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Oud Leden Commissie 2018
Waarde Reünist
Ik zat al bijna met mijn hoofd bij de
aankomende reünie toen George,
onze
Commissaris
Carmina,
die droom ruw verstoorde en
me er geheel terecht op wees
dat er eerst nog een tijdschrift
in elkaar moest worden gezet.
En niet zomaar een tijdschrift,
maar alweer onze tweede editie
van de Reünisten Carmina. Nou
krijgen jullie die natuurlijk jaarlijks
twee keer op de mat, maar in
december dragen wij het stokje
alweer over aan onze opvolgers
voor de volgende twee uitgaves.
Ondanks dat we pas in oktober
zitten, is het jaar werkelijk
voorbijgevlogen. Terugkijkend op
een schitterend Lustrum is dat
ook weinig verbazingwekkend.
Wat
begon
met
de
thema-onthulling
in
de
Societeitszaal en een prachtige
locatiebekendmaking
van
het gala in Praag bracht ons
via een week skiën naar het
eerste optreden van mij en
mijn
commissie:
het
OudLeden Lustrumgala. Met 500
galanten die over de rode loper
het stralende Alcuin betraden
om vervolgens te genieten van
Virgilaans spektakel van vroeger,
waren er tussen de palmen slechts
uitbundig feestende reünisten
te zien. We zagen dat het goed
was en konden niks anders doen
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dan volop meegenieten met alle
helpers zonder wie we de avond
niet tot in de kleine uurtjes zo
mooi hadden kunnen maken.
Voor degene die er niet bij waren
of die nog eens willen nagenieten,
verderop meer.
De volgende opdracht diende
zich al snel weer aan in de vorm
van de eerste Carmina van dit
kalenderjaar, jullie hebben hem
allemaal kunnen lezen, en mijn
allereerste kennismaking met
moderne ontwerpprogramma’s.
Als Bedrijfskundige in spé toch
een aardige toevoeging aan mijn
curriculum. Of het resultaat er
meer of minder om was laat ik
in het midden, veel heb ik er in
ieder geval zeker van geleerd.
Ondertussen kreeg de OLC
ook nog te maken met een
kleine personele wijziging: onze
voorzitter Krijn werd gevraagd
voor het fulltime voorzitterschap
van
de
Mijnbouwkundige
Vereeniging van zijn studie. Ik
nam zijn stokje binnen de OLC
over en Mees nam mijn taken als
secretaris over, zo waren we toch
weer met z’n vijven.

alle weerrecords uit de boeken
geschoten, ook werd op het
Lustrumterrein als afsluiting van
het lustrumjaar nog één keer
een week lang spectaculair en
onvergetelijk gevierd dat onze
machtige vereniging 120 jaar
bestaat.
Maar de tijd tikt door… Het
Dagelijks
Bestuur
121
is
ondertussen ingewerkt en heeft
het stokje van hun voorgangers
overgenomen.
Het
Delftse
leven is weer teruggekeerd
naar hoe het hoort te zijn:
studeren, sporten en borrelen.
Op de Sociëteit wordt dus weer
volop geborreld en de nieuwe
eerstejaars hebben hun eerste
stappen als volwaardig Virgiliaan
alweer op het moederschip
gezet om wellicht over 5 jaar alle
records weer te verbreken.
Crescendo Gramen Sementat
Namens de OLC wens ik jullie
veel leesplezier in deze editie en
zie ik jullie graag aankomende 24
november op de Reünie.
Met Virgiliaanse groet,

En toen, toen brak de langste,
heetste en mooiste zomer aan
die Nederland, maar Delft in
het bijzonder, ooit gezien heeft.
Niet alleen werden werkelijk

Florian van Son
Voorzitter Oud Leden Commissie
2018

Tijdingen van het

Reünisten Bestuur
Beste oud-Virgiliaan,
Tegen de tijd dat je deze Reünisten Carmina leest,
is het oktober geworden. Dit betekent dat we ons
opmaken voor de komende reünie op zaterdag
24 november. Je kan je vanaf nu aanmelden via
de persoonlijke uitnodiging die je per e-mail hebt
ontvangen.
Het 24e Virgiel-lustrum
Net zoals de zomer is ook het 24e Lustrum van
Virgiel voorbij. Na de zeer geslaagde Virgiel Open
2018 golfdag op 4 juni was in de tropische hitte
van juli de “Piekweek” het sluitstuk van het lustrum.
In deze week met grotere en nog veel grotere
activiteiten was op zaterdag een Huizendag
geprogrammeerd waarbij ook oud-Virgilianen
uitgenodigd werden. Vele oudhuisgenoten hadden
een BBQ in hun oude huis en vierden daarna nog
tot laat in de avond feest op het Lustrumterrein.
Natuurlijk eindigde de Piekweek met een knalfeest.
Het RV-lustrumcadeau
Bij een lustrum hoort een lustrumcadeau dat
door de RV aan Virgiel wordt gegeven. Deze keer
bestaat het lustrumcadeau uit een uitbreiding
van de Boekerij met een grote vitrinekast en de
digitalisering van alle annuaria. We hebben aan
dit lustrumcadeau het thema “het voor iedereen
digitaal toegankelijk maken van de historie van
Virgiel” meegegeven.
Vanuit Virgiel wordt hiervoor een projectgroep
samengesteld. Omdat we begeleiding van dit
project vanuit de RV belangrijk vinden, zijn we
op zoek naar een ter zake kundige projectleider
onder de RV-leden. Als je interesse hebt, laat het
ons weten!
In de vitrinekast in de Boekerij zal onder andere het
belangrijke erfgoed van het Virgiel-gezelschap “De
Lift” worden tentoongesteld, dat Virgiel onlangs
heeft gekregen van de familie van professor
Verhagen (oud-erelid van de vereniging). “De Lift”
werd in de jaren ’20 van de vorige eeuw opgericht
om vooral het streng-katholieke karakter van
Virgiel te bevorderen. Dit was voor de tijd dat
Virgiel zijn eerste eigen sociëteit OD18 kreeg.
De “stamboom”, notulenboeken en de petjes
van “De Lift” zijn bewaard gebleven. De notulen
zijn aanbevelenswaardig om te lezen: de
omstandigheden van de vergaderingen (bij wie
werd de vergadering gehouden, wat was er te
eten en te drinken) werden soms uitgebreider
beschreven dan waarover de vergadering ging.

Nieuwe website
In de afgelopen maanden
hebben we tijd geïnvesteerd
in het maken van een nieuwe
website die vaker dan één
keer per jaar een update zal
krijgen. Deze kan je benaderen
via het bekende website-adres
www.virgielreunist.nl.
Op de site vind je de informatie
van de oude website, maar ook over
komende activiteiten. Het fotoarchief
wordt daarmee ook toegankelijker
Op de website vind je tevens de nieuwe
privacyverklaring, waarmee we aan de nieuwe
privacyregels van de AVG voldoen.
Persoonlijke inlog
De RV beheert de administratie van de oudVirgilianen. Het gaat dan om de contact- en Virgielgegevens. Tot nu toe verwerkten wij samen met
de OLC alle wijzigingen die we per e-mail, brief of
van jaarcommissarissen ontvingen.
Hoewel de gehele administratie natuurlijk in een
geautomatiseerd ledenregistratiesysteem staat,
is het doorvoeren van wijzigingen monnikenwerk
(wellicht passend voor een van oudsher katholieke
vereniging).
Een lang gekoesterde wens is de persoonlijke
login op de website waar deze administratie wordt
gevoerd. Inmiddels zijn we zo ver gevorderd dat
dit mogelijk is. Binnenkort ontvang je een e-mail
met de handleiding hoe je kan inloggen en je eigen
gegevens kan actualiseren.
Uitnodiging Universiteitsfonds TU Delft
Vroeger was de Mekelweg de doorgaande
weg van de TH-wijk, waarlangs zich de meeste
afdelingen bevonden. Tijden veranderen: de TH is
nu TU, afdelingen zijn faculteiten en de Mekelweg
is opgegaan in de TU-campus. En niet alleen dat …
vernieuwingen in onderwijs en onderzoek zijn aan
de orde van de dag.
De universitaire wereld van wetenschap en
onderwijs lijkt in geen enkel opzicht meer op
dezelfde wereld van tien of twintig jaar geleden.
En het aantal TU-studenten was nog nooit zo
groot als nu.
Het Universiteitsfonds (UfD) van de TU Delft
(https://www.tudelft.nl/universiteitsfonds)
wil
graag dat ook de TU-alumni deelgenoot worden
van deze dynamische TU-wereld.
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Het UfD nodigt ons oud-Virgilianen uit voor een
middagprogramma op de dag van de reünie
(zaterdag 24 november) met globaal de volgende
onderwerpen:
o
welkom door het Universiteitsfonds
o
een presentatie met inkijk in de universiteit
anno 2018: hoe zijn onderwijs en onderzoek
georganiseerd en hoe vinden studenten
hierin hun weg?
o
een inhoudelijke spreker over een actueel
“cutting-edge technology”-onderzoek bij
de TU
o
keuze uit drie verschillende rondleidingen
(bijvoorbeeld: Dream Hall, Science Centre,
Green Village etc).
Als je met Google zoekt op ‘Universiteitsfonds,
Dream Hall, Science Centre, Green Village en
TU Delft’ vind je veel achtergrondinformatie. In
eerdere nummers van de Reünisten Carmina heb
je al bijdragen kunnen lezen over de Dream Teams.
Deze uitnodiging geldt voor alle oud-Virgilianen,
mogelijk wordt er wel een maximum aan het aantal
deelnemers gesteld.
Het middagprogramma vindt plaats op de campus
van de TU. We plannen het programma zo dat
iedereen om 17.00 op de sociëteit kan zijn voor het
reguliere reünieprogramma.
Verderop in deze Reünisten Carmina lees je ook
meer over het Universiteitsfonds.
Tot slot
We nodigen je graag uit voor de komende reünie
op zaterdag 24 november. De jubeljaren 1994,
1979, 1969, 1964, 1959 1954 en 1949 zijn natuurlijk
bijzonder welkom.
Deze Reünisten Carmina 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 april, maar we zien
je natuurlijk graag eerst op de reünie.
Met Virgiliaanse groet,
Nick Peters, voorzitter
Frédérique van Riessen, secretaris
Fons Bingen, penningmeester
Rixt Siebinga, commissaris Jaarcommissarissen
Denie Andriessen, commissaris ICT en Media
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Vanuit het Torentje

