons! Wij wensen je veel leesplezier. De volgende
Reünisten Carmina verschijnt in oktober.
Met Virgiliaanse groet,

De vrijgevallen ruimte in de stad wordt nu in hoog
tempo bebouwd met huizen, hotels, “student
housing” en kleinschalige bedrijfsruimtes, waaraan
de naam “Nieuw deel van Delft” is gegeven.

Nick Peters, voorzitter
Frédérique van Riessen, secretaris
Fons Bingen, penningmeester
Rixt Siebinga, commissaris Jaarcommissarissen
Denie Andriessen, commissaris ICT en Media

Nieuwe Kerk
Stadhuis
Maria van Jessekerk

Het nieuwe
bolwerk-eiland

Een splinternieuwe
studentenflat

Elektrogebouw dat mogelijk
wordt gesloopt

De toren van
de sociëteit

Het nieuwe station en
stadskantoor

Hier komt
HouseOfDelft.nl

Coenderstraat

3

Politesse!

Over jaarliederen en de reünie
Vroeger en nu
Lang geleden was de reünie een feestje van
ongeveer 120 deelnemers en een paar handenvol
Virgilianen. Het buffet was in de Eetzaal en daar
werden ook de jaarliederen gezongen. Wie
zijn jaarlied niet meer kende, haalde de tekst
uit een papieren liederenbundel. Maar tijden
veranderden: het aantal deelnemers aan de reünie
is meer dan drie keer zo groot geworden en we
hebben minstens 100 Virgilianen nodig om ervoor
te zorgen dat iedereen van alle gemakken wordt
voorzien. Het zingen van de jaarliederen is echter
traditiegetrouw in de Eetzaal gebleven. Alleen kan
iedereen nu meezingen, ook als je niet over een
liederenbundel beschikt, aangezien de teksten
geprojecteerd worden op de muur!
Problemen
Over het zingen van de jaarliederen in de Eetzaal
wordt na elke reünie geklaagd: het was te druk
en te warm; het was te donker waardoor je niet
meer kon lezen in de liederenbundel; het was te
rumoerig doordat mensen praten met vriendjes
belangrijker vonden dan het luisteren naar de
jaarliederen; het duurde te lang, waardoor de
oudste jaren moesten wachten en soms hun
laatste trein naar huis niet haalden.
Oplossingen
Wij, het bestuur van de Reünistenvereniging,
horen deze klachten aan en proberen met
oplossingen te komen. Helaas zijn er niet altijd
oplossingen. In elk geval geen oplossingen waar
iedereen gelukkig mee is. Een aantal oplossingen
die we de afgelopen jaren hebben geprobeerd:
Het verplaatsen van het zingen van de
jaarliederen naar de Sociëteitszaal: geen succes.

Het projecteren van de liedteksten met
beamers: nuttig voor iedereen die wil zingen, wil
meezingen en meelezen, maar geen oplossing
voor het enorme geroezemoes tijdens het zingen.
De jaarliederen in omgekeerde volgorde
zingen: het was minder druk maar de climax van
het oudste jaar werd node gemist. Ook Harry
Notenboom, de oudst aanwezige Virgiliaan (1945),
miste juist dat sfeerbeeld. Bovendien duurde het
zingen van alle jaarliederen dan net zo lang…
Jong vs oud
Het enorme geroezemoes werd jarenlang
toegeschreven aan de aanwezige Virgilianen.
De oud-Virgilianen zouden wel weten hoe het
hoort. Maar dit is een onjuiste waarneming: oudVirgilianen praten op luide toon gewoon door
tijdens de jaarliederen en verstoren de magie van
de liederen terwijl de Virgilianen wél weten hoe
het hoort en naar de voorbijkomende jaarliederen
luisteren.
Conclusie
De cirkel is nu rond. Het zingen van de jaarliederen
blijft in de Eetzaal: zoals het altijd was en zoals
iedereen vindt dat het hoort. En wat betreft de
volgorde: we beginnen bij het jongste jaar en
eindigen met het oudste jaar. Het zingen van de
jaarliederen duurt dus lang. Wie een trein naar
huis zou moeten halen, maar toch zijn jaarlied wil
zingen, adviseren we om een hotelovernachting in
Delft boeken. Wie tijdens het jaarliederen zingen
graag met zijn vriendjes praat, moet dit buiten
de Eetzaal doen. Voor wie in de Eetzaal wil zijn
tijdens de jaarliederen is het dringende verzoek:
houd je mond, luister en geniet!
Politesse! En dan blijft het een groot feest!
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Vanuit
het
Torentje

Waarde reünist,
We zijn alweer over de helft van het
verenigingsjaar. De vorige keer dat ik
een stuk voor de Reünisten Carmina
mocht schrijven was mijn bestuur
net geïnstalleerd en nu hebben we
al oneindig veel mooie activiteiten
mee mogen maken. In het vorige
schrijven haalde ik onder andere de
duurzaamheidsvisie, de Ronde Tafel
en de relatie met de TU aan. Maar
bovenal ook het Lustrum!
Het 24e lustrumjaar is volop in gang.
We mochten eind september, het
jaar aftrappen met een fantastische
opening in de Maria van Jessekerk
waar 1200 leden de onthulling van
verschillende activiteiten voor ogen
kregen. Al vlak daarna rond midden
december reisden wij met 600
koppels, waaronder 80 reünisten,
naar Praag voor een gedenkwaardig
gala in het National House of
Vinohrady. Net na de kerst stond
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er een wintersportreis op ons te
wachten waar wij met maar liefst
1035 Virgilianen zowel de berg als de
apres-ski tenten op hun kop hebben
gezet. Dit alles ging met een erg
fijne en gemoedelijke Virgiliaanse
sfeer! Om het lustrumjaar compleet
te maken staan er nog een paar
hoogtepunten op ons te wachten. De
Lustrumweek die van 5 tot en met 12
mei zal plaatsvinden waar uiteraard
ook reünisten van harte welkom zijn.
Op 11 juni is het Lustrum Theater
stuk “Shrek de Musical” in het AFAS
circustheater
te
Scheveningen
wat een uitgelezen kans is voor
een familie-uitje! Tot slot hebben
we in het begin van de zomer de
Piekweek waar een week lang feest
gevierd zal worden op het externe
Lustrumterrein wat opgebouwd
gaat worden op het sportterrein
van korfbalvereniging Fortuna aan
het eind van de TU-campus. Ook
daar lijkt het ons geweldig om vele
reünisten te mogen ontvangen!

Naast al dit heerlijke feestgedruis
gebeurt er ook nog een hoop op
de sociëteit. Onze Commissaris van
den Inventaris is druk bezig met
verschillende projecten. Zo wordt
de Methusalem van eenzelfde
vloerconstructie voorzien als in de
Hooizolder waardoor deze jaren mee
zal gaan. De commissiegang is hij
verder aan het afmaken door onder
andere de vloerverwarming uit te
breiden en een vaste trap naar de
archiefzolder te plaatsen waardoor
het een stuk toegankelijker wordt
om eens even in de geschiedenis
terug te bladeren. Dit alles wordt
met een blik op de toekomst gedaan
om het gebouw stapje voor stapje
duurzamer te maken. Parallel hieraan
zijn wij in overleg met de Barbara
Stichting, bezig om het nieuwe
meerjarenplan ook rondom dit
thema duurzaamheid in te richten.
Dit sluit niet alleen aan bij de huidige
maatschappelijke rol die wij kunnen
vervullen
om
de
toekomstige

ingenieur bewustzijn bij te brengen
maar het draagt ook bij aan de
gedachte om hetgeen wat ons nu
zoveel brengt, te vereeuwigen. Het
klooster en de vereniging bestand
maken om nog vele generaties te
mogen bloeien.
De reünie was vorig jaar weer
een daverend succes! Wat heb
ik
veel
enthousiaste
verhalen
mogen horen, ik heb genoten.
Voorafgaand aan de borrel zijn
er tijdens de ledenvergadering
van de Reünistenvereniging, naar
mijn mening, een hoop goede
onderwerpen besproken en wordt er
een andere koers gevaren. Intussen
hebben naast de reünie een paar
extern
georganiseerde
borrels
plaatsgevonden wat voornamelijk
de jongere reünisten trekt, wat ook
het doel was. Hiermee wordt de
aansluiting van alle leeftijden steeds
beter. Zo ook staat op moment van
schrijven het oud-ledengala voor de
deur waar als vanouds de palmen
en casinotafels aanwezig zullen zijn.
De bigband komt hier al een tijdje
over de vloer om de oude hitjes
weer op te duiken en met zijn allen
te repeteren, ontzettend mooi om
te zien hoe dat na zoveel jaren nog
steeds een geheel is!

Vorig jaar heeft u ook minder nieuws
gekregen over de kennismakingstijd
(KMT) en de relatie met de TU. In
mijn vorige schrijven zei ik dat wij
ons uiterste best zouden doen om
de relatie weer op peil te krijgen.
Inmiddels ligt er een compleet
nieuwe visie voor de KMT, waar
ook een artikel over is geschreven
in deze Carmina, en zijn we weer in
constructief gesprek met de TU om
niet alleen hierover te praten maar
ook over andere onderwerpen waar
wij goed in kunnen samenwerken.
Naar mijn mening gaat het goed en
is het van groot belang om altijd met
elkaar te blijven praten.
De Ronde Tafel heeft geholpen
om het proces naar waar we nu
staan met de KMT hervorming te
professionaliseren doormiddel van
coaching en goede kritiek. Het
aankomende half jaar zal de uitdaging
voornamelijk zijn om alle 2000 leden
mee te krijgen en het programma
verdere invulling te geven. Gelijktijdig
aan dit proces en naar aanleiding
van de stakeholders-dag die wij aan
het begin van het jaar georganiseerd
hebben met al onze adviesorganen
en stakeholders is het idee gegroeid
om een Virgiel Academy op te
richten. Onze visie hiermee is
om binnen dit kader workshops,

trainingen maar ook coaching aan
te bieden aan geïnteresseerde leden
om zo nog meer body te geven aan
het leerproces wat je doormaakt
op onze vereniging. Dit zal ook een
goede basis zijn voor verscheidene
commissies. Zoals ik net al zei
hebben de eerste coachingsessies
al plaatsgevonden met behulp
van reünisten binnen het KMThervormingstraject. Dit werd als erg
leerzaam, leuk en positief ervaren!
Momenteel zijn we nog een expertise
lijst aan het opbouwen om zo op
meer vlakken te kunnen betekenen.
Dus lijkt het u leuk om nog een
steentje bij te dragen, stuur dan
een mailtje naar vereniging@virgiel.
nl met uw expertise. Uiteraard blijft
het altijd vrijblijvend. Ook zien we
dit als een mooie mogelijkheid om
reünisten en huidig leden bij elkaar
te brengen en van elkaar te leren!
Hopende om zo veel mogelijk
reünisten te mogen ontvangen op
het lustrum.
Teken ik,
Met Virgiliaanse groet,
Thomas Gertsen
Voorzitter der K.S.V.S.V. en K.S.S.A
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Algemene
Ledenvergadering