Beste lezer,
In deze tweede reunisten carmina van dit
kalenderjaar heb ik de eer mijn eerste ‘vanuit het
Torentje’ te mogen schrijven. Ik doorloop daarbij
de belangrijke gebeurtenissen van afgelopen jaar
en blik vooruit op een aantal zaken die ik en mijn
bestuur komend jaar gaan tegenkomen.
Voordat wij het stokje overnamen hebben er op
zowel verenigings- als sociëteitsvlak belangrijke
veranderingen plaatsgevonden. Onze rots in
de branding Anja heeft ons na 34 jaar verlaten.
Binnenkort verwachten we een nieuwe kracht in
het schoonmaakteam aan te nemen. Deze zomer
is er ook een nieuw administratief medewerkster
aangenomen, Aroena.
In ons prachtige klooster zijn daarnaast twee grote
projecten afgerond. Gedurende het hele jaar is de
Methusalem verbouwd. Er ligt een nieuwe vloer
met lekbak, de bar is ingekort en voorzien van
vier tappunten waarvan drie voor speciaal bier
bedoeld zijn. Dit gaat mooi hand in hand met de
verbouwing van de brouwerij van Bolle Paep, onze
eigen kloosterbierbrouwer.
Het tweede project werd deze zomer uitgevoerd.
Zowel de hardware als de software van onze
tapinstallatie is vervangen. Onze vijftien jaar
oude installatie heeft plaats moeten maken
voor de software van Creo en de hardware van
Van Duijnen. Dit geeft ons dus ook een nieuwe
manier van omgaan met passen en accounts,
die veel gebruiksvriendelijker is. Elk lid heeft nu
nog maar één pas nodig waarmee hij of zij kan
bestellen namens elke groepering waaraan hij of
zij is toegevoegd. Daarnaast is de data die uit het
systeem een stuk moderner en dus makkelijker te
verwerken.
Aankomend jaar zal de sociëteit ook weer
duurzamer gemaakt worden. We hebben een
onderzoek laten doen door Groene Grachten en
daar een groot aantal projecten uitgehaald. We
zijn in touw om zonnepanelen op ons dak te krijgen
en er zal een integrale ventilatie geïnstalleerd
worden. Verder zijn er een hoop kleine projecten
die we dit jaar willen aanpakken om ons klooster
te verduurzamen.

Afgelopen jaar hebben de Virgilianen het 24e lustrum
van de vereniging gevierd. Deze zomer kwam dat tot
een waar hoogtepunt tijdens de Piekweek. Deze week
begon met het piekweekend in klooster Graefenthal,
net over de Duitse grens. Twaalfhonderd Virgilianen
hebben daar de lange geschiedenis van gezelligheid
voortgezet. Bij thuiskomst vond het openingsfeest
plaats en dit werd gevolgd door een tal van feesten
en activiteiten. Er is door zoveel Virgilianen zoveel
werk in deze tijd gestopt dat je niet anders kon
dan genieten van wat onze vereniging daar had
klaargespeeld. Hopelijk hebben velen van jullie
ook je kans gezien om een blik te werpen op het
lustrumterrein en de sfeer te proeven.
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“Ik kan jullie vertellen dat er
weer 346 enthousiaste en goed
klaargestoomde eerstejaars zich
Virgiliaan kunnen noemen.”

Aan het einde van een prachtige OWee op Virgiel
is de KMT begonnen. Deze was aangepast ten
opzichte van afgelopen jaren en dat is altijd
spannend. Gelukkig kan ik jullie vertellen dat ook
met een andere rol van de KC, voorheen IC, en kleine
andere veranderingen er weer 346 enthousiaste en
goed klaargestoomde eerstejaars zich Virgiliaan
kunnen noemen.
Verder is u waarschijnlijk ter ore gekomen dat er
afgelopen zomer een incident op onze vereniging
heeft plaatsgevonden. Dit was namelijk ook
uitgebreid in het nieuws te vinden. Wij zijn daar
zelf erg van geschrokken en hebben het zo goed
mogelijk geprobeerd op te lossen. Van tevoren
hebben we ondersteunende partijen, waaronder
het reünistenbestuur, op de hoogte gesteld. Echter
hebben we vanwege de privacy gevoeligheid
verder niets per mail verstuurd.
De Ronde Tafel is nu een jaar oud en haar functie
blijft dynamisch. Begin van dit jaar is de eerste
meeting al geweest. Wij zijn erg enthousiast over
de plannen en een bijzonder daarvan is Virgiel
Academy. Een organisatie waardoor studenten en
Reünisten samen kunnen komen over onderwerpen
die beide aangaan en interesseren, er valt altijd nog
een hoop te leren.
De reünie komt er binnenkort uiteraard ook
weer aan. We kijken ernaar uit jullie te mogen
verwelkomen op sociëteit Alcuin!
Met Virgiliaanse groet,
Huug Kamerbeek
Voorzitter K.S.V. Sanctus Virgilius
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Dagelijks Bestuur 121
Vrijdag 21 september jl. heeft de wissel van het Dagelijks Bestuur plaatsgevonden. Hierbij is het Dagelijks Bestuur
van het 69e sociëteitsjaar en het 121e verenigingsjaar toegetreden. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de volgende
Virgilianen. Zij zullen zich zo kort aan jullie voorstellen.

Huug Kamerbeek
Joppe de Waart
Sjef Hereijgers		
Marten Heemskerk
Myrthe Breedijk
Kirsten Heyns		
Jens de Boer		
Benthe Spruijt		
Frank Huijgens

-

Virgiel is een onverwachts avontuur voor mij geweest.
Toen ik hier binnenliep had ik geen idee dat het zo een
grote rol in mijn leven zou innemen. Als enig kind van
ouders die zelf niet bij verenigingen hebben gezeten
was ik onvoorbereid op het verenigingsleven. Ik heb
genoten van het maken van vrienden, studentikoze
ondernemerschap en het brede scala aan activiteiten
die de vereniging bood. Ik heb geweldige dagen gehad
bij Virgiel FM, een andere kant van mezelf ontdekt als
cabaretier in mijn eerste jaar. Hierna bij het organiseren van
het gala in Rotterdam en later de OWee ervaren dat je hier unieke kansen
krijgt waar ik niet genoeg van kon krijgen. Ik ben ontzettend dankbaar
dat ik opnieuw een mooie kans heb gekregen. Aankomend jaar gaat mij
waarschijnlijk veel leren, ik ben benieuwd wat mijn grootste uitdagingen
zullen zijn geweest achteraf. Mijn doel voor volgend jaar is het mooiste
jaar draaien wat Virgiel ooit heeft gezien. Met dit bestuur heb ik daar veel

vertrouwen in.
Huug Kamerbeek
Voorzitter

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester A
Penningmeester B
Vice-Voorzitter
Commissaris Vereniging
Commissaris van den Inventaris
Commissaris Extern
Commissaris van het Consumabel

Virgiel heeft vele kanten, dat heb ik de afgelopen vier
jaar wel mogen leren. De plek waar ik tijdens mijn
eerste jaar juist even niet aan studeren dacht, bleek
ook de plek waar ik uiteindelijk meer zou leren dan
ik voor mijn gevoel met mijn studie heb gedaan.
Nog steeds blijf ik ontdekken wat Virgiel allemaal
te bieden heeft. Tijdens mijn Annuarium tijd leerde
ik de rijke geschiedenis van Virgiel beter kennen, iets
wat ik dit jaar samen met het reünistenbestuur door ga
zetten bij het realiseren van het lustrumcadeau.
Met de StuHuCo en S&HD maakte ik kennis met de ledenadministratie
van onze vereniging en ontstond mijn visie voor verbeteringen, die ik
dit jaar als secretaris hoop te kunnen realiseren. In lijn met deze mooie
uitdaging staat het neerzetten een nieuwe website, een project waar ik
samen met Benthe naar ga kijken.
Persoonlijk zal vooral de dubbelrol van het bestuur voor mij een grote
ontwikkeling te weeg brengen. Mijn eigen enthousiasme kennend, zal
dit jaar mij leren prioriteiten stellen. Het feit dat ik dit stuk zojuist heb
geschreven in de limousine onderweg naar het MAFF bij Albertus in
Groningen, toont mij dat ik hier nog een grote ontwikkeling in te maken
heb, en ik heb daar enorm veel zin in!
Joppe de Waart
Secretaris
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De afgelopen jaren heeft Virgiel me een hoop gebracht.
Een hoop lol, een hoop prachtige ervaringen en
bovenal een hoop leermomenten. Op de borrelvloer,
maar ook daarbuiten heb ik met de Introductie
Commissie en de Commissie Externe Betrekkingen
mijzelf vermaakt en ontwikkeld. Afgelopen jaar werd
ik gevraagd voor bestuur. Na een korte periode van
twijfel heb ik uiteindelijk vol enthousiasme ja gezegd.
Hoewel ik mijn bachelor Lucht- en Ruimtevaart als
interessant en leerzaam heb ervaren mis ik na het afronden
ervan in mijn ogen onder andere nog financiele en bedrijfskundige
kennis en vaardigheden. Ik verwacht aankomend jaar in mijn functie
als Penningmeester A een hoop te leren op deze vlakken, iets waar ik
ontzettend naar uit zie. Voor nu ben ik nog druk genoeg met het vervullen
van de standaardtaken en het me eigen maken van de systemen die de
boekhouding op Virgiel omvat. In de aankomende maanden hoop ik
deze systemen onder de knie te hebben en vanaf dat moment ga ik me
focussen op de zaken waar ik me aankomend jaar extra voor in wil zetten.
Sjef Hereijgers
Penningmeester A

Ik heb vier jaren erop zitten bij Virgiel, waarin ik in
mijn eerste jaar door alle borrels met mijn club erg
enthousiast ben geworden om mij verder in te
zetten bij de vereniging. Ik ben toen in mijn tweede
jaar OHP gaan doen en vorig jaar heb ik in de IC
gezeten. In deze jaren heb ik enorm veel ervaring
op gedaan, zowel op organisatorisch gebied als bij
het samenwerken in groepen. Komend jaar zal ik Vicevoorzitter zijn in het Dagelijks Bestuur, ik heb onwijs veel
zin in dit jaar. Ik zal er natuurlijk voor zorgen dat de bar goed draait, maar
het belangrijkste is dat wij er een mooi jaar voor onszelf en voor de rest
van de vereniging van gaan maken!
Myrthe Breedijk
Vice-Voorzitter

Op het moment dat ik deze sociëteit binnen stapte
in mijn OWee als nul, werd ik direct enthousiast van
het pand en de mensen die hier rondlopen. Vaak
was ik dan ook om 5v5 aan de bar te vinden om de
leidingpinten weg te drinken. Na een jaartje achter
de bar werd ik in een gele broek gehesen om de
Lustrumgeiten van 2017 als Eerstejaars Commissie een
start te geven van een studententijd die voor mij ook
zo mooi is. Tijdens deze EC-periode heb ik gemerkt dat je
hier net zo veel kan doen als je zelf wil en dat je daar ook weer energie
uit kan halen. Het enthousiasme dat je dus zelf in het organiseren van een
evenement steekt, krijg je dus ook weer terug van de mensen voor wie
je dat organiseert. Verder heb ik in deze periode geleerd aan te pakken.
Als je iets wil doen, dan moet je direct stappen gaan zetten om een zo
goed mogelijk resultaat te behalen. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat
ik in december voor het Dagelijks Bestuur ben gevraagd, waar ik dat
aanpakken nu goed door kan pakken als Commissaris van den Inventaris.
Waar ik me komend jaar graag voor wil inzetten is het verduurzamen
van de sociëteit. Met nieuwe luchtbehandelingskasten in de sociëteitszaal
en zonnepanelen op het dak denk ik daar grote stappen mee te kunnen
zetten. Daarnaast wil ik de sociëteit, die ik in mijn eerste OWee zo mooi
vond, verfraaien, want een likje verf kan dit pand inmiddels wel gebruiken!
Jens de Boer
Commissaris van den Inventaris

Afgelopen drie jaar heb ik Virgiel op verschillende
manieren mogen leren kennen. Als 17-jarig broekie
heb ik mij tijdens de OWee ingeschreven, zonder
te weten wat er precies komen zou. Het vormen
van een club, vinden van een huis en maken van
vriendschappen in een stad waar alles nieuw is,
maakt deze stap zo mooi. Vorig jaar heb ik de kans
gekregen om de OWee te organiseren, wat mij de
kans bood om opnieuw een grote groep mensen mee te
nemen in het enthousiasme en de mooie cultuur op Virgiel. Zo’n groot
evenement organiseren tezamen met een groep vrienden is een unieke
kans. Aankomend jaar staat mij niet één groot evenement te wachten,
maar een jaar lang met een breed spectrum aan uitdagingen. Onder de
Virgilianen is bekend wat Oude Delft 57 allemaal te bieden heeft, wat ik
dit jaar ook erbuiten tot zijn recht ga laten komen!
Benthe Spruijt
Commissaris Extern
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Ik ervaar de toko als een plek waar plaats is voor
iedereen, waar iedereen zijn stem kan laten horen
en waar naar iedereen geluisterd wordt. Verder is
dit voelt dit voor mij als een hele plezierige plek
waar ik veel van mijn vrienden heb leren kennen.
Op de toko ben ik begonnen als barman, daarna
ben ik doorgestroomd naar het bar Praesidium.
Binnen deze commissies heb ik leren samenwerken,
presteren onder druk en een grote groep begeleiden en
enthousiasmeren. Tijdens deze avonden op de borrelvloer heb ik veel
lol gehad, maar zocht ik wel meer uitdaging binnen Virgiel. Dit hoop ik
dit jaar te vinden in mijn functie als penningmeester B. Dit jaar zal ik
financieel verantwoordelijk voor alle commissies van Virgiel. Ik zal mij
inzetten voor financieel gezond houden van Virgiel.
Marten Heemskerk
Penningmeester B

Tijdens de OWee in Delft ging ook ik op pad om
mijn weg hier in Delft te vinden. Van tevoren niet
bedacht dat ik per se bij een studentenvereniging
zou gaan maar de gezelligheid van Virgiel trok me.
Naar mijn idee is dit ook waar Virgiel voor staat
gezelligheid en bovenal eigenheid van de leden.
Om deze redenen heb ik gemakkelijk mijn draai
kunnen vinden. Zo ontstond een club, voegde ik
mij bij een huis en later een sociëteitscommissie, PKC.
Na het organiseren van de eettafeldies werd ik gevraagd voor PKP. Nu
zou de logische vervolgstap natuurlijk Commissaris van het Consumabel
zijn, maar ik heb mij begeven naar de verenigingskant, Commissaris
Vereniging.
Van mijn commissietijd heb ik veel geleerd, nu kan je natuurlijk zeggen
dat ik heb geleerd hoe je de perfecte happen maakt en een diner
neerzet. Vooral samenwerken en het omgaan met het leiden van
een grote groep enthousiastelingen is wat ik hier heb geleerd. Samen
met 5 commissiegenoten mocht ik in mijn PKP-tijd namelijk bijna 60
eerstejaars begeleiden en hier heb ik veel voldoening uit gehaald. Met
het enthousiasme van een dergelijke groep kon ik eigenlijk niet genoeg
krijgen van Virgiel en zo ben ik denk ik ook op deze plek terecht gekomen.
Komend jaar ga ik mij inzetten om het enthousiasme onder de leden
minimaal net zo hoog te houden als afgelopen jaar. En dit enthousiasme
te belonen door iedereen die wil voor de juiste commissies te vragen.
Kirsten Heyns
Commissaris Vereniging

Tijdens mijn eerste jaren op Virgiel met wat kleinere
commissies zoals Balhalla, Men Special en bar
commissie dacht ik vooral dat het een mooie
speeltuin was waar ik van alles kon meemaken.
Later leerde ik dat Virgiel een plek is waar je jezelf
ook enorm kan ontwikkelen. Het meest heb ik
geleerd tijdens Techniek Bedrijven, niet alleen tijdens
het commissiewerk, maar ook op de borrelvloer met
allerlei mensen om je heen die vol zitten met goede
ideeën. Hierdoor ben ik ook op het idee gekomen om cabaret te gaan
doen en stond ik 5 maanden later in een theater voor 400 man grappen
te maken, iets wat ik eigenlijk nooit durfde. Tijdens al deze bezigheden
heb ik vooral geleerd hoe je goed kan samen werken en hoe je omgaat
met tegenslagen in een groep, ik heb hier nog steeds profijt van. Eind
december vorig jaar ben ik voor bestuur gevraagd, wat eigenlijk een
grote verassing was. Ik wilde in mijn eerste jaren misschien ooit bestuur
doen, maar had niet verwacht dat die mogelijkheid er nog zou komen in
mijn zesde jaar en ging er dus ook niet van uit. Desondanks zag ik dit toch
als een enorme buitenkans en hoop ik dit jaar aan te pakken om mezelf
en mijn groep enorm veel bij te leren, maar natuurlijk ook om veel plezier
te maken voor ons zelf maar vooral voor de leden.
Frank Huijgens
Commissaris van het Consumabel

LUSTRUM
PRODUCTIE
Na ruim een jaar lang zwoegen en zweten is op 11 juni 2018 Shrek de Musical opgevoerd in het grootste theater van
Nederland, namelijk het AFAS Circustheater in Scheveningen. Ruim 1800 man verzamelde zich voor de ingang van
het theater om weggeblazen te worden door alle Virgilianen die de planken op gingen. Na de voorstelling werden
alle deelnemers hartelijk onthaald in de foyer onder het genot van wat live muziek zodat men na kon genieten door
te feesten of de felicitaties te ontvangen van vrienden en familie.