2017
Tijdens
de
Algemene
Ledenvergadering
van
de Reünistenvereniging komt altijd een aantal
huishoudelijke mededelingen aan bod maar af en toe
passeren er ook interessante dingen. Bovenal is het
een gezellige bijeenkomst waarbij iedereen even zijn of
haar zegje kan doen. Voor wie niet bij de vergadering
aanwezig kon zijn, hierbij een aantal hoogtepunten uit
het jaarverslag: van het Reünistenbestuur:
1)
Jonge reunistenborrel
De jonge reünisten en jonge oud-Virgilianen hebben
minder behoefte om naar de Reünie te komen. Dus
eens in de zoveel tijd organiseren het RB en de OLC
een laagdrempelige vrijdagmiddagborrel ergens in de
Randstad. De eerste borrel was voor de zomer en daar
kwam 35 oud-leden op af. De tweede was in februari en
die was nóg drukker bezocht. Aangezien de borrels een
succes zijn, blijven we er jaarlijks een paar organiseren.
2)
Ronde Tafel
Marcel Meijs constateerde een aantal jaar geleden dat
de KMT veranderd is ten opzichte van zijn eigen KMT.
In samenspraak met het DB is er een club oud-leden
opgericht die zich bezighoudt met de lange termijn van
de Vereniging. Die noodzaak daartoe is gekomen doordat
communicatie tegenwoordig veel sneller verloopt. De
gesprekken van het DB met de Ronde Tafel hebben er
ook toe geleid dat het RB en het DB een Toezichtsorgaan
hebben opgericht waarbij oud-leden een oogje in het zeil
houden tijdens de KMT.
3)
Toezichtsorgaan (TZO)
Er is de ITA, die toezicht houdt tijdens de kennismakingstijd
bij verschillende studentenverenigingen. Maar de ITA
concentreert zich met name op de veiligheid. Omdat
we ook in de gaten willen houden welk gedrag niet door
de zogenaamde maatschappelijke beugel kan, hebben
we het Toezichtsorgaan in het leven geroepen. Met een
20-tal oud-Virgilianen hebben we afgelopen jaar voor
het eerst bij belangrijke programmapunten toezicht
gehouden. Hieruit is een 50-pagina tellend verslag
gekomen. Dat hebben we samengevat tot 10 pagina’s
en dat is aan het DB gegeven. Komend jaar zal het TZO
weer aanwezig zijn tijdens de KMT.
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4)
Stakeholdersdag
Op 19 november 2017 heeft het DB een Stakeholdersdag
geoganiseerd
waarbij
vertegenwoordigers
van
Reünistenbestuur, de Sint Barbarastichting, de TU, de
Ronde Tafel, de Stichting Top Virgiliaan, het DB, de
VRvB en de SRvB aanwezig waren. Het incident in de
KMT in 2016 is de aanleiding geweest. Marion Meijs heeft
geholpen om de dag in te richten. Wie doet wat? En met
wie moet wat gecommuniceerd te worden? Het doel van
de dag was om een systeem te creëren om een compleet
adviesorgaan boven het DB te krijgen, zodat duidelijk is
wanneer en hoe vaak het DB advies kan/moet vragen.
Het DB zit in zijn eigen bubbel en ziet niet altijd alles in
het perspectief van de gehele samenleving.
Thomas, de voorzitter van het DB, heeft de dag als
heel erg positief ervaren. Die beleving hadden andere
aanwezigen ook. De bal ligt nu bij het DB. Zij moeten
een perfect plaatje weergeven. Eind mei willen ze dat
rond hebben. Er zijn deuren geopend om gezamenlijk
inhoudelijk discussie te kunnen voeren. Thomas vond het
mooi om te zien dat alleen het bij elkaar brengen van alle
partijen iets moois teweeg heeft gebracht, vooral omdat
iedereen zo’n open mind heeft.
5)
Beleid
De komende jaren voert het RB beleid op twee punten die
sterk met elkaar samenhangen: ervoor zorgen dat de RV
financieel gezond is en blijft en ervoor zorgen dat de RV
blijft groeien in ledenaantal. Om beide redenen hebben
we besloten om het contributiemodel te veranderen. In
‘tijdingen van het bestuur’ kun je hier meer over lezen’.
Natuurlijk zijn er tijdens de ALV nog veel meer zaken aan
bod gekomen maar daar zullen we jullie in deze Carmina
niet mee vervelen. Was je niet bij de vergadering maar
wil je de notulen alsnog ontvangen? Stuur dan een mail
met je verzoek naar secretaris@virgielreunist.nl.
Tot de op de volgende ALV!
Frédérique van Riessen
Secretaris Reünistenbestuur

Terugblik Reünie 2017
Waarde reünist,
Afgelopen 25 november was het
weer zo ver: de jaarlijkse reünie!
Een dag waarop alle reünisten
weer eens mooie herinneringen
met elkaar kunnen delen onder
het genot van een gezellige
borrel. Als OLC is deze prachtige
dag zowel het hoogtepunt als
einde van onze commissietijd. De
week voorafgaand aan de reünie
hebben wij heel de sociëteit een
grote schoonmaak gegeven en de
nodige voorbereidingen getroffen
om de reünie zelf zo soepel
mogelijk te laten verlopen.
Vroeg in de middag kwamen de
eerste reünisten om met een lekker
kopje koffie mooie herinneringen
op te halen en bij te kletsen met
alle vrienden van vroeger. Om half
drie begaf een groep toegewijde
reünisten zich naar de Algemene
Leden Vergadering (ALV) van
de Reünistenvereniging in de
boekerij, terwijl anderen duidelijk
simpelweg geen zin hadden om
zich aan de gezelligheid van
de sociëteitszaal te onttrekken.
Terwijl de ALV in volle gang was,
voltrok zich in de sociëteitszaal
een
werkelijke
metamorfose
met de overgang van koffie naar
het koude (Heineken) bier en
het gestaag groeiende aantal
reünisten.

Net wat voor 7 ging het buffet open
en kon men zich verblijden met
zowel koude als warme gerechten
en in het algemeen voor ieder wat
wils. Het grote aantal reünisten
dat nog een tweede ronde langs
het buffet deed en de relatief
kleine hoeveelheid eten die over
bleef, doen mij vermoeden dat de
het eten afgelopen reünie zeer in
de smaak is gevallen. Na het eten
duurde het niet lang voordat de
deur naar de eetzaal plat werd
gelopen door reünisten die maar
al te graag het hoogtepunt van de
avond wilden aanschouwen: het
zingen van de jaarliederen!
Aan de vele reacties die wij
hebben gekregen op dit onderdeel
valt te zien dat de jaarliederen
ook dit jaar bij velen een indruk
hebben achtergelaten, hoewel dat
ook wel ligt aan een ingrijpende
verandering.
Als
u
ditmaal
wederom naar de reünie bent
geweest, zal het u denk ik dan ook
niet ontgaan zijn: de volgorde van
de jaarliederen was omgedraaid.
Zo zijn wij dus voor de eerste keer
ooit begonnen met het jaarlied
van het oudste aanwezige jaar
(1945) en werkten wij naar het
jaarlied van het eerstejaar toe.

congnac heb ik op de borrelvloer
velen heerlijk zien genieten van
de vele mooie verhalen die weer
eens de ronde deden over het
heden en het verleden. De borrel
draaide op volle toeren en voor
ik het goed en wel doorhad was
het alweer tijd om de disco aan
te zwengelen in de Methusalem.
Hier heb ik reünisten nog tot in de
late uurtjes met de voetjes van de
vloer zien genieten van de muziek
die er gedraaid werd.
Als ik naar de reünie terugkijk ben
ik blij dat ik mijn commissietijd met
zo’n mooi hoogtepunt heb kunnen
afsluiten. Ik heb ontzettend
genoten van de contacten die
wij gedurende onze tijd als Oud
Leden Commissie hebben mogen
onderhouden met reünisten en
oud-leden. De mooie verhalen
die we van iedereen hebben
gehoord hebben mij en mijn
commissiegenoten een prachtige
blik in het verleden gegund en
ook daarvoor ben ik u allemaal
erg dankbaar. Ik hoop u allen weer
op de komende reünie te mogen
begroeten!
Met Virgiliaanse groet,
Rogier Dinkla

Na de jaarliederen verplaatste een
groot aantal van de aanwezigen
zich weer naar de sociëteitszaal
om daar te borrelen. Met koffie en

Commissaris Reünie
Oud Leden Commisie 2017

8

R
E
Ü
N
I
E

9

2
0
1
7

10

11

Lustrum Productie
Waarde reünisten,
In 2001 kwam een film uit die tegenwoordig
niet meer uit het geheugen weg te denken is.
Het duurde niet lang voordat dit spektakel werd
omgezet in andere cultuurvormen dan film en daar
plukken wij nu de vruchten van. Dit gaat natuurlijk
om het fenomeen Shrek.

Dit jaar werken er rond 70 Virgilianen mee aan de
grootste studententheaterproductie van Nederland
en zullen zij als amateurproductie een schitterende
show neerzetten in het AFAS Circustheater. Deze
kans is ongekend en een zeer ambitieuze uitdaging
voor alle deelnemers.

Het sprookje als geen ander met als hoofdrol de
antiheld Shrek, zijn grappige kameraad Ezel en de
prachtige prinses Fiona zullen wij dit jaar opvoeren
in een van de mooiste theaters van Nederland.
Waar dagelijks het gebrul van leeuwen en
leeuwinnen of het gezang van een everzwijn en
stokstaartje te horen is zal op 11 juni 2018 plaats
gemaakt worden voor gebrul van Shrek en gezang
van Fiona. De voorstelling van de katholieke
studentenvereniging Sanctus Virgilius zal dit jaar
namelijk plaatsvinden in het AFAS Circustheater in
Scheveningen.

Wij, de Lustrum Productie 2018, willen jullie
uitnodigen voor dit uniek evenement. Kom in je
gala pak met je jaargenoten om de andere 1800
toeschouwers te laten zien welk jaar het voorbeeld
jaar is. Tot dan!

Shrek de Musical (Engels: Shrek the Musical) is
een musical gebaseerd op de gelijknamige film.
De musical gaat over een groene oger, genaamd
Shrek, die leeft in zijn eigen moeras. Daar leeft
hij zijn eigen leventje. Op een dag staat zijn hele
moeras opeens vol met sprookjesfiguren. Deze
figuren beweren dat zij gestuurd zijn door ‘Lord
Farquaad’, de kleine gemene lord uit ‘Duloc’. Shrek
wilt ze graag weg hebben uit zijn moeras, want hij
wil zijn rustige afgezonderde leven terug. Daarom
besluit hij naar Lord Farquaad te gaan om de
rechten van zijn moeras terug te krijgen zodat de
sprookjesfiguren weer kunnen verdwijnen. Tijdens
zijn reis door het bos, ontmoet hij de hysterische
ezel. Dit wordt zijn vriend en samen gaan ze op
avontuur op zoek naar Lord Farquaad.

zijn reisgenoot en vriend, Ezel, op zoek naar het
kasteel waarin Fiona gevangen wordt gehouden.
Als ze bij de toren zijn aangekomen redden ze de
prinses en kunnen ze beginnen aan hun tocht terug
naar Lord Farquaad. Terug in Duloc, wil Farquaad
trouwen met Fiona. Fiona blijkt echter een geheim
te hebben, ze is namelijk vervloekt. Overdag is ze
een mens maar als het nacht wordt verandert ze in
een oger. Deze vloek kan alleen verbroken worden
door een kus van haar ware liefde. Echter vind de
bruiloft snel plaats. Shrek vind dit moeilijk want
hij heeft gevoelens gekregen voor Fiona. Shrek
probeert de trouwerij te stoppen. Maar aangezien
de trouwerij laat op de dag is, verandert Fiona in
een oger. Lord Farquaad vind dit verschrikkelijk.
Shrek overtuigt Fiona dat hij haar ware liefde is
waarop ze kussen en Fiona nog steeds een oger
blijft. Shrek vertelt haar dat ze altijd mooi is en het
niet uit maakt hoe ze eruit ziet. Hierna trouwen ze
en leven ze nog lang en gelukkig.

Eenmaal aangekomen bij het grote kasteel van
Lord Farquaad, maakt Shrek een deal met hem. Als
Shrek een prinses genaamd Fiona redt uit een hoge
toren, omgeven door lava en bewaakt door een
draak, dan zal Lord Farquaad de sprookjesfiguren
weg sturen uit het moeras. Lord Faquaad wil
graag trouwen met princes Fiona omdat
hij dan koning kan worden. Zo gezegd,
zo gedaan. Shrek gaat samen met

Met theatrale groet,
De Lustrum Productie 2018
‘Nants ingonyama bagithi baba’
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Lustrum Wintersport 2018
Les Deux Alpes
Vanaf januari 2017 was de Lustrum Wintersport
Commissie druk bezig met het vinden van de
geschikte locatie voor de ‘Lustrum Wispo’ van het
24e lustrum der K.S.V. Sanctus Virgilius. Het initiële
doel was om een geschikt skigebied te vinden
waar Virgiel met 500 tot 700 Virgilianen terecht
zou kunnen. In samenwerking met Husk heeft de
Wintersport Commissie het mogelijk gemaakt om
begin februari met maar liefst 1035 Virgilianen
af te reizen naar Frankrijk: acht dagen lustrum
wintersport in Les Deux Alpes.

Na een lange nachtelijke busreis arriveerden
1035 Virgilianen zaterdagochtend in Les Deux,
omgedoopt tot ‘Virgieldorp’. Dat logistiek niet
alles helemaal op rolletjes verliep, deed niemand
verbazen. Flink wat Virgilianen kozen eieren voor
hun geld en gingen direct de piste op, terwijl
anderen lekker met hun koppie in de zon de dag
hebben doorgebracht op het zonovergoten Yeti
plein. Aan het einde van de middag mocht men
de appartementen betreden en kon het feest echt
gaan losbarsten.

In drie shifts met in totaal 17 bussen volgeladen met
zware tassen, ski’s, eten en drank, vertrok Virgiel
vrijdag 2 februari naar Lex Deux. Dat het beloofde
een bijzondere week te worden, werd al snel
genoeg duidelijk. Na twee uurtjes reizen zouden we
even stoppen om wat te eten, maar deze bus stop
bleek een hele verrassende: dixo is in het stadion
van Roda JC in Kerkrade. Na een uurtje met hitjes,
hamburgers en Heineken 0.0% zette Virgiel haar
reis voort naar Frankrijk.

De Yeti, Smithy’s en de Prins vormden deze week
in de avonden de thuishaven van de Virgiliaan in
de sneeuw. Al deze barren, alleen toegankelijk voor
Virgiel, hanteerden de ‘Virgiel-deal’: 4 euro voor
een halve liter. Iedere avond stonden de kroegen
bommetje vol, werden er deuntjes gedraaid door
uit Nederland ingevlogen DJ’s en werden de halve
liters in sneller tempo gedronken dan de pinten op
Alcuin.
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1035 Virgilianen in
Les Deux Alpes

Al werd er vaak tot in de late uurtjes gedanst,
menig Virgiliaan was alweer vroeg uit de veren.
Met brakke koppies de piste op, de een met wat
meer ervaring dan de ander. De echte beginners
konden wat langer blijven liggen, om zich later
in de middag in het zweet te werken tijdens de
ski- of snowboardles. Later in de middag trof
iedereen elkaar weer in de Pano Bar op de
piste, waar Virgiel iedere dag van 3 tot 5 terecht
kon voor de après ski.

Wanneer de Umbrella bar haar deuren sloot,
was daar het moment om even aan te sterken.
Een hapje, drankje en deuntje in je net iets te
kleine, maar onwijs gezellige appartement, om
vervolgens de avond weer voort te zetten in
een van de drie barren in het dorp. De eigen
Virgiel DJ’s bliezen het dak eraf, maar ook
bekenden namen als Lange Frans, Yes-R en
Di-rect maakten deze lustrum wintersport
onvergetelijk.

Na een dansje op de skischoenen en weer een
half litertje (of twee) achter de kiezen, skiede
de meute naar beneden, om aan de voet van de
berg het feestje voort te zetten in de Umbrella
bar. Voor de minder ervaren skiërs en voor
Virgilianen die iets te diep in het glaasje hadden
gekeken, bestond gelukkig de mogelijkheid om
met de gondel naar beneden te gaan.

Acht dagen lang werd Les Deux Alpes
overspoeld met Virgilianen. Iedere dag een
nieuw programma met te gekke activiteiten
en feestjes, tot in de puntjes geregeld door de
Lustrum Wintersport Commissie en Husk. Een
fantastische week met 1035 Virgilianen in Les
Deux: eentje voor in de boeken!
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Lustrum Wintersport 1998
Flaine 20 jaar geleden
De speculaties vooraf waren niet van de
lucht: achterstevoren de berg af met blaadjes
bier, heersen met je club boven op de berg.
Zo vertrokken op vrijdagavond 30 januari
zo’n 350 Virgilianen richting Flaine voor een
week skiën, snowboarden en feesten. Net
bijgekomen van de vakkendisco, die speciaal
hiervoor naar donderdag was verplaatst,
werd er ’s avonds om zes uur in de Sociëteit
verzameld.
Het was een hele drukte met inchecken en
over de hele Toko stonden de tassen en ski’s
verspreid. Samen werd er gegeten en flink
geborreld, waarna sommige mensen al zo
dronken waren dat ze hun snowboard op het
asfalt gingen testen. Anderen zetten de borrel
voort in de bus, alwaar de sfeer er snel in zat.
Rond tien uur de volgende ochtend kwamen
de eerste bussen in Flaine aan. Vanaf dat
moment was dit dorp voor menig gezin met
dochters niet meer veilig; de nachtmerrie van
iedere vader. De lange latten konden worden
ondergebonden en het gebied kon worden
verkend.
’s Avonds was de eerste borrel in de
plaatselijke Sociëteit. Deze was echter nog
wel erg koud, wat als positief neveneffect
had dat iedereen zich in zijn skikleding
kon profileren. De sanitaire voorzieningen
waren nog niet helemaal aanwezig. Voor de
vrouwen was er wel een wc-wagen, maar de
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mannen moesten hun behoefte in de sneeuw
doen, alwaar mooie creaties ontstonden. Dit
vormde een leuk uitzicht vanuit die skilift die
ernaast lag.
De volgende ochtend verzamelden de
onervaren skiërs al om 10 uur voor de skiles.
Ook de meeste anderen waren vroeg uit de
veren om de piste onveilig te gaan maken.
De zon, die de hele dag scheen, zorgde
voor aangenaam skiweer. Het leuke was
dat de Virgilianen van hetzelfde skiniveau
elkaar, buiten hun club om, al snel gevonden
hadden. Het begin van een echte Virgiliaanse
wintersport!
Het terras beneden bij de skiliften was
omgedoopt tot papenterras. Hier genoten
de mensen die tijdens de week geblesseerd
waren geraakt van het heerlijke zonnetje.
Ook was dit voor menig Virgiliaan de vaste
plek voor lunch en voor het uitwisselen van
pikante roddels.
Iedere avond werd er goed gefeest. Dit
maakte dat er aan het begin van de week al
zo veel gedronken was dat de voorraad voor
de hele week op was en dus werd er snel
nieuwe drank aangesleept. De plaatselijke
middenstand van het winkelcentrum boven
de Toko was niet zo blij met het feestgebruis:
door de herrie van de disco waren de flessen
wijn uit de rekken getrild.

De band Kiss the Kangaroo, waarin drie papen
speelden, traden deze week verschillende keren
op. Hun show was een soort ‘live karaoke’, waarbij
iedereen mocht meezingen.

een luchtbad de helling af kon suizen. Voor de
geblesseerden was aldaar het kneuzenprogramma:
met de lift naar het hoogste punt, om daar
boerenbrige te spelen.