Wij als commissie zijn vroegtijdig gevraagd om ons goed
te kunnen focussen op het lustrumjaar en een locatie
te kiezen waarmee onderscheid kon worden gemaakt
met andere jaren. Hier kwam het AFAS Circustheater
uit, waaruit vlug de keuze voor Shrek de Musical volgde.
Vanaf het begin was onze groep vastberaden iets anders
neer te zetten en daar hard voor te willen werken. De
professionele mensen die wij inhuren moesten daar goed
bij passen en deze zijn toen snel bij elkaar gehaald om
alles in goede banen te laten leiden. Alle deelnemers
werden snel meegenomen in ons enthousiasme en
zagen de mogelijkheden die voor ons lagen net als ons
in. Het dagelijks bestuur heeft ons enthousiasme ook
mee gekregen door alle extra dagen dat wij de sociëteit
open wilden hebben voor extra repetities. Dit leidde
waarschijnlijk tot grote ergernis maar wij zijn hen daar
erg dankbaar voor. Ook op onze repetitieweekenden
bleken ruimtes een struikelpunt te zijn. Zo was op het
eerste repetitie weekend de verwarming kapot, wat niet
erg ten goede komt wanneer het buiten vriest. Op het

tweede repetitie weekend bleek alleen de kapel van OD18
een geschikte ruimte, maar kwam het erg goed uit dat de
burgemeester, de buurvrouw van de kapel, een andere
planning had voor die avond. Het bleek vaak lastig om
een geschikte ruimte vinden voor ruim 70 Virgilianen
om te repeteren. Al met al hebben we het overleefd en
lachen we er nu over. Toen het dan eindelijk zover was
kwamen we met twee bussen, twee aanhangwagens en
een veewagen vol spullen aan bij het AFAS Circustheater.
Ondanks dat zij nogal verbaasd waren over het gebruik
van de veewagen werden we goed ontvangen en
geholpen door al hun personeel. Hier en daar bleken er
toch wat dingetjes niet te kloppen maar door de fijne
medewerking zijn uiteindelijk de laatste mankementjes
verholpen en is het gelukt om een onvergetelijk resultaat
neer te zetten voor zowel bezoeker als deelnemer.
Nog nooit eerder heeft een studenten theatergroep in
het AFAS Circustheater mogen optreden! Wij met ons
theatergezelschap zijn trots dat wij die kans gekregen
hebben en dat we Shrek de Musical mochten opvoeren
en ook nog eens zijn uitverkocht! Iedereen heeft hard
naar het einde toegewerkt en het resultaat mocht er
daarom zeker weten zijn! Dit jaar wilde we met theater de
aandacht leggen op een mooi, groot, showy stuk en de
hele belevenis daaromheen. Dit hebben we dit jaar zeker
kunnen verwezenlijken op veel gebieden! We hebben
gekozen voor een stuk dat leuk is voor alle leeftijden en
waar iedereen van kan genieten. De cast was groter dan
ooit en de kostuums en het decor deden hier zeker niet
aan onder dit jaar. De belevenis voor de bezoekers was
ook breder getrokken door niet alleen te focussen op de
show, maar de hele ervaring vanaf het begin dat men het
AFAS Circustheater betrad totdat men wegging. Al met
al kijken wij trots terug op wat iedereen heeft neergezet
en kunnen we zeggen dat het een onvergetelijke avond
was.
Lustrum Productie 2018
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De eerste Virgiliaan
in de ruimte
Interview met Lodewijk van
den Berg, Virgieljaar 1949

I

n het jaar 1949 haalde ik mijn
Gymnasium
B-eindexamen
en besloot ik om in Delft te
gaan studeren. Ik kwam uit een
industriële omgeving in Sluiskil,
een klein dorp in ZeeuwsVlaanderen en vanaf jonge
leeftijd was ik al geïnteresseerd
in technologie.
Ik ben gelijk lid van Virgiel
geworden op aanraden van
kennissen die al lid van Virgiel
waren of dit in hun eigen
studententijd geweest waren.
Mijn eerste twee jaren was ik
een heel passief lid, maar in
mijn derde jaar besloot ik om te
gaan roeien. Dat was een intense
activiteit, en heel succesvol, want
onze ploeg, een lichte vier, heeft
in 1953 de eerste overwinning
voor Proteus getrokken. Daarna
heb ik nog een jaar geroeid,
maar geen overwinningen meer
gehaald.
Ik ben toen wat meer actief
geworden
binnen
Virgiel,
getuige de functie als tweede
penningmeester van het bestuur.
Alle betalingen werden op papier
gedaan, en het was mijn taak om
wanbetalende leden na te gaan.
Ook ben ik Secretaris van
Banzaai, de overkoepelende
ondervereniging van artistieke
groepen zoals Balder, orkest
en toneel, geweest en was ik,
verrassing…, hoofdredacteur van
de Carmina Burana. In mijn jaar
een heel drukke baan, want Virgiel
was toen de gastheer van de
Katholieke Studenten Dagen, een
bijeenkomst van alle katholieke
studentenverenigingen
in
Nederland. De Carmina kwam
gedurende die vier dagen lange
conferentie elke dag uit met
korte verslagen over de lezingen
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en het dagelijkse programma.
Daarnaast ben ik Dictator van
Methusalem geweest. In die
tijd was Methusalem niet alleen
een borrelgenootschap voor
ouderejaars, maar functioneerde
ze ook als de senaat van Virgiel.
De leden van het bestuur waren
ex-officio lid. De borrel was
elke vrijdagavond van 17.30 tot
19.00 uur, vóór het diner. Tijdens
de borrel werden de status en
activiteiten van de vereniging
besproken, en de oudere leden
hadden de gelegenheid om aan
het zittende bestuur raad te
geven.
Het is wat moeilijk voor mij om
verschillen tussen Virgiel van de

alleen tussen onze jaargenoten
maar ook met de ouderejaars.
Door sporadische berichten van
Herman Lelieveldt (voormalig
kamergenoot en erelid van
Virgiel) was ik wel op de hoogte
van de verdere restauratie van
het Barbara klooster, en dat was
een ongelooflijke prestatie.
Ik heb wel de indruk dat Virgiel
nu meer open is. Maar van
de andere kant mis ik wel het
voortbestaan binnen Virgiel van
actieve onderverenigingen zoals
Banzai en Proteus. Wie kan zich
nog herinneren dat op een van
de feestdagen het orkest en koor
van Banzai de Carmina Burana
van Orff opvoerde? En hoeveel
leden van Proteus/Eretes zijn nu
ook nog lid van Virgiel? Maar de
hele structuur en situatie met wat
nu de Technische Universiteit
Delft is en de manier waarop veel
tegenwoordige studenten hun
ervaring als deelnemers in een
hogere opleiding beschouwen,
is ook helemaal veranderd. Het
is begrijpelijk dat Virgiel zich
heeft aangepast aan die nieuwe
omstandigheden.
Mijn vertrek naar de Verenigde
Staten in 1961 was opgezet door
mijn afstudeerhoogleraar. Hij had

“Ons jaar (1949) was het eerste
jaar dat gelijk de ruïnes van het
Barbara klooster binnentrok”
jaren vijftig en het tegenwoordige
Virgiel te beschrijven, want ik
ben niet goed vertrouwd met
de huidige toestand. Levend
in de Verenigde Staten was
het voor mij niet mogelijk om
persoonlijk de ontwikkelingen
gedurende die tussentijd te
volgen. Ons jaar (1949) was
het eerste jaar dat gelijk de
ruïnes van het Barbara klooster
binnentrok, en daar moest
Virgiel zelf ook nog aan wennen.
Veel activiteiten gedurende de
kennismakingtijd waren gericht
op het reorganiseren van de
bruikbare ruimtes. Maar dat
schepte een sterke band, niet

een vriend die professor was aan
de University of Delaware. Het
oorspronkelijk idee was dat ik
daar voor een jaar naar toe zou
gaan als research-assistant. Maar
het bleek dat ik beschouwd werd
als een buitenlandse student,
en ik moest dus colleges volgen
en aan een researchprogramma
meewerken. Ik werd een beetje
gebruikt als een proefkonijn voor
een nieuw programma dat drie
studierichtingen
samenbracht:
chemische
technologie,
materiaalkunde en natuurkunde.
Een heel gedoe, maar uiteindelijk
kon ik promoveren in wat “applied
science” genoemd werd.

Ondertussen zat ik helemaal
de wetenschappelijke kant uit,
met als praktische toepassing
het groeien van eenkristallen.
Als gevolg daarvan kreeg ik
een baan bij een maatschappij
die kristallen ontwikkelde voor
het U.S. Department of Energy
om atoomstraling te meten. Het
laboratorium bevond zich in
Santa Barbara, California, en alles
was geheim. Om daar te werken
moest ik het Amerikaanse
staatsburgermaatschap hebben,
en dat werd dus even vlug
georganiseerd.
Leven in California is ook iets
waar je aan moet wennen. Het
verschil tussen de westkust en de
oostkust van de V.S. is bijna net
zo groot als tussen de oostkust
en Europa. De plaatselijke cultuur
heeft een andere achtergrond
en je uitzicht op de wereld is
meer naar het westen gericht.
Een voorbeeld daarvan is een
aardrijkskundeles van onze toen
zeven jaar oude zoon. “We live in
California, a state of The United
States. Our neighbors are Mexico,
Canada, Japan, China, and the
Philippines. Europe is a continent
with many small countries that
make war all the time. But they
have culture”.
In de jaren tachtig had de NASA
plannen om experimenten te
doen in het nieuwe Spacelab,
gebouwd
in
Bremen
met
medewerking van de jonge ESA.
Het Spacelab kon gemonteerd
worden in de ladingruimte van
de Shuttle. Het kweken van
eenkristallen op de aarde wordt
negatief beïnvloed door de
zwaartekracht. Mijn collega’s en
ik stelden voor om een paar van
onze kristallen in het spacelab
te groeien onder veel kleinere
krachten om te zien of dit de
elektronische eigenschappen van
het materiaal zou verbeteren. Dit
voorstel werd aangenomen, en
wij begonnen aan de bouw van
een oven die onder die condities
zou werken.
Toen bleek dat de NASA een
probleem had. De professionele
astronautengroep in Houston
telde
veel
piloten,
maar
niemand die ervaring had in

wetenschappelijk werk. NASA
besloot dat het gemakkelijker
was om een wetenschapper als
astronaut te trainen dan om van
een piloot een wetenschapper
met praktische ervaring te maken.
De ‘principal investigators’ van
de
geplande
experimenten
werden gevraagd om een
lijst van 12 gespecialiseerde
kandidaten voor te stellen. Dat
bleek moeilijker dan verwacht,
en uiteindelijk werd mijn naam
op de lijst gezet om die vol te
krijgen. Ik was al niet zo jong