Een van de avonden bestond er de mogelijkheid
om voor veertig gulden in een chalet hoog in de
bergen te dineren en met brandende fakkels de
berg af te dalen. Hier deden veel mensen aan mee,
wat zorgde voor een prachtige zee van lichtpuntjes.

Toen de laatste dag aanbrak, was het tijd om uit
je appartement te gaan. Iedereen probeerde die
ochtend snel alle mankementen te herstellen
om door de controle heen te komen. ’s Avonds
vertrokken de bussen weer richting Delft. De
grootste, door particulieren georganiseerde
wintersport ooit was voorbij. Een spektakel dat wel
een plaats in het Guiness Book of Records verdient.

Op vrijdag was er een skiwedstrijd: een skislalom,
die volledig aan elkaar gepraat werd met leuke
verhalen en grappen. Ook was er de mogelijkheid
om mee te doen aan Blij dat ik glij, waarbij je in

‘‘Sommige mensen waren al zo
dronken dat ze hun snowboard
op het asfalt gingen testen’’
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Virgilianen in

Dreamteams

Project MARCH
Met ons team bouwen wij een exoskelet voor mensen met een dwarslaesie.
Deze mensen zijn vanaf hun romp ongeveer verlamd, maar met hulp van
dit skelet kunnen ze weer lopen, opstaan, traplopen, etc. Wij bouwen dit
skelet voor iemand uit een revalidatiekliniek in Nijmegen; het wordt dus
helemaal op maat gemaakt voor de zogeheten ‘piloot’. Omdat er elk jaar
een andere piloot is, moet er elk jaar een volledig nieuw skelet gemaakt
worden. Wel gebruiken we de kennis van voorgaande jaren.

Maxine Rietveld
Project MARCH
4e jaars Virgiel
Industrieel Ontwerpen
Chief Machine Interface

Ik heb destijds besloten om dit dreamteam te gaan doen, omdat ik nog
niet aan mijn master wilde beginnen en bovendien wilde ik graag nog iets
buiten het standaard programma doen. Project March sprak mij specifiek
aan, omdat ik medische apparaten altijd al interessant vond en ik in dit
dreamteam ook mijn studie goed kan toepassen.
Binnen het team ben ik Chief Machine Interface. Samen met twee
anderen ben ik verantwoordelijk voor de interactie tussen de piloot en
het exoskelet. Ik hou mij vooral bezig met het input device. Vorig jaar
was dit een scherm op de rechter kruk waarmee de piloot het skelet
kon aansturen. Dat doen we dit jaar misschien anders, afhankelijk van de
voorkeuren van onze piloot.

Forze
’Het doel van Forze is om waterstof te promoten als brandstof voor de
toekomst. Dit doen wij door een raceauto te bouwen die rijdt op waterstof.
In totaal doen we dit met een team van ongeveer 40 mensen, waarvan 18
mensen fulltime aan het project werken.

Tjebbe de Lint
Forze
4e jaars Virgiel
Werktuigbouwkunde
Chief Vehicle
Dynamics
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Het doen van een dreamteam trok mij aan omdat ik vond dat we bij
onze studie niet genoeg praktische kennis kregen. Bovendien kun ik
hier mijn eigen doelen kiezen en zo ook mijn eigen tijd indelen. Het
daadwerkelijke bouwen van een auto leek mij daarnaast ook gaaf aan Forze.
Mijn functie binnen het team is Chief Vehicle Dynamics. In totaal zijn we
met 8 mensen op mijn afdeling. Wij zorgen voor de ophanging van de auto,
dus waarmee de wielen aan het frame vastzitten.
In het derde weekend van augustus doen wij met het team mee aan
een race in Assen. Hier racen wij tegen reguliere brandstofauto’s,
om aan iedereen te laten zien dat waterstofraceauto’s competitief
kunnen zijn met auto’s die rijden op conventionele brandstoffen.
Wijzijn bij die race de enige auto die op waterstof rijdt.
Naast het project doen wij ook nog allemaal teamactiviteiten. Zo zijn wij
laatst gaan boksen met het hele team.

Human Powerteam
‘‘Ons team heeft als doel om de snelste mens ter wereld voort te brengen
door een combinatie van mens en techniek. Hiervoor gebruiken wij een
super aerodynamische fiets, welke snelheden kan bereiken tot boven de 120
km/h! In totaal werken wij met 19 mensen, waaronder 2 athletes die training
krijgen van andere mensen uit ons team die bewegingswetenschappen
hebben gestudeerd. Bij het ontwerpen beginnen wij in principe elk jaar
opnieuw, maar we mogen altijd advies vragen aan onze voorgangers.
Ik ben een dreamteam gaan doen, omdat ik graag een keer ergens vol voor
wilde gaan en een jaar lang wilde focussen op één project. Commissies op
de toko vond ik leuk, maar verbreding is ook belangrijk. De eerste keer dat
ik over een fiets die 120 km/h kon hoorde, geloofde ik het niet. Dat het
zo verbazingwekkend is, was een van de redenen waarom ik voor Human
powerteam koos. Daarnaast is de kleinschaligheid van dit dreamteam ook
iets wat mij aansprak.

Stephanie Wiechers
Human Power Team (HPT)
4e jaars Virgiel
Lucht en Ruimtevaart
Team Manager

Binnen het team ben ik teammanager. Mijn taak en uitdaging is om
te zorgen dat alles binnen het team goed gaat en dat de onderlinge
verhoudingen sterk blijven. Dit is heel wat anders dan de engineering kant
waar ik met mijn studie alleen maar mee bezig was. Ik wilde juist uit mijn
Delfte bubbel en dat lukt op deze manier erg goed, ook omdat een deel
van het team uit Amsterdam komt.
Wij werken toe naar een race in de Verenigde Staten in september. Vorig
jaar hebben we deze race gewonnen, maar dat is dit jaar niet het enige
doel. Wij willen namelijk ook het wereldrecord verbreken voor snelste
vrouwelijke fietser. Bij de race van 2017 heeft het vorige team dit record
op 0,3 km/h niet gehaald. Ons doel is uiteraard om dit record (121,8 km/h)
dit jaar wel te verbreken.

Wasub
‘‘Bij Wasub ontwerpen en bouwen we een onderzeeër van ongeveer 2,4
meter die door een mens wordt aangedreven. De onderzeeër zelf zit
ook vol met water en de persoon die erin zit kan ‘’fietsen’ om onderzeeër
vooruit te bewegen. Je ligt dan er dan head-first in en als je doortrapt
kun je ongeveer 15 km/h halen.

Bouke van Blokland
Wasub
3e jaars Virgiel
Maritieme Techniek
Chief Hull

Ik heb besloten om een dreamteam te gaan doen omdat ik op zoek was
naar wat meer dan alleen uitrekenen. Bij Wasub ontwerp je het helemaal
en ben je ook betrokken bij het bouwen. Daarnaast is het bouwen van
een onderzeeër natuurlijk zeer gerelateerd aan mijn studie en is het leuk
om dat eens toe te passen in de praktijk.
Ik ben de zogeheten Chief Hull. Samen met twee anderen houd ik me
bezig met het ontwerpen van de romp. Deze gaan we dit jaar voor het
eerst 3D-printen. De romp is speciaal ontworpen voor onze ‘fietser.’ Hij
doet dit al jaren en traint hier ook zo hard mogelijk voor, zodat we meer
kans maken op het winnen van de wedstrijd.

Dit jaar is de race waar wij aan meedoen in Engeland, maar ze
wisselen elk jaar af tussen Engeland en de Verenigde Staten.
Ze zijn ook heel verschillend van elkaar; in de Verenigde
Staten is de race alleen rechtdoor, dus gaat het puur om
snelheid. In Engeland is het eerst 50 meter rechtdoor, dan
omdraaien en vervolgens slalommend terug. Het draait dus
naast snelheid ook om wendbaarheid en precisie.
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Virgielborrel 2.0
Na het succes van de eerste door de Oud Leden
Commissie 2017 georganiseerde Vrijdagmiddagborrel
was het afgelopen februari tijd om dit succes te
overtreffen. Stipt om 19:00 werd op vrijdag 16 februari
afgetrapt in het gezellige Grand Café de Tijd in Den
Haag voor de Virgielborrel 2.0
Algauw stroomde de eerste enthousiastelingen
binnen om te genieten van het eerste gratis
biertje dat hen door de Reünistenvereniging werd
aangeboden. Niet veel later, toen de dorst overging
op een lichte trek kwamen er ook nog eens een aantal
dampende mandjes bittergarnituur uit de keuken
tevoorschijn. Onder het genot van deze lekkernijen
en de door onze persoonlijke barman getapte biertjes
kwamen de mooiste verhalen naar boven. Zo heb ik
uiteenlopende verhalen gehoord over het ontstaan
van Onderverenigingen, verticales en disputen, maar
ook anekdotes over grandioos uit de hand gelopen
borrels en ontmoetingen waar na jaren huwelijk geen
van beide nog spijt van heeft. Het mooiste hiervan
was wel dat zowel het jongste aanwezige oud lid,
Virgieljaar 2011, als de oudste aanwezige, Virgieljaar
‘60, het hier onvoorwaardelijk mee eens waren.

Zo zie je maar weer dat Virgiel door de jaren heen
verandert, maar de leden elkaar altijd zullen vinden.
De focus is wat meer verschoven van debat naar
de bar, maar de mooie verhalen zullen altijd boven
komen drijven. Of dat nu aan de Oude Delft 57, in
Rotterdam of Den Haag of is, op de nog nader te
bepalen locatie van de volgende Virgielborrel, de
Virgiliaanse sfeer vindt zijn weg wel. Wat de volgende
borrel betreft hebben wel al geruchten gehoord uit
Breda en Amsterdam dus het kan nog letterlijk alle
kanten op. Feit is wel dat zo’n geslaagde borrel een
goede herhaling verdient en dat deze er ook zeker
gaat komen. Als het aan ons ligt zelfs voor de zomer
nog, maar dat moet natuurlijk maar net in alle overvolle
agenda’s passen.
Lieve aanwezigen en mensen die er helaas niet bij
konden zijn, wij van de OLC hebben van jullie genoten
en zien jullie graag op de volgende borrel terug. Daar
drink ik op!
Met Virgiliaanse groet,
Florian van Son
Secretaris Oud Leden Commissie 2018

Virgiel Open Golftoernooi
De voorbereidingen voor het Virgiel Open draaien op volle toeren. Met nu al 60 oud-leden en 10 leden die zich
hebben aangemeld voor de wedstrijd en 11 leden en 2 oud leden die zich hebben aangemeld voor de clinic, zijn wij
als organisatie positief verrast door het enthousiasme vanuit u allen. Met inschrijvingen van Virgieljaar 1956 tot 2017,
dames en heren, is het een zeer divers gezelschap en dat is precies het doel van deze dag.
Maar er zijn nog plekken beschikbaar voor zowel het toernooi, alsook voor de clinic. Wij willen u dan ook vragen
om uzelf, uw club-, dispuut- of verticalegenoten aan te sporen om zich ook in te schrijven, zodat we met nog meer
mensen kunnen genieten van deze dag. Inschrijven kan nog steeds via de link die in de vorige mail van het Reünisten
Bestuur is verzonden.
Mocht u niet kunnen deelnemen aan het toernooi, maar wilt u toch een bijdrage leveren aan het toernooi? Neem dan
contact met ons op via virgielgolfnetwerk@gmail.com of telefonisch
06-27023967. Met uw donaties en hulp kunnen we de dag nog leuker maken voor iedereen.
Wij kijken ernaar uit u op 4 juni te mogen ontvangen op de golfbaan “Broekpolder”!