‘Simpatico, het
kameraadschap van
Virgiel’
meer, en ik had een sterke bril.
De verwachting was dat ik bij de
eerste selectie al zou uitvallen.
Maar na een gecompliceerd
selectieproces was ik een van
de twee candidaten die gekozen
werden als ‘payload specialist’
met verantwoordelijkheid voor
alle
kristalgroei-experimenten
gedurende de vlucht.
En
uiteindelijk werd ik gekozen
als de ‘primary’ en lid van
de
uiteindelijke
bemanning.
Kennelijk had ik gedurende de
twee jaar intensieve training een
goede indruk gemaakt.
Ruimtevaart in die tijd (1985)
was nog vrij primitief, en kon

een beetje als een gevaarlijke
sport
beschouwd
worden.
Communicatiesatellieten
bestonden nog niet. We hadden
alleen
contact
met
zowat
een half dozijn grondstations
met transmissie voor stem en
beperkte informatie. Gedurende
elke ronde om de aarde hadden
we periodes zonder contact, en
als dan iets ongewoons gebeurde
(zoals een ‘major malfunction’)
dan zou niemand ooit uitvinden
wat ons lot was. Maar alles is goed
gegaan en we hadden een heel
actieve en vriendschappelijke
crew. Zo’n reis is voer voor veel
interessante verhalen die leuk
zijn om te vertellen, maar daar
zou ik een hele Carmina mee
kunnen opvullen.
Politici en andere belangrijke
personen praten tegenwoordig
veel over een ‘global’ uitzicht,
ofschoon ze zelf nooit verder
hebben kunnen kijken dan de
horizon. Een van de blijvende
ervaringen van een ruimtevlucht
is dat je inderdaad een globaal
uitzicht krijgt. De kleine omvang
van de aarde (het duurt zowat
90 minuten om een rondje te
maken) vergeleken met andere
hemellichamen maakt dat je
meer begrip krijgt voor de
levenshouding en ambities van
andere groepen en culturen.
Niettegenstaande
de
grote
veranderingen
in
Virgiel
gedurende de laatste zeventig
jaar, is de geest van de vereniging
nog steeds hetzelfde. Als ik naar
een reünie kom, ervaar ik dezelfde
houding van kameraadschap en
levensopvatting die voor mij het
karakter van Virgiel bepaalt. In
California wordt dat een gevoel
van ‘simpatico’ genoemd. Dit is
een goede omgeving voor jonge
studenten om zich verder te
ontwikkelen. Ik hoop dat andere
oud-leden willen medewerken
om deze houding te bewaren en
beschermen, het enige dat ik kan
bijdragen is dat als gevolg van
mijn vele reizen Virgiel de enige
Delftse studentenvereniging is
die een astronaut als oud-lid
heeft.
Lodewijk van den Berg.
70e jaars and counting
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NIEUWS VANUIT
‘Human Power Team wereld- ‘Verkeerslichten op de campus’
De verkeersdrukte op en rond de campus is een groeiend
kampioenschap gewonnen’
probleem. Verkeerslichten zijn volgens de gemeente
Delft het antwoord op onveilige situaties.
Op de kruising Rotterdamseweg-Jaffalaan komt een
definitief verkeerslicht. De stroom fietsers is daar tijdens de
spits zo groot dat er gevaarlijke situaties ontstaan. Hetzelfde
geldt voor het kruispunt Mekelweg-Jaffalaan, dat in 2014 al
het onveiligste kruispunt van de campus werd genoemd.
Hier plaatst de gemeente eerst tijdelijke verkeerslichten, die
worden vervangen door definitieve als blijkt dat ze werken.
De verkeerslichten worden deze maand al geplaatst.

Foto: Bas de Meijer

Studenten uit Delft en Amsterdam hebben afgelopen
week met hun zelfgebouwde aerodynamische ligfiets
alle concurrentie achter zich gelaten.
Wielrenster Lieke de Cock reed in de VeloX8 de winnende
topsnelheid van 120 kilometer per uur. De andere renster
van het studententeam, Jennifer Breet, haalde met 117
kilometer per uur de tweede plaats. Het wereldrecord
hebben de studenten met hun zelfgebouwde ligfiets niet
kunnen verbreken. Dat is nog steeds in handen van Barbara
Buatois, die in 2010 een snelheid van 121,8 kilometer per uur
behaalde.
Tegenslagen
Naast problemen met het transport van de ligfiets, kwam het
team in Nevada voor meer verrassingen te staan. Zo bleek
dat het team dat wereldrecordhouder is bij de mannen, dit
jaar ook in de vrouwencategorie meedeed. Een concurrent
erbij dus.
Daarnaast bleek het communicatiesysteem niet goed te
functioneren in de woestijn, waardoor de coaches geen
contact konden hebben met de atleten tijdens de race.
“Helaas blijft het topsport en zit het soms niet allemaal
mee”, zegt teamleider Stephanie Wiechers. “Toch ben ik
enorm trots op alle teamleden en de atleten dat ze ondanks
alle tegenslagen er alles aan deden deze problemen op te
lossen.”
Nieuw ontwerp
Het team deed dit jaar mee met hun VeloX8, een
aerodynamische ligfiets die met behulp van 3D-scans
speciaal op maat is gemaakt voor de rensters. Om ruimte
te besparen in de fiets, werd een nieuw ontwerp van het
schakelsysteem gebruikt. “Bij een normale fiets beweegt
je ketting wanneer je schakelt naar een andere versnelling,
maar bij ons bewegen juist de tandwielen. Dit zorgt ervoor
dat de ketting altijd in een rechte lijn blijft, waardoor
er minder wrijving is in de ketting dan bij een normale
racefiets.” vertelt Thijs Bon, chief engineer van het Human
Power Team.

Conflictanalyse
Op twee andere drukke oversteekplekken voor fietsers,
ter hoogte van de Julianalaan en de Mijnbouwstraat, wil
de gemeente eerst met zogenoemde ‘conflictanalyses’
onderzoeken of stoplichten gewenst zijn. Dat kan pas in
2020, omdat tot die tijd op deze route de Sebastiaansbrug
is afgesloten. Door die afsluiting is er tijdelijk een
verschuiving van auto- en fietsverkeer. “De meerwaarde van
verkeerslichten is tot die tijd beperkt,” aldus de gemeente.
Het aanpassen van collegetijden en het beperken van
brugopeningen tijdens de spits zou de verkeersdrukte ook
kunnen doen afnemen. De gemeente zegt toe dit najaar in
gesprek te gaan met TU en provincie, om te verkennen welke
mogelijkheden er op dit vlak zijn. Een TU-woordvoerder
meldt hierover nog niet met de gemeente gesproken te
hebben.
Workshops
Bovengenoemde oplossingen zijn het resultaat van drie
workshops, gehouden tussen januari en juni dit jaar. Tussen
de zestig en honderd deelnemers kwamen daar op af, vooral
omwonenden van de campus. In het voorjaar zijn er op vier
plekken wachtrijmetingen en tellingen van fietsers en auto’s
gedaan. “Daaruit bleek dat er tijdens de ochtendspits sprake
is van een piek van circa 800 fietsbewegingen per kwartier
op de route Abtswoudsebrug-TU en een piek van circa 500
fietsers per kwartier op de Michiel de Ruyterweg-TU,” aldus
de gemeente.
De wachttijden voor automobilisten zijn gemiddeld genomen
acceptabel, vindt de gemeente. “Ook al hebben individuele
bewoners soms andere ervaringen.”
De gemiddelde
wachttijden lagen tussen 5 en 49 seconden, wat ruim onder
het gestelde maximum van twee minuten ligt. Het probleem
ligt volgens de gemeente bij de onvoorspelbaarheid van
deze wachttijd en bij de verkeersveiligheid voor vooral
fietsers. Verkeerslichten zouden deze problemen het beste
oplossen.
De gemeente trekt 113 duizend euro uit voor bovengenoemde
maatregelen.

De voorbereidingen voor de World Human Powered Speed
Challenge 2019 zijn al aan de gang. Een Nederlandse delegatie
zal dan opnieuw een gooi doen naar het wereldrecord voor
vrouwen.
(Bron: TU Delta, 17 september 2018 door Mirjam van der Ploeg)

12

Foto: Connie van Uffelen
(Bron: TU Delta, 7 september 2018 door Mirjam van der Ploeg)

‘Stadslandbouw op het dak van
Civiel’
Wetenschappers kunnen bij Civiele Techniek en
Geowetenschappen voortaan het dak op voor
onderzoek naar watermanagement. Er is een ‘polderdak’
aangelegd.
Op het dak van collegezaal C/D van Civiele Techniek
en
Geowetenschappen
kunnen
komend
voorjaar
landbouwgewassen groeien. Er is de afgelopen weken een ‘groen
dak’ aangelegd van vijfhonderd vierkante meter. Daaronder zit
een laag van 60 millimeter diep waarin regenwater kan worden
opgeslagen. Deze waterbuffer pal onder het groen maakt
andere vegetatie dan sedum (vetkruid) mogelijk.

een stalen trap. Er is asbest aangetroffen bij de afwatering van
het referentiedak. Het gaat volgens een woordvoerder van de
TU om het deel dat in de grond zit. Dat gedeelte is afgezet en
wordt nog gesaneerd.
Kleinere versies van het polderdak worden met andere
universiteiten getest op vier locaties in Italië. “Daar zijn drogere
periodes”, zegt Ratering Arntz. “We willen er vergelijkbare data
verzamelen om te kijken hoe het dak zich gedraagt. Zo kunnen
we het optimaliseren voor andere klimaten.”
(Bron: TU Delta, 19 september 2018 door Connie van Uffelen)

‘DSHV Snoek hengelt
nieuwe leden binnen’

320

Wat begon als een ludieke whatsappgroep, is
uitgegroeid tot een heuse vereniging met statuten. Ruim
driehonderd studenten schreven zich in bij nieuwkomer
DSHV Snoek.

(Illustratie: www.polderdak.nl)
Het doel van het polderdak® is grote regenbuien afvangen en
daarmee de riolering ontzien, legt onderzoeker Olivier Hoes
uit. Tussen het dak en de dakafvoer zit een klep met sensoren
waarmee de hoeveelheid vast te houden water is te variëren.
“Wanneer we het water niet willen gebruiken voor het dak of
voor een andere functie, kunnen we het na de bui afvoeren.”
Hoes wil kijken in hoeverre Buienradar nuttig is om op voorhand
te bepalen of water op het dak moet worden afgevoerd.
Naast collegezaal C/D ligt collegezaal A/B met een identiek
dak. Daarop is geen groenblauw dak aangelegd, maar wordt
wel meetapparatuur geïnstalleerd voor referentiemetingen.
Daardoor is te vergelijken wat de toegevoegde waarde is van
dat polderdak, dat wordt gefinancierd door het Europese
Instituut voor Innovatie en Technologie EIT Climate-KIC.
Hoes wil de hoeveelheid neerslag meten, de temperatuur op
en vlak onder het dak, de wind, uv-straling, de waterafvoer en
de temperatuur bij het plafond in de collegezaal. Dat laatste
om vast te stellen of het met een polderdak koeler is en zo ja:
hoeveel graden. “We onderzoeken of het een zinnig argument
is dat je een groen dak moet aanleggen voor een koeler pand.”
Daarnaast wil Hoes weten in hoeverre het mogelijk is om
dichtbij huis landbouw te bedrijven. “Het is fantastisch om op
zo’n groot dak gewassen te telen en een terrasje te hebben.”
De komende tijd wil hij met onderzoeker Lexy Ratering Arntz
uitzoeken wat ze gaan zaaien. “Gerst en hop leek ons leuk”,
grapt Hoes. “Misschien aardbeien en pluksla”, zegt Ratering
Arntz. Ze zoeken daartoe nog enthousiaste studenten om een
stadslandbouwteam mee op te zetten.
De buitenrand van het dak krijgt vaste begroeiing waar de
onderzoekers niet mee werken. “Zodat je niet in de buurt van de
dakrand hoeft te komen”, zegt Hoes. Op het grotere middenstuk
komen vakken met verschillende gewassen. Op het dak zitten
haken ter beveiliging. “Je mag alleen richting de rand met een
gordel om die is aangehaakt. Als je er dan per ongeluk van af
valt, blijf je bungelen.”
Het polderdak is onderdeel van de waterstraat in de Green
Village en kan straks zestig liter water per vierkante meter
opvangen. “Het is doorgerekend dat de huidige constructie
hiertoe in staat is”, zegt Hoes. “Het enige wat we niet moeten
doen is daar met vijftig man gaan kijken hoe mooi groen het
is. Daarvoor hebben we een platform en in een hoek een
terrasvorm gebouwd waarmee je in groepjes kunt kijken.”
Dat laatste kan nog even niet: het wachten is op de komst van

“Dat was voor ons ook een verrassing”, lacht voorzitter
(‘Praevis’) Mart Last. “We hadden dinsdag een borrel waar
nieuwe leden hun shirt konden ophalen. Toen hadden mensen
hun huisgenoten en vrienden meegenomen, die ook lid wilden
worden.” De vereniging groeit zo snel dat oprichters overwegen
de inschrijvingen te sluiten om het organisatorisch haalbaar te
houden.
Mogelijkheden
Waarom de vereniging zo populair is, durft Last niet met
zekerheid te zeggen. “Onze timing was volgens mij goed,
omdat we vlak voor de OWee begonnen. En we hadden al snel
onze vormgeving op orde, met eigen shirts, stikkers en een site.
Toen zijn we het met z’n zessen gaan hypen. Dat heeft blijkbaar
gewerkt.”
Het grote ledenaantal opent allerlei deuren. “We kunnen ineens
dingen gaan organiseren. Met zoveel mensen is dat niet meer
zo’n enge investering. 21 september hebben we ons eerste
feest, dat we Vissa hebben genoemd en voor alle leden gratis is.
De band is al geregeld.” Onder de nieuwe leden zijn een hoop
enthousiastelingen, zegt Last. “Er is al vier keer iemand naar
de intern toegekomen om aan te bieden te helpen met onze
website.”
Vissen
En wordt er echt gevist? “We dragen de vissport natuurlijk een
warm hart toe,” zegt Last. “En we willen leden die een echte
visvereniging verwachten natuurlijk niet teleurstellen. Er zijn
best wat mensen, vooral eerstejaars, die daar enthousiast over
zijn. Daarom willen we commissies instellen die zich daarmee
bezighouden. Al was het maar een middagje chillen langs de
Schie.” De vereniging heeft Hengelsport Nederland gevraagd
om advies, bijvoorbeeld over de aanschaf van vispassen.
Hoewel de vereniging in eerste instantie als informeel groepje
begon, is het contact met de notaris gelegd. “Het wordt nu
echt officieel,” zegt Last. Toch zal het ludieke karakter van de
vereniging niet verdwijnen,” belooft hij. “We blijven ludiek. Maar
nu officieel ludiek.”

(Bron: TU Delta, 6 september 2018 door Mirjam van der Ploeg
Foto: DSHV Snoek
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In de spotlight:

SCHEURENSEMBLE
Meer dan een reünie

“Met een zeemlap in de weer, want ik heb
geen haren mee” (uit ‘Mis Haar’: The FINAL
part 1/2 22:25)
De opwinding was voelbaar. De eetzaal
stampvol vol. De glazen gevuld. Iedereen
ging er eens lekker voor staan. Ruim 25
jaar na het aller allerlaatste optreden bleek
de schaduw van twisten en onderlinge
kinnesinne te zijn verdwenen. Het ging de
protagonisten niet om het vullen van de
zakken. Het was meer dan een reünie. Er
werd gezocht naar het bewijs: eens de band,
altijd de band.
Zou de machine kunnen grommen en
aanzwellen? Zou het enthousiasme nog een
keer kunnen overslaan op het loyale publiek
dat van heinde en ver naar de Oude Delft
was gekomen? Zou menig jongerejaars
(het had mijn dochter kunnen zijn, sterker
nog…) weemoedig het hoofd schudden en
de oren pontificaal bedekken, onderweg
terug naar de bar voor een Cola Light? Zou
het Scheurensemble überhaupt nog wat
kunnen?
“De historie van die mooie stad kun je zien
al zittend op je gat” (uit ‘de Rondvaart’: The
FINAL part 2/2 2:55)
Het werd poëzie, gevatte & haarscherpe
komedie en maar vooral een muzikaal feest
der herkenning.
Het Scheurensemble speelde in TGV-vaart
al haar grote hits. Het kokende elixer dat de
tand des tijds moeiteloos heeft getrotseerd.
Niets gedateerd. Het rookt. Het kucht.
Het zweet de zelfkant en zelfspot van het
studentenbestaan. Het draait om vertier,
sex en vooral samen spelen.
Met de jaren heeft het geluid van combo aan
kracht en aan zelfverzekerdheid gewonnen.
Vanuit donker Afrika slaat Drummer André
af. De tandem, de machine Jeroen (Bas) en
Simon (Gitaar) haken in, maken de groove.
En dan voel je de muur getild worden, je

voelt de krakende overdrive, De Marshall
gaat op 11, de onvermijdelijke scheur van
Karel (gitaar) smeert de voegen & naden
van het geluid.
“Ze heeft van die mooie krullen in haar haar.
Waar? O daar” (uit ‘Vishaak Bloes’: The
FINAL part 2/2: 17:36)
Alive & kicking recht door de midlife crisis.
Het Scheurensemble staat gevaarlijk op de
richel, en plukt die bloem met dorens. Als
Hans (zang) & Hans (zang) het podium
delen is de spanning & opwinding voelbaar.
Het koppel zingt, presenteert maar vooral
zweept het publiek. Niet met handjes in
de lucht maar met rake kwikslagen. Het
vertrouwen glundert. De zaal komt tot
leven, tot bloei, hervindt de passie, de
liefde. In vol ornaat klimmen de vele dames
Vishaak het podium op als de eerste tonen
van de Vishaakbloes klinken. De galajurken
bezetten pontificaal het toneel voor een
soft erotische pas de deux met de band.
Een brisante act.
“Schatje ik weet jij leest bouquetreeks, over
passie hartstocht & romantiek ” (Uit Botte
Sex: The FINAL part 2/2: 3:15)
Bij de hoogmis heeft een beschonken paap
zijn liederenbundel niet nodig. Zij brullen de
refreinen luidkeels mee. Het koor zwelt aan
om nog een keer in volle onschuld te keer
te gaan op de grand finale: Botte Sex. De
gierende gitaar. Een olijke blik tussen Hans
& Hans. Het is gelukt. Missie volbracht. Het
zweet droop met grote droppels van het
craquelé plafond terug op de dampende
menigte. De humorvolle rock&roll-lawine
sloeg genadeloos de jaren van zich af en
vatte nog één keer vlam.
Je had er bij moeten zijn.
Troostprijs: google
op ‘Youtube+Scheurensemble+the+FINAL’.
Jeroen Wagnenaar
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LUSTRUM WEEK
Iets minder dan een half jaar geleden vond de Lustrumweek plaats. De Lustrumweek is misschien
een onbekend concept voor sommigen van jullie. Deze week is namelijk nog nooit op deze manier
georganiseerd. Het doel van de Lustrumweek was om een onvergetelijke week neer te zetten met nieuwe
activiteiten. De week bevatten veel verschillende type activiteiten, zodat iedereen zich aangetrokken
voelden tot het lustrum. Om een duidelijker beeld te geven:
Het programma van de Lustrumweek
Zondag 6 mei: Chique Dag op renbaan Duindigt Wassenaer
Maandag 7 mei: Openlucht Bioscoop op de Markt Delft (middag en
avond film)
Dinsdag 8 mei, ochtend: Breakfast Club op Virgiel
Dinsdag 8 mei, avond: Poolparty bij Groenoord Schiedam
Woensdag 9 mei: ReunistenTour, Prinsenhof Delft
Donderdag 10 mei: Master of Darts, Broodfabriek Rijswijk
Vrijdag 11 mei: Grachtenconcert, Zuidkolk Delft
Zaterdag 12 mei: Strandfestival, Beachclub Naturel Scheveningen