Marcel Meijs
Joop Heijenrath		
Feiko van Logchem
Lars Heijenrath
Jacco Teitsma
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Virgiel
Virgiel
Virgiel
Virgiel
Virgiel

1976
1980
2012
2013
2013

info@meijs.com
joop@heijenrath.com
fvanlogchem@hotmail.com
larsheijenrath@gmail.com
jaccoteitsma@gmail.com

Verbouwing
Methusalem
Waarde reünisten,
Zoals jullie weten zijn er op onze mooie sociëteit altijd
klussen gaande om het pand te onderhouden of om de
ruimtes in het pand te verbeteren. Van kleine klussen als het
witten van de muren of het herstellen van borrelmeubels
tot het compleet verbouwen van het doel van een ruimte.
Het laatste is in de Methusalem het geval. De oudste ruimte
van Virgiel was wel aan een flinke opknapbeurt toe. Van de
houten vloer, waarvan de planken compleet kromgetrokken
waren door al het aanwezige vocht in het hout, tot de bar
die de halve Methusalem in beslag nam. Dit alles werd in
werking gesteld door de OHViCie, de ondercommissie van
het onderhoud die elk jaar weer een ruimte uitkiest in de
sociëteit om deze ruimte een stuk mooier en beter te maken.
Dit jaar hebben zij voor de Methusalem het plan getekend
om de deze ruimte in volle glorie te herstellen tot een bruine
bar, waar leden hun heil kunnen zoeken en zonder het gebrul
van de sjaarsch een lekker speciaalbiertje kunnen drinken.

Om te beginnen is de oude vloer met drilboren en
ander grof geschut geheel verwijderd, waarna er een
nieuwe vloer in is komen te liggen. Dit keer inclusief
lekbak, zodat de vloer weer vele jaren mee zal gaan.
Daarnaast wordt de oude bar verkleind en zullen
er aansluitingen komen om speciaalbier van de
tap te kunnen drinken. Daarnaast wordt de gehele
lambrisering opnieuw opgeschuurd en gelakt zodat
deze er weer als nieuw uit komt te zien.

“De oudste ruimte van
Virgiel was wel aan een
flinke opknapbeurt toe.”

Met speciale dank aan de OHViCie: Luca, Sanne, Dirk,
Cas en Jasper.
Met immer Paersche groet,

Tot slot zullen er kuipjes en/of barkrukken komen
en worden er klaptafels aan de muren bevestigd.
Dit alles zal ervoor zorgen dat de Methusalem een
multifunctionele ruimte zal worden waar de leden op
een normale borrelavond even kunnen ontsnappen
aan de drukte, maar waar ook afstudeerborrels en
andere partijen gehouden kunnen worden. Door
zulke projecten wordt onze al schitterende sociëteit
elke dag nog een stukje mooier!

Alexander Hagemeijer
Technisch Directeur der 24e OHP
‘Water? Pas!’

“..om de deze ruimte in
volle glorie te herstellen
tot een bruine bar, waar
leden hun heil kunnen
zoeken en zonder het
gebrul van de sjaarsch
een lekker speciaalbiertje
kunnen drinken.”
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Het thema van het 24e lustrum van
Virgiel is De 4e Dimensie. Met de
vierde dimensie wordt de focus gelegd
op tijd. In de afgelopen vijf jaar sinds
het 23e lustrum zijn er veel dingen om
ons heen veranderd. Zo ook de relatie
tussen tijd en studeren. De druk om
nominaal te studeren is hoger dan ooit,
terwijl de vraag om meer verschillende
activiteiten in dezelfde tijd te doen
ook groeit. In het Lustrumjaar gaan wij
opzoek naar de tijd om te leven in het
hier en nu.

LUSTRUM

W

E

ZO 6 MEI

E

K

MA 7 MEI

CHIQUE DAG
RENBAAN DUINDIGT,
WASSENAAR

OPENLUCHT
BIOSCOOP
MARKT, DELFT

12:30 - 19:00

FILM1: 16:00
FILM2: 20:00

W O 9 MEI

DO 10 MEI

REÜNISTEN
TOUR

MASTERS
OF DARTS

VAN DER MANDELEZAAL,

BROODFABRIEK,

PRINSENHOF

RIJSWIJK

19:00 - 23:00

19:00 - 23:00

INSPIRERENDE VERHALEN VAN
OUD-LEDEN,
MET AFTERBORREL OP DE TOKO

Lustrumweek
24e lustrum

Van zondag 6 tot en met zaterdag 12 mei kleuren
Delft en omstreken Virgilaans blauw voor de
viering van de Lustrumweek. Het zal je niet
ontgaan zijn dat Virgiel toegekomen is aan haar
24e lustrum en dit zal wederom groots gevierd
gaan worden. Het Gala in Praag en wintersport
in de Franse Alpen waren goede opwarmertjes
voor de aankomende feestvreugde. Met een
breed scala aan activiteiten, en feesten is er
voor ieder wat wils. Aftrappend met een chique
dag op renbaan Duindigt in Wassenaar via de
openluchtbioscoop op de Delftse Markt naar
een knallend Strandfeest in Scheveningen ter
afsluiting van de week. Ook de Reünisten Tour
op de woensdag mag niet ontbreken. In de stijl
van het populaire televisieprogramma ‘College
Tour’ zullen een aantal oud-Virgilianen stevig
aan de tand gevoeld worden door presentator
en publiek. Kom langs en hoor inspirerende
verhalen van jong en oud en stel de vragen die
je eigenlijk jaren geleden al beantwoord had
willen gehad.
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DI 8 MEI

OCHTEND

BREAKFAST
CLUB
TOKO

DI 8 MEI

AVOND

POOLPARTY
ZWEMBAD GROENOORD,
SCHIEDAM
19:30 - 23:30

8:00 - 11:00

VR 11 MEI

GRACHTEN
CONCERT

ZA 12 MEI

STRAND
FESTIVAL

ZUIDKOLK, DELFT

BEACHCLUB

15:00 - 18:00

14:00 - LAAT

En als we de Lustrumweek gehad hebben,
is het dan voorbij vraag je? Nee zeker niet,
het Lustrumjaar is nog niet ten einde, de
laatste biertjes zijn nog niet leeg en de
laatste tonen hebben nog niet geklonken.
Op naar de zomer voor het allergrootste,
allerlaatste hoogtepunt van dit spetterende
lustrumjaar. Nog even geduld, nog even
de tijd; in juli mogen we met z’n allen het
Lustrumterrein betreden. Wij blikken vast
vooruit.

tent zullen worden getransformeerd in 5 zalen,
waar de leden tot diep in de nacht kunnen
dansen en feesten. Zo biedt het terrein, dat
wordt opgebouwd en aangekleed met de hulp
van alle Virgilianen, diversiteit en is er dag en
nacht iets te beleven.

Piekweek

24e lustrum
TIK... TOK... TIK... TOK... De klok tikt de tijd
weg tijdens de themabekendmaking van het
24e lustrum van KSV Sanctus Virgilius. Meer
dan een half jaar geleden. In september 2017
wordt het lustrum officieel geopend met een
hamerslag. Een overvolle Maria van Jessekerk
met 1000 juichende Virgilianen wordt met deze
TOK het lustrumjaar ingezogen. Ook is dit de
spreekwoordelijke aftrap voor de Piekweek
commissie. Aan ons de taak om met heel Virgiel
de Piekweek & het Piekweekend neer te zetten,
de finale van het lustrumjaar. Het lijkt nog zo
ver weg, maar de afgelopen maanden is de
tijd doorgetikt en nu, april 2018, komen deze
evenementen dichterbij.
Het Terrein
Gelukkig hebben we absoluut niet stilgezeten
en zijn alle voorbereidingen in volle gang,
parttime vanaf september en fulltime sinds
februari. Vergunningen werden besproken
met de gemeente, een veelzijdig programma
is tot stand gekomen, bekende en onbekende
artiesten
worden
gecontacteerd,
de
ondercommissies zijn van start gegaan en
ook het Terrein Praesidium werkt hard aan de
plannen voor het terrein dat sinds kort bekend
is: KV Fortuna, te Delft! Deze korfbalvereniging
met een oppervlakte van maar liefst 20.000
m2 wordt vanaf eind april omgetoverd tot
het lustrumterrein van het 24e lustrum. Het
enorme grasveld zal gebruikt worden als
festivalterrein met een lounge, foodcourt, bistro
en radiostation Virgiel FM. De kantine, sporthal
en