Reünisten Tour
Zoals te zien, was er ook een activiteit voor zowel huidige leden
als reünisten. Wij van de Lustrumweek vonden het belangrijk
dat de band tussen huidige leden en reünisten verbeterd wordt.
Met deze activiteit wilden we de eerste stappen zetten in de
juiste richting. Tijdens de ReunistenTour werden er vier oudVirgilianen geïnterviewd door een huidig lid (Tijs Ziere), terwijl
de rest van de leden luisterde naar het interview (zoals in het
programma CollegeTour van NTR). De vier oud-Virgilianen
hadden ieder een speciaal verhaal, twee hadden een 180graden
carrière switch gemaakt en de twee anderen combineerde hun
passie voor duurzaamheid met hun banen. Niet alleen Tijs heeft
de oud-Virgilianen geïnterviewd, de leden die in de zaal zaten
hadden ook de mogelijkheid om tijdens de avond hun vragen
te stellen. Na de ReunsitenTour was er een borrel op Virgiel, om
nog na te kunnen genieten. Wij hebben er in ieder geval enorm
van genoten, en hopen dat er in de komende jaren meer van dit
soort activiteiten worden georganiseerd!
De Lustrumweek Commissie
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PIEKWEEK

We kijken terug op een fantastisch lustrumjaar,
dat na het gala, de wintersport en de lustrumweek
werd afgesloten met de Piekweek! In de zomer
van 2018 hebben we met alle Virgilianen het
terrein van KV Fortuna compleet veranderd
in een grootse feestlocatie. In de aanloop van
het evenement hebben we samen met TP en
honderden enthousiaste leden hard geklust om
alles aan te kleden en wat was het mooi! Nadat
iedereen moe maar voldaan terugkeerde van het
geweldige Piekweekend in Kloster Graefenthal,
kon op zondag het terrein worden bewonderd op
het Openingsfeest. De kop was eraf! Hierna volgde
op maandag de openlucht cabaretshow waar alle
brakke gezichten weer een glimlach kregen. Op
dinsdag kwamen alle ouders, broertjes, zusjes,
neefjes, nichtjes, opa’s & oma’s naar Delft voor
de familiedag waar iedereen genoot van allerlei
activiteiten, een hapje en een drankje en werd er
tot laat gedanst! Woensdag barste het festival los
waar vrienden en vriendinnen uit heel Nederland
welkom waren. We hadden de zon besteld, de
despo stond koud en de sfeer zat er al vroeg in

wat leidde tot opnieuw een topdag. De donderdag
was voor alle Virgilianen een groot raadsel en
zonder enig vermoeden stond er een prachtig
diner klaar waar iedereen met zijn/haar date kon
aanschuiven. De dag werd uiteraard afgesloten
met opnieuw een fantastisch feest met de meest
verrassende artiesten. Vrijdag hebben de jongens
tegen de meisjes gestreden tijdens de biercantus,
met enige echte 4D lustrumpul. Zaterdag was een
rustdag, zodat iedereen tijd had om het mooiste
outfit te maken voor het compleet uitverkochte
oud-huisgenotenfeest! Zondag was het dan echt
zo ver: het laatste lustrumevenement, waar het
besef kwam dat het lustrum nu écht voorbij was.
Tevreden keerde iedereen huiswaarts en langzaam
keerde het terrein terug naar haar oude staat. Het
lustrum is voorbij, maar het was geweldig en tot
over vijf jaar!

Groetjes,
Maartje namens de Piekweek
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Jubeljaar 1949
“Het Begin van
de Toekomst”
Het jaar 1949 is het eerste jaar dat de aspirantleden
van Virgiel rechtstreeks op de nieuwe Barbara
societeit werden ontvangen. Wij hebben dus de
eer om als de eerste groenen het gebouw binnen
te gaan, en als eerstejaars het Barbaralied binnen
de societeit te zingen. Wij werden ook aangeraden
om oude kleren aan te doen zodat we geschikt
waren om vuil uit de kelders te halen. De ruimte
beschikbaar voor societeit en eetzaal was links
vanaf de deur naar de tegenwoordige eetzaal tot de
voormuur van het gebouw. De rest van die vleugel
was nog niet veilig voor gebruik en was met een
houten schotting afgesloten. De regentenkamer
was wel beschikbaar voor het bestuur.
Nederland in die tijd was zich nog aan het herstellen
van de tweede wereldoorlog, Gelukkig voor ons

Jubeljaar 1959
“Met meer dan 200 man wilden wij lid
worden van Virgiel; meer dan in ander
jaren; het ging goed met de vereniging.
Virgiel schrok er zelf van.“
Toen wij in Delft aankwamen waren er nog
spooroverwegen, die geregeld dicht waren en die net
als de brug over de Schie ervoor zorgden dat je zeker
te laat op college kwam als je te lang had uitgeslapen.
De colleges, waar je in die tijd in jasje dasje moest
verschijnen, hoe heet het er in de zomer ook was…
De Owee dagen waren in die tijd ook nog niet bekend.
Na de inschrijving op de Technische Hogeschool kon je je
inschrijven om lid te worden van een studentenvereniging.
Om toegelaten te worden moest je een groentijd lopen
of ondergaan die nogal wat verschilde met de huidige
kennismakingstijd maar wel hetzelfde doel nastreefde.
Het was een tijd van leuke en minder leuke activiteiten
en van goede en slechte gesprekken maar vooral weinig
slaap. Herinneringen aan de sportdag en de zanglessen
zijn er nog steeds.
Het verbroederingsfeest met veel bier en deurwachten en
een bisschop met een grote blaas werd voor sommigen
een grote kwelling
Het jaar 1959 is ook het jaar van een explosie van
studenten die Technische Natuurkunde . Geïnspireerd
door de Russische Spoetnik, de reactie van America om
binnen tien jaar op de maan te staan, de erg positieve
verwachtingen van de kernenergie, dachten velen dat er
in de natuurkunde een goede boterham te verdienen
viel. Ook ons jaarlied getuigd daarvan al is niemand
van ons jaar een ruimtereiziger of een groot kernfysicus
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was in het voorjaar het bonnetjessysteem voor
voedsel en andere levensbenodigheden afgeschaft,
zodat we genoeg konden kopen om onze honger
te stillen. Maar fietsbanden waren nog moeilijk te
vinden. En de toen nog genoemde Technische
Hoogeschool eindigde bij de Julianalaan.
Dit jaar zijn we 70e jaars geworden, en het is door
de gratie van de oudledencommissie voor de eerste
keer een jubileejaar gemaakt. De verwachting is
daarom dat alle jaargenoten die daartoe nog in staat
zijn aan deze reunie zullen deelnemen. Het plan is
dat we elkaar ontmoeten in de Regentenkamer,
samen met verschillende jongere jaren. Op die
manier kunnen we als oude heren rustig praten
over het verleden en het lawaai en drukte van
de piepjongeren vermijden. Wij hopen dat velen
van ons het kunnen halen. Wandelstokken zijn
toegelaten.
Ton Guinee
Lodewijk van den Berg

geworden. Waarschijnlijk vonden we het toch beter
met beide benen dichter bij de grond te blijven en was
kernenergie niet zo schoon en veilig als verwacht.
Wij hebben het lelijke viaduct zien verrijzen, die Delft
van de spooroverwegen verloste, maar Delft toch een
beetje in tweeën deelde. Wie nu over de Phoenixstraat
of de Spoorsingel loopt, verwondert zich over de fraaie
modernisering van dit deel van Delft, waarbij men kan
genieten van de rust, nu de treinen in een moderne
tunnel rijden. Wel met een verlaagde snelheid om te
voorkomen dat de draaideuren van het station onbedoeld
draaimolens worden.
Er werd goed gestudeerd en het P1 en P2 werden veelal
op tijd gehaald waardoor ons jaar ook een flink aantal
bestuursfunctionarissen heeft geleverd om voor de
continuïteit van onze mooie vereniging te zorgen.
Was in het begin de huidige eetzaal de sociëteitszaal, en
de huidige prestige zaal de eetzaal tegen het einde van
onze studie was Alcuin wat het nu is met uitzondering
van de vierde fase, het gedeelte boven de keuken dat
een aantal jaren later pas werd gerealiseerd. Vele van
ons hebben vaak in nachtelijke uren bij Calvé gewerkt
om een financiële bijdrage te leveren aan de bouwkosten
van onze prachtige sociëteit.
Bij de reünie toen wij 50-ste jaars werden waren velen
aanwezig. Zelfs vanuit Australië was een jaargenoot
overgekomen.
Helaas hebben we de laatste 10 jaar van een aantal
jaargenoten definitief afscheid moeten nemen. Wij hopen
dat de 60-jaars reünie voor velen een reden zal zijn om
nogmaals naar Delft te komen.
Coos Wever