Het Programma
Ook het programma is divers en moet voor alle
2500 tot 3500 bezoekers van begin tot eind
te volgen zijn. Vrijdag 13 juli trappen we af met
een primeur: het Piekweekend, een weekend
op het terrein van Kloster Graefenthal in Goch,
Duitsland, waar zowel diners en activiteiten als
feesten plaats zullen vinden. Teruggekomen in
Delft vindt op zondag 15 juli het openingsfeest
plaats waarmee het lustrumterrein in Delft
officieel geopend zal worden. Tijdens het 23e
lustrum is bij cabaret nieuw leven ingeblazen
en 5 jaar later is het een van de meest
succesvolle evenementen in het jaar. Vandaar
dat we op maandag 16 juli een speciale cabaret
lustrumeditie organiseren met de beste sketches
van de afgelopen 5 jaar. Dinsdag 17 juli komen de
ouders van de Virgilianen een kijkje nemen op
het lustrumterrein op de familiedag, die wordt
afgesloten met een broertjes & zusjes feest. Het
festivalterrein en de tent zullen woensdag 18
juli druk bezocht worden tijdens het Festival,
waarvoor maar liefst 3500 kaarten beschikbaar
zijn. Het programma van donderdag 19 juli is
geheim en dit zal tot op het laatste moment
blijven... Vrijdag 20 juli vindt een gescheiden
dag plaats, waarop diverse evenementen
voor
verschillende
groepen
Virgilianen
georganiseerd zullen worden. Het grote Oud
Huisgenoten Feest wordt georganiseerd op 21
juli. Op veel recente en minder recente muziek
van eigen bodem zullen jong en oud Virgiliaan
een dansje wagen. 22 juli sluiten we af met een
grandioos slotfeest. Wij willen met de Piekweek
alle aanwezige bezoekers verwonderen en
hopen dat de grote finale van het 24e lustrum
elke Virgiliaan nog lang bij zal blijven!
Heb jij kennis of materialen die ons van pas
kunnen komen op het terrein of tijdens de
Piekweek? Of wil je een van de evenementen
bijwonen? Neem dan contact met ons op via
piekweek@lustrumvirgiel.nl! Blijf op de hoogte
van alle lusrum evenementen door
www.lustrumvirgiel.nl te checken en facebook/
instagram xxiv te volgen.
Tot in de Piekweek!
XXIV,
De Piekweek Commissie

22

1982

23

2017

In de spotlight:

NARCIS
Inmiddels zijn er 36 jaren verstreken
sinds ons eerste uitstapje naar de
Efteling in 1982.
Wat is er in de tussentijd gebeurd? Heel
veel feesten met elkaar, trouwerijen,
geboortes en kerstdiners, zeil uitstapjes,
maar ook de minder leuke dingen van
het leven zoals scheidingen en ziektes.
Er is nog al wat veranderd, los van de
rimpels en de grijze haren.
Wat blijft is de lol die we samen hebben,
het kippenhok dat je waarneemt als je
ons op afstand gade slaat.
Naast ons jaarlijks kerstdiner, altijd bij
één van ons thuis, hebben we enkele
jaren geleden de traditie uit onze
studententijd weer opgepikt. Ons
jaarlijks uitje, vorig jaar Florence, dit
jaar Bilbao. En qua activiteiten geen
verandering: wijn drinken, lachen en
huilen, diepgaande gesprekken en heel
veel kletsen.
We blijven vriendinnen voor het leven.
Narcis, 1e lichting

Wil jij ook met je club/dispuut/huis in de spotlight in de volgende editie? Mail dan naar olc@virgiel.nl!
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Commissie Externe Betrekkingen
Naam				Functie
Louka Commu		
Voorzitter
Sjef Hereijger			Secretaris
Charles de Beus		
Penningmeester
Sjoerd van Hoof		
Events
Sophie Buteyn		
Lustrum Intern
Lars Heijenrath		
Lustrum Sales
Helene Bouwmeester		
Lustrum Potentie

Even voorstellen
De Commissie Externe Betrekkingen, kortweg
CEB, bestaat uit 7 gedreven Virgilianen die een
jaar lang de zakelijke contacten van de Vereniging
onderhouden en creëren. We verzorgen het
contact tussen bedrijven en Virgilianen en matchen
zo potentiële werknemers aan deze bedrijven. Wij
doen dit onder andere door meerdere carrièreevenementen door het jaar heen te organiseren.

Finance Diner

Engineering Day

Het eerste carrière-evenement van dit collegejaar
was het Finance Diner in oktober. Naast de
normale technische bedrijven zijn ook steeds
meer financiële bedrijven geïnteresseerd in TU
studenten. De studenten kiezen op hun beurt ook
steeds vaker voor financiële minoren en soms
zelfs masters. Dit diner was dan ook speciaal voor
deze nieuwe doelgroep. Aan het diner konden
twee bedrijven deelnemen. Dit waren Flow
Traders, een effectenhandelaar, en Synechron,
een financiële consultant.

In december was onze jaarlijkse Engineering Day.
De deelnemende bedrijven waren dit jaar Seaway
Heavy Lifting, Bluewater en Royal HaskoningDHV.
Na de lunch verzamelden de bedrijven en 30
Virgilliaanse high potentials zich in de Vierde Fase
om de dag af te trappen. Dit begon met een korte
bedrijfspresentatie, waarna de studenten samen
met hun gekozen bedrijf naar de commissiegang
vertrokken om een interessante case te doen.
Hierna werden de bedrijven en studenten gemixt,
en kregen zij de opdracht om in een uur een
aangedreven autootje te bouwen. De eetzaal
was voor dit programmadeel omgebouwd tot
racebaan. Na vlug nagedacht te hebben over de
beste aandrijving gingen alle teams ijverig aan
de slag. We sloten de dag af met een uitgebreid
diner en borrel.

De dag begon ’s middags met bedrijfspresentaties
en daaropvolgend een case. Na de case stond
er een heerlijk uitgebreid diner te wachten in de
prestige zaal aan gezellige ronde tafels. Onze koks
hebben hun uiterste best gedaan om er weer wat
heerlijks van te maken en het dessert was uiterst
spectaculair. Een geslaagde aftrap van een nieuw
evenement.

Finance Diner
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Engineering Day

Business Tour
De jaarlijkse Business Tour blijft het mooiste
evenement van het jaar. Twee dagen lang ging
we met 20 Virgilianen langs 4 bedrijven. We
begonnen de donderdagochtend bij Rabobank,
waar we een mini hackathon hadden over
‘Open banking’. Na een heerlijke lunch reden
we door naar DuraVermeer waar we de
bouwplaats van een nieuwe ondergrondse
parkeergarage bezochten. De eerste dag werd
in stijl afgesloten met een diner in het stadhuis.
De tweede ochtend werd gevuld met een
training bij Ormit. Vervolgens reden we door
naar Amsterdam voor het laatste bedrijf: Engie.
Daar werden we ontvangen op een prachtige
locatie: het EYE filmmuseum, waar Engie
hoofdsponsor van is.
Engineering Day

Consultancy Tour & Delftsch Duel
Naast de mooie evenementen die we dit
jaar al hebben gehad, staan er ook nog twee
evenementen op de planning. Eind april gaat
de Consultancy Tour plaatsvinden, waarbij we
4 verschillende consultants gaan bezoeken.
Halverwege mei is ons laatste evenement
dit jaar: het traditionele Delftsch Duel met
DSC, georganiseerd samen met de strategy
consultant AT Kearney. Ook dit jaar proberen
we de leden van het DSC weer de baas te zijn
in een heuse titanenstrijd!

Het voor en door
principe is menig
Virgiliaan zeker
bijgebleven!

Het Lustrumjaar
Naast de reguliere activiteiten is de CEB dit jaar ook
druk bezig met de acquisitie rondom het lustrum. Het
is een extra taak die wij dit jaar mogen vervullen. We
doen dit op veel verschillende manieren. We hebben
een pakketten structuur die we aanbieden aan
bedrijven, gekoppeld aan mooie partnerschappen.
Ook wordt er meegedacht met bedrijven om leuke
acties op maat te realiseren. Daarnaast is acquisitie
op basis van kennis en materialen ook iets waar
we heel veel mee kunnen bereiken. Zo helpen
verschillende bedrijven ons met het opbouwen van
het lustrumterrein en het leveren van de benodigde
materialen. Daarnaast zijn er sparmomenten met
bedrijven over de indeling van het lustrumterrein.
Ook veel oud Virgilianen proberen vanuit hun
bedrijfsposities hun steentje bij te dragen aan het
lustrum. Het voor en door principe is menig Virgiliaan
zeker bijgebleven!
Wij staan altijd open voor tips, ideeën en nieuwe
samenwerkingen!
Bereikbaar via ceb@virgiel.nl
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Galalocaties door de jaren heen

1993
Gala in het Kurhaus
te Scheveningen

1963
Grand Bal in Tongeren,
België

Veel Gala’s hebben
traditioneel plaats
gevonden op of rond
Alcuin te Delft

2008
Gala in het Goya
Theater te Berlijn,
Duitsland

2003
Gala in het Palác Gastro
Žofin te Praag, Tsjechië

1998

2017

2012

Gala in het Palais
Versailles nabij Parijs,
Frankrijk

Gala in het National
House of Vinohrady te
Praag, Tsjechië

Gala in het Palais Liechtenstein in Wenen,
Oostenrijk
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Ondernemende Virgilianen
Naam: Stijn Antonisse
Virgieljaar: 2014
Studie: Werktuigbouwkunde
Functie: Full-time CTO
Het begin
Samen met Julian, Job en Wouter hebben wij in 2015 de Somnox slaaprobot bedacht
in het robotica instituut van de TU Delft. De Somnox slaaprobot is een zachte
knuffelbare robot die je helpt met in slaap vallen door een ademhaling te simuleren
en muziek of geluid af te spelen. Door de robot te lepelen neem je de ademhaling
over, vertraagt deze en val je uiteindelijk in slaap. Nadat wij een eerste prototype
hadden vervaardigt en gingen testen, kwamen we tot de conclusie dat we iets in
handen hadden. Honderden mails van slechte slapers die wilden testen en diverse
mediaverzoeken hebben ons in 2016 naar Yes!Delft gebracht om het product ook
echt op de markt te gaan brengen.

Bereikte doelen

De keuze om te gaan ondernemen

Na de oprichting van het bedrijf in 2016 hebben
we met ons product verschillende prijzen
gewonnen waaronder de James Dyson Award,
Rabobank Innovatiefonds, Philips Innovation Award
Publieksprijs, Robotdalen, ASN duurzaamheidsprijs
en de Rabobank Innovatieprijs.
Daarnaast zijn we de samenwerking aangegaan met
beddenfabrikant Auping, welke al meer dan 100 jaar
ervaring heeft op comfort, slaap en productie.
Na 2 jaar ontwikkelen en testen hebben we in
november 2017 succesvol een Kickstarter gelanceerd.
Na het behalen van 200% van het doelbedrag zijn
wij nu op het punt gekomen om de slaaprobot
productieklaar te maken en te produceren.

Na de vele positieve reacties op ons eerste prototype was
het voor mij duidelijk. Als wij deze mensen kunnen helpen
met ons product, dan moeten we dat doen. Als ik nu de
reacties zie van de test slapers dan denk ik: dit is waar we
het voor doen. Daarnaast is het natuurlijk heel gaaf om met
een tof gedreven team je eigen product op de markt te
zetten.

De toekomst
Wij willen van Somnox een een portfolio creëren aan zachte
robots met de emotionele status van een huisdier.

Naam: Jhorie Slot
Virgieljaar: 2015
Studie: Electrical Engineering
Functie: Full-time CTO

Algemeen
Met z’n vieren werken wij aan de startup MynOber.
MynOber is een bestelapp voor in de horeca, zodat
mensen hun hapje of drankje kunnen bestellen vanaf
hun tafeltje zonder eerst te moeten wachten op de
bediening. Ik vervul de functie CTO in onze startup.
Dit betekent dat ik de eindverantwoordelijke ben
van een werkend systeem. Wij zijn in september
2016 part-time begonnen. Vorig jaar heb ik full-time
gewerkt aan de startup. Dit jaar is het iets anders,
omdat er ook tentamens gemaakt moeten worden.
De inzet verschilt dus tegenwoordig per week.

Toekomst
24 maart hebben wij onze eerste klant met succes
aangesloten en de eerste bestellingen zijn binnen gedruppeld.
De komende tijd zullen wij veel nieuwe klanten aan gaan
sluiten. Daarnaast zijn we meerdere kassakoppelingen aan
het ontwikkelen, zodat we helemaal geïntegreerd zijn de
bestaande kassasystemen van de horecagelegenheden. Het
leukste wat ik van ondernemen vind, is dat je constant in
nieuwe situaties terecht komt en daarin leert handelen.
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Charity Contest
Waarde Reünist,
Enkele maanden geleden zijn wij, de ChariCie,
begonnen met de organisatie van de Charity
Contest, welke plaats zal vinden op 23 juni
2018. Het concept voor dit evenement is twee
jaar geleden bedacht door het 118e Dagelijks
Bestuur. Op deze dag is het de bedoeling dat
verschillende groeperingen, bijvoorbeeld clubs,
disputen, huizen of commissies, acties houden
op de sociëteit om zoveel mogelijk geld op te
halen voor een door hen gekozen goed doel.
Tijdens de editie van twee jaar geleden werden er
bijvoorbeeld cocktails verkocht voor het goede
doel mama cash, kon men tegen betaling eieren
en taarten op het Dagelijks Bestuur gooien voor
stichting Make-A-Wish en werd er tweedehands
kleding verkocht voor Perspectief. Tijdens de
aankomende editie zullen er ook workshops
gegeven worden en zullen meerdere bandjes
optreden.
Het hoofddoel van de Charity Contest is geld
ophalen voor goede doelen. Toch hebben wij een
breder doel voor ogen. Deze dag is de uitgelezen
kans om de vereniging en de Delftenaren te
verbinden, om te laten zien dat Virgiel meer is
dan een gezelligheidsvereniging en dat de leden
maatschappelijk betrokken zijn. Buurtbewoners
zullen worden uitgenodigd om de sociëteit te
bezoeken en zullen een rondleiding aangeboden
krijgen. Tijdens de Charity Contest is iedereen
welkom!
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Als reünist kun jij ook uw steentje bijdragen aan de
Charity Contest. Dit kan op meerdere manieren.
Ten eerste willen wij je van harte uitnodigen om
op 23 juni Charity Contest te bezoeken. Via www.
facebook.com/ChariCie proberen wij mensen op
de hoogte te houden over de georganiseerde
activiteiten. Wij zouden het erg leuk vinden als
ook jij een actie wilt organiseren voor je eigen
gekozen goede doel. Heb je een leuk initiatief
of wil je een goed doel aandragen? Dan kun je
contact met ons opnemen via charicie@virgiel.nl.
Wij hopen je op 23 juni te zien!
Met Virgiliaanse groet,

ChariCie 2018

Virgiel

DOET
Even voorstellen
Graag willen we je voorstellen aan de commissie
“Virgiel DOET”. Dit is een van de vier goede
doelen commissies die onze vereniging rijk is.
Virgiel DOET vormt een platform voor Virgilianen
om zich naast hun studie in te zetten voor de
maatschappij en het creëren van een betere
band tussen student en de Delftse burger.
Op de foto van links naar rechts: Marnix Paul,
Annemieke Hoornick, Diede van Malssen, Karlijn
de Jong en Daan van der Made

Activiteiten
Wij, de vijfde lichting van Virgiel DOET, zijn dit
collegejaar bezig met verschillende activiteiten
en projecten. De eerste activiteit was tijdens
lichtjesavond in Delft. Met een kraampje stond
Virgiel DOET op de buitenplaats van Virgiel.
Iedereen kon langskomen voor een lekkere loempia.
De opbrengst van deze avond werd gedoneerd
aan 3FM Serious Request.

Virgiel voor de casino middag. Ieder kreeg een
startkapitaal in fiches mee waarmee de ouderen
bij Blackjack, roulette en poker hun inzet konden
verveelvoudigen. Wat een enthousiasme! Er werd
fanatiek gespeeld en vooral bij de roulette hadden
de ouderen veel geluk. Tussen al het fanatisme door,
werd er ook gezellig gekletst met de Virgilianen die
hielpen op deze middag. Het was een geslaagde en
enerverende middag.

Een kleine maand later was het Nieuwjaarsdiner
aan de beurt, waarbij Virgiel DOET heeft
samengewerkt met het Jessehof, een centrum dat
een huiskamer biedt voor mensen met een klein
sociaal netwerk, eenzame mensen en mensen die
lijden onder sociale uitsluiting. Zeven mensen van
het Jessehof waren te gast bij vier Virgiel huizen.
Om het nieuwe jaar feestelijk in te luiden waren er
heerlijke diners bereid. De Virgilianen kwamen op
deze manier in contact met mensen die ze anders
niet zo snel zouden tegenkomen. Dit leverde
interessante gesprekken op over Delft, studenten
en hoe uiteenlopend het leven eigenlijk kan zijn.
We kijken terug op een gezellige en bijzondere
avond met elkaar!
In maart waren ongeveer twintig ouderen
van de KBO Delft te gast op de sociëteit van

Virgiel DOET organiseert echter niet alleen
activiteiten, maar zij zorgt ook voor promotie
van al bestaande projecten zoals SamenSporten
en Taalmaatje, die geleid worden door externe
partijen. Door bekendheid te geven aan deze
projecten, worden er onder de Virgilianen
vrijwilligers geworven.
Tot de zomer staan er nog meerdere activiteiten
op de planning met als hoogtepunt de
openluchtbioscoop op de markt tijdens de
lustrumweek! Maar de commissie kijkt nu al terug
op een succesvol jaar met bijzondere ontmoetingen
en leuke activiteiten!
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Lustrum gala 2017
Op 16 December was het dan
zover, het lustrumgala, met als
locatie Praag! 1000 virgilianen
en aanhang reisden in oostelijke
richting voor een prachtig
weekend in de beeldschone
hoofdstad van Tsjechië.

Het was zelf zo dat de
vluchtprijzen naar Praag zo
hoog werden dat er mensen
via Budapest zijn gevlogen
en daar nog een dag hebben
doorgebracht waarna ze door
vlogen naar Praag.

Op allerlei manieren reisden de
virgilianen af richting Praag. De
galacommissie had busvervoer
geregeld
en
dus
waagde
een grote groep virgilianen
zich aan een 12 uur durende
busreis. Sommige gingen op de
donderdag al, om er een extra
lang weekend van te maken.
Sommigen regelde eigen auto’s
en vertrokken zelf op avontuur.
Dit waren echter lang niet alle
feestgangers en dus was ook
menig vlucht in de richting
van Praag goed gevuld met
Virgilianen.

Uiteindelijk belandden iedereen
op zijn eigen manier in Praag
en kon het weekend dan echt
beginnen!
Menig
Virgiliaan
greep de vrijdagavond voor
het gala dan ook al aan om
het nachtleven van Praag te
verkennen en via verschillende
kanalen was al rond gegaan om
allemaal in dezelfde discotheek
te eindigen. Dit gebeurde dan
ook en een onofficiële pre-party
ontpopte zich en ging door tot in
de vroege uurtjes.
Aangezien het bijna kerst was
ten tijde van het gala was ook
Praag helemaal in de kerstsferen.

Het
bezoeken
van
de
kerstmarkten in Praag was dan
ook de perfecte activiteit om de
kater te verwerken en met een
gluhweintje in de hand langzaam
te herstellen van de avond er
voor. De kerstmarkten zorgde
voor een erg romantische sfeer,
wat natuurlijk perfect bij het gala
paste.
Gedurende de dag werden
meerdere hoogtepunten van
Praag bekeken en langzaamaan
viel de avond. De jurken en
rokkostuums werden uit de kast
getrokken en het werd tijd voor
de vele groepen om te gaan
dineren. Op de dag van het gala
zelf was er dan ook bijna geen
restaurant meer te vinden waar
ze nog een grote groep kwijt
konden.
Het feit dat het vlak voor het
gala ook nog even kort begon
te sneeuwen was de finishing
touch. Dit kon alleen maar een
onvergetelijke avond worden.
Het gala vond plaats in het
National House of Vinoghrady.
Een mooie locatie, aan het
vredesplein, achter de SintLudmilla kerk. Het gebouw zelf
zag er ook fantastisch uit. De
entreehal, de grote trappen
omhoog en de hoofdzaal zelf.
Allemaal waren ze even mooi.
Er was duidelijk veel werk in
de organisatie gestoken en
gedacht aan leuke details. Zo
zat er bijvoorbeeld een slotje
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vast aan het gala ticket, wat je
bij binnenkomst op eenzelfde
manier kon ophangen als bij de
bruggen in Parijs. Daarnaast
werden alle Virgilianen in de
aankomsthal
verwelkomd
door een standbeeld uit ijs van
onze Sanctus. En ondanks dat
iedereen daar natuurlijk even aan
wilde zitten, heeft het standbeeld
de avond goed volgehouden.
In de hoofdzaal speelden in het
begin van de avond bandjes,
die later op de avond werden
vervangen door een dj.
Maar dit was niet het enige wat
er te doen was: er was natuurlijk
een mooie photobooth en als je
even rustig wilde zitten kon je ook
naar boven. Daar kon je vanaf de
balkons de zaal in kijken.