Verandering

Kennismakingstijd
Kennismakings Commissie 2018
Waarde reünist,
In een vorige uitgave van dit blad hebben wij je op
de hoogte gesteld over onze plannen in voorbereiding
op de kennismakingstijd. Nu, na de KMT, vertellen wij
jullie graag hoeveel van de plannen daadwerkelijk zijn
waargemaakt en welke veranderingen daadwerkelijk
zijn doorgevoerd.
Eén van de belangrijkste aspecten die we aan wilden
passen was dat aspirant-leden niet deden wat ze
gezegd werd uit angst, maar omdat ze zichzelf
moesten bewijzen. Daar hebben we iets nieuws
voor toegevoegd aan de KMT: een das. Als aspirant
leden enthousiast deelnamen aan het programma
en bewezen dat zij genoeg kennis, initiatief en
enthousiasme hadden, kregen ze een das. Dit werd
zowel in groepen, bijvoorbeeld de schrijvers van het
jaarlied, als individueel uitgereikt. Deze dassen konden
net zo makkelijk ook weer ingenomen worden wanneer
hun inzet verslapte. Op dag één hadden ze te horen
gekregen dat ze geen lid konden worden als zij aan het
eind van de twee weken geen das in hun bezit hadden.
Dit bleek een goed middel te zijn dat aspirant-leden
motiveerde zichzelf te bewijzen.
Iets wat hiermee rijmt is dat geprobeerd hebben de
aspirant leden te laten beseffen dat iedereen die ze
ontmoetten tijdens de KMT er speciaal was om hen
alle aspecten van Virgiel bij te brengen. De bedoeling
was dat ze hier dankbaar voor zouden zijn en om die
reden kennis wilden opdoen, bijvoorbeeld door goede
vragen te stellen aan groeperingen die langskwamen
op het kamp. Wij denken dat hier zeker een stap in
gezet is. Wij vonden in vergelijking met onze eigen KMT
dat de vragen die gesteld werden interessant waren
en dat aspirant leden inzet toonden in de bezoekende
groeperingen.
Bovenstaande zijn algemene veranderingen die wij
dit jaar hebben doorgevoerd. Echter zijn er ook twee
dingen die voor jou als reünist waarschijnlijk een
stuk interessanter zijn. Allereerst hebben we dit jaar
jullie bestuur, het reünistenbestuur uitgenodigd om
naar het kamp in Spijkenisse te komen. Zij hebben
uitgelegd hoe de reünistenvereniging in elkaar steekt.
Daarnaast hebben zij een heel aantal aspirant leden
duidelijk gemaakt dat Virgiel iets is dat blijft, of dat nou
in de vorm is van een jaarclub of dispuut waarmee je
jaarlijks op vakantie gaat of in de vorm van een borrel
een aantal keer per jaar. Deze informatie is voor velen
een motivatie zich in te zetten voor de vereniging en
voor de vrienden die ze hier maken.
Het tweede dat we hebben geprobeerd toe te voegen
maar waar nog veel in verbeterd kan worden is een
reünistenborrel. Al jaren komen er op de eerste dag van
het kamp twee personen spreken over hun ervaringen
en over de geschiedenis van onze vereniging. Dit wordt

doorgaans afgesloten met een heel aantal vragen
vanuit de aspirant leden. Ons leek het leuk om die
vragen in een spontaan, persoonlijk gesprek te kunnen
stellen in de vorm van een borrel. Hiervoor hebben
wij een uitnodiging de deur uit gedaan naar nog een
aantal reünisten, want twee reünisten op 350 aspirant
leden is een wat scheve verhouding. Echter is het ons
vanwege een korte termijn niet gelukt veel van jullie te
enthousiasmeren. Wie weet vinden onze opvolgers dit
een leuk project om aan te pakken zodat dit volgend
jaar verbeterd toegevoegd kan worden aan de KMT!
Het is natuurlijk onmogelijk om de gehele
kennismakingstijd en al onze projecten in één pagina
te bespreken. Mocht je geïnteresseerd zijn in een
uitgebreidere versie? Dan kun je mailen naar kc@
virgiel.nl.
Met Virgiliaanse groet,
Marjoleine Meijs
Secretaris Kennismakingscommissie 2018

Het Reünisten Toezicht Orgaan
Door de gebeurtenissen tijdens de KMT
2016, waarna de TU sancties heeft opgelegd
aan Virgiel, is het Reünisten Toezicht
Orgaan ingesteld. Tijdens de KMT 2017 en
ook weer in 2018 is er toezicht gehouden
op (onderdelen) van de KMT. Weer een 15tal reünisten heeft zicht dit jaar daarvoor
ingezet. De groep heeft weer een tamelijk
gevarieerde samenstelling ; de jongste
toezichthouder was van het virgieljaar
2010, en de oudste van 1969. Door deze
diversiteit is het mogelijk om toch met de
nodige afstand van de vereniging, maar
ook met de ervaring van door zelf een KMT
te hebben gehad, om er met de gepaste
afstand, maar toch de gewenste bekendheid
naar een KMT kan worden gekeken. Er viel
op dat er veel onderdelen zijn aangepast
onder andere naar aanleiding van onze
bevindingen van het vorige jaar. Tijdens
het bezoeken van een KMT activiteit is er
gelet op de veiligheid, de geestelijke en
lichamelijke gezondheid van de aankomend
leden en of de activiteiten maatschappelijk
uitlegbaar zijn. Alle bevindingen worden
momenteel verzameld en het verslag zal
worden besproken. Deze informatie zal
worden meegenomen in het maken van
(aanpassingen in) de plannen voor komend
jaar.
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Jubeljaar

1969
De kaalkop is nu
overleden
In 1969 kreeg ik als nuldejaars een kamer op
Spoorsingel 66, een half Virgiel-half Corpshuis.
Toen nog twee studenten op de grote voorkamer
op de eerste verdieping en twee op de grote
achterkamer. Slapen deden we met z’n vieren in
twee stapelbedden in het kleine tussenkamertje.
Het grote raam naar de steeg had geen gordijnen.
Het was er altijd helverlicht door de straatlantaarn
pal naast het raam. Dit euvel losten we op door de
elektriciteit af te tappen en boven elk stapelbed
een trekschakelaar aan te brengen. Het werkte
naar volle tevredenheid. Het studentenleven was
voor ons één lang speelkwartier!

Dat speelkwartier speelde zich af in je
studentenhuis, maar vooral op Virgiel. We waren
de eerste feuten zonder kale koppen, de oude
groentijd was afgeschaft. Nieuws, want zelfs
regionale kranten, zoals in Friesland en Limburg,
schreven hierover:
In navolging van onze langharige, werkschuwe,
Damslapende generatiegenoten waagden we
het zelfs om tijdens de tot kennismakingstijd
herdoopte groentijd een nacht in een Apeldoorns
park door te brengen.
Zondagskinderen waren wij, babyboomers,
massaal gingen we studeren, velen als eerste
generatie-student, een grote sociale klimpartij
begon. Spelen, vrijheid, als je wilde: lang studeren,
gesteund door een beurs. Hoe anders is het nu.
Nu we gepensioneerd zijn, zijn we nog steeds
die zondagskinderen, in welvaart weer een
speelkwartier, gezond en een lang leven.
Zou het niet aardig zijn, als 50ste jaars, weer
eens die verschraalde bierlucht te ruiken in de
sociëteitszaal, onze jaargenoten, dik, grijs of nu
wel kaal, weer te ontmoeten, daar waar ons eerste
speelkwartier begon, 49 jaar geleden op Virgiel?
Met Bas, Bonnie, Jos, Frans, Peter, Jan, Chris en
Ruud heb ik nog contact. Hoe gaat het met de
andere 150?
Eric Luiijf, Jos Theunissen en ondergetekende
(wij bleken jaarcommissarissen te zijn) nodigen
al onze jaargenoten van de lichting 1969 om
op zaterdag 24 november op de Virgielreünie
te komen om onze 50ste jaars-status te vieren,
elkaar te spreken en herinneringen uit te wisselen.
Fons Verheijen

Spoorsingel 66, met
tegenover het raam
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de

straatlantaarn

“Het studentenleven
was voor ons één
lang speelkwartier!”
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Oud Leden Lustrum Gala
April 2018
Afgelopen december 2017 vond het lustrumgala
plaats in Praag: een prachtige locatie voor een
hele mooie kickstart van het lustrumjaar. Hoewel
er in Praag zeker ook oud leden aanwezig waren,
werden er onder een aantal oud leden vraagtekens
gezet achter de locatie: waarom op een externe
locatie, zo ver weg, als je zo’n mooie sociëteit in
Delft tot je beschikking hebt? Daar ontstond het
initiatief voor de organisatie van het Oud Leden
Lustrum Gala, op ons eigen Alcuin, net als vroeger.
Afgelopen april was daar het langverwachte gala
op onze mooie sociëteit. Een groepje oud leden
had samen met de Oud Leden Commissie in de
maanden daarvoor de nodige voorbereidingen
getroffen om dit een geslaagde avond te laten
worden. Het was een mooie lenteavond en
rond een uur of 9 kwamen de eerste galanten
binnenstromen. Oude Delft 57 was omgetoverd
tot een galalocatie van de hoogste klasse. De rode
loper was uitgerold, het pand prachtig belicht.
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De gasten werden ontvangen met een glas
champagne, om vervolgens hun weg te banen
door de met palmbomen overspoelde sociëteit.
De vele ruimtes van Alcuin waren goed benut:
voor zowel de sociëteitszaal als de eetzaal
stond een dijk van een line-up op de planning.
In de boekerij was een casino gehuisvest en de
prestigezaal was omgetoverd tot wijnbar, daar
waar de feestgangers even rustig konden zitten
en kletsen, onder het genot van een wijntje
en live pianomuziek. De hooizolder diende als
photobooth, waar alle opgedofte gala-gangers
in de mooiste jurken en rokkostuums zich direct
met hun groepering konden laten vastleggen.

Bij de start van de eerste optredens gingen direct
de voetjes van de vloer: dat beloofde een mooie
avond te worden! De drank vloeide rijkelijk en alle
oud leden voelden zich direct weer thuis op Virgiel.
Door het Partijen- en keukenprasidium waren er
heerlijke hapjes verzorgd die de gehele avond
door de zaal werden verspreid. Op de dansvloer
stond een mooie mix van huidig en oud-Virgiliaan.
Qua jaarlagen was er een mooie verdeling te zien:
er waren jonge reünisten aanwezig, maar ook de
oudere garde was goed vertegenwoordigd. De
aanwezige huidige leden, die allemaal hun steentje