Ook voor de mensen die even
geen zin hadden in de muziek
in de hoofdzaal was er een
alternatief: een silent disco in
een andere zaal. Geweldig, al die
verschillende elementen!

“De meerderheid van
de mensen stond
lekker lomp op z’n
Delfts te dansen op
de muziek”

lomp op z’n Delfts te dansen
op de muziek, die ondertussen
veranderd was in foute hitjes.
Wat zal het lokale personeel in
de war zijn geweest. Verder zag
ik hier en daar een verloren date,
waaronder een date die er maar
het beste van maakte en alvast in
een hoekje een dutje ging doen.
We hebben er maar een glaasje
water naast gezet, niets aan de
hand. Kortom: de heerlijke sfeer
van de toko hadden we gewoon
met z’n allen meegenomen en we
hebben geweldig er van genoten!

Het gala was natuurlijk een zeer
chique bedoeling, maar na een
paar uurtjes kwam de echte paap
toch wel weer in iedereen naar
boven: wanneer ik om me heen
keek zag ik vooral dames die
hun hakken hadden verwisseld
voor gympen en de meerderheid
van de mensen stond lekker
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Verandering
Kennismakingstijd
Waarde reünist,
De Kennismakingstijd zal komend
jaar aan een aantal belangrijke
veranderingen onderhevig zijn.
Aangezien deze veranderingen
ook
over
jouw
vereniging
gaan én omdat de KMT veel
maatschappelijke
aandacht
krijgt, willen wij je hier via deze
weg van op de hoogte brengen.
Allereerst willen wij je informeren
over het proces tot nu toe. De
KMT zoals die een aantal jaar
geleden was, paste niet meer
bij de huidige verenigingstijd en
de bijbehorende maatschappij.
Daarom
is
een
aantal
verenigingen in Nederland bezig
de KMT om te gooien. Ook
Virgiel heeft al een aantal jaar
de ambitie om kritisch te kijken
naar de invulling van de KMT.
Een aantal reünisten heeft samen
met de Ronde Tafel geholpen dit
proces te professionaliseren door
middel van trainingen en het
geven van advies, wat beide aan
een sterke basis van dit project
heeft bijgedragen. In 2016 is een
werkgroep opgericht van oudere
leden die enthousiast waren mee
te denken over vernieuwing.
Deze ‘werkgroep KMT’ heeft een
visie opgesteld die beter aansluit
bij de huidige maatschappij.
De visie omvat het ‘wat’ en
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‘waarom’, de randvoorwaarden
waar het programma aan zal
moeten voldoen. Nu zijn wij, de
kennismakingscommissie, samen
met de eerstejaarscommissie en
de logistieke commissie, onder
begeleiding van het Dagelijks
Bestuur en de werkgroep KMT,
bezig invulling te geven aan de
‘hoe’ die bij de visie past.

De
afgelopen
jaren leefde de
KMT op angst.
Aspirant leden
deden wat hen
gezegd wordt
“want anders…”

De afgelopen jaren leefde de KMT
op angst. Aspirant leden deden
wat hen gezegd wordt “want
anders…”. Terwijl we in de huidige
visie willen dat het aspirant lid
moet aantonen dat hij voldoende

inzet wil tonen om de vereniging
in stand te houden en vooruit
te brengen. Ze zullen in moeten
zien dat wij ze de handvatten
bieden die ze nodig hebben om
lid te zijn: verbinding met elkaar,
verbinding met de leden, normen
en waarden, kennis en tot slot
een vliegende studiestart. We
zullen ze bijbrengen dat het
lidmaatschap van Virgiel vrijwillig
maar niet vrijblijvend is. Dat
als je je met heel je hart inzet
voor de vereniging en voor je
vrienden daar, je daar heel veel
voor terugkrijgt. De houding van
de leden richting de aspirant
leden zal veranderen van “je
bent niks waard” naar “je hebt
nog veel te leren”. In vergelijking
met voorgaande jaren willen we
inzetten op: meer kennismaken,
minder lichamelijke druk, minder
psychische druk.
We zijn met de bovengenoemde
groep Virgilianen hard aan de
slag om dit deze KMT realiteit
te maken. Heb je vragen of wil
je iets anders kwijt? Dan kun je
mailen naar kc@virgiel.nl.
Met Virgiliaanse groet,
Marjoleine Meijs
Secretaris
Kennismakingscommissie 2018

Huidig & Oud Virgiliaan

WERKEN SAMEN
Virgiliaan is men niet voor even,
maar voor het leven!
Het is een spreuk die je vast vaker
heeft gehoord en hopelijk ook zo
ervaart. Samen met alle Reünisten
en huidige Virgilianen is er een uniek
gevoel van samenhorigheid waarin
wij elkaar kunnen helpen. Dit wordt
zeker al gedaan, maar kan naar onze
mening nog veel meer!
Wij zijn een groep van drie huidige
Virgilianen die momenteel een
uitzendbureau besturen dat ontstaan
is uit de hierboven genoemde
samenwerking.
TAKT
is
een
studentenuitzendbureau dat 2,5 jaar
geleden is opgericht door een groep
huidige Virgilianen in samenwerking
met reünist Joris Gribnau. Met dit
stuk willen wij graag de meerwaarde
aantonen van een samenwerking
van reünisten en huidige Virgilianen

Joris over TAKT
studentenuitzendbureau
Ik ben Joris Gribnau Virgiliaan
van het jaar 1990 en getrouwd
met
Virgilaanse
Hanneke
uit
1993. Na mijn studie ben ik een
ingenieursbureau begonnen met
kwaliteitsinspecties als belangrijkste
activiteit. Deze kwaliteitsinspecties
richten zich vooral op gevaarlijke
stoffen zoals asbest in gebouwen,
offshore installaties en schepen.
Om de concurrentie voor te blijven
in de maritieme en offshore sector
is het van belang zo efficiënt en
slim mogelijk te werken. Juist
door studenten in te huren en,
naast
repeterend
rapportage

werk, te betrekken bij innovaties in
automatisering zijn we met Kiwa
Oesterbaai
wereldmarktleider
geworden op het gebied van
maritieme Inventory of Hazardous
Materials. De belangrijkste reden
destijds om TAKT te ondersteunen bij
het opstarten was de binding met de
studenten en jonge afgestudeerden
uit te bouwen. Nu TAKT goed loopt
is het leuk om leads aan te dragen en
je zakelijk netwerk te delen. Wat je
ervoor terugkrijgt zijn enthousiaste
frisse studenten in je bedrijf die niet
alleen uren maken om de huur en
biertjes te betalen, maar ook trots
zijn om innovaties te bedenken
en door te voeren. Ik kan iedere
oud-Virgiliaan aanraden startups
van Virgilianen in het algemeen te
steunen en met TAKT in contact te
treden als je werk aan studenten kan
uitbesteden

Vennoten van TAKT over

Joris

Momenteel zitten wij drieën in de
laatste jaren van onze studie. Hierna
willen wij allen het bedrijfsleven
ingaan dat voor ons nog een
onbekende wereld is. Alle drie
hebben wij ons hele leven op een
onderwijsinstituut
gezeten
en
daardoor geen goed beeld kunnen

vormen van het leven na je diploma.
Door het besturen van een eigen
bedrijf en het contact dat wij met
andere bedrijven hebben, leren wij
die wereld beter kennen waar wij
veel profijt van gaan hebben. Echter,
deze ervaring hadden wij niet
kunnen krijgen zonder de hulp van
Joris. De ervaring die en het advies
dat hij TAKT heeft meegegeven
tijdens het oprichten van het bedrijf
zijn extreem waardevol gebleken.
De meeste technische studenten
hebben immers weinig achtergrond
of ervaring in het opzetten van een
eigen bedrijf. Daarnaast zijn wij
erg blij dat we met vraagstukken
naar hem toe kunnen komen als
wij niet weten wat een handige
volgende stap is om ons bedrijf te
innoveren. Natuurlijk zijn de leads
die wij verkrijgen via Joris ook erg
waardevol en zorgen voor de eerste
stappen naar een groter succes.
Wij zouden ieder huidig Virgiliaan
aanraden om in contact te komen
met` reünisten om projecten zoals
die van ons te realiseren en vice
versa. De ambitie is er bij de huidige
Virgiliaan zeker, maar ervaring is
hetgeen wat meestal ontbreekt.

Toekomst
Wij hopen dat meer initiatieven
gerealiseerd worden door een
samenwerking van reünisten en
huidige Virgilianen. Het lijkt ons
iets heel moois als er over enkele
jaren
meerdere
bedrijven
zijn
ontstaan door deze samenwerking.
Mocht jouw bedrijf bovendien
nog technische studenten nodig
hebben of heb je andere vragen naar
aanleiding van ons verhaal, schroom
dan niet om ons te mailen op
info@teamtakt.nl!

Met Virgiliaanse groet,
Emiel Bartels, David van der
Meer en Paul van Wiechen

De Venoten van TAKT met van links naar rechts: Emiel, David, Joris en Paul
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Reünie 2018
Zaterdag 24 november

Inschrijven vanaf oktober
via de uitnodigingsmail
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AGENDA 2018
MEI

5 T/M 12 LUSTRUMWEEK

		4 JUN		
VIRGIEL OPEN GOLFTOERNOOI
		11 JUN		LUSTRUM THEATER
		23 JUN		CHARITY CONTEST

JULI
AUGUSTUS

12 T/M 22 JUL		

PIEKWEKEN

19 T/M 23 AUG
24 T/M 31 AUG

OWEE
KENNISMAKINGSTIJD

		1 T/M 9		
KENNISMAKINGSTIJD
		3			START COLLEGEJAAR

OKTOBER

JUNI

SEPTEMBER

5		 JAARCOMMISSARISSENDINER

		24			REUNIE

NOVEMBER
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Boeken die
altijd gezien
worden
Wij zijn in staat om
de meest creatieve
vragen te vertalen in
passende oplossingen.

Onze voordelen:
Volledige begeleiding
Gratis InDesign workshop
Telefonisch advies
Controle bestanden
Digitale proef

Vestiging Zuid
Marktveld 7 | 5261 EA Vught
Vestiging Midden
Duwboot 28 | 3991 CE Houten
+31 (0)13 523 93 70
info@perfectbook.nl
www.perfectbook.nl
PerfectBook is een onderdeel van:
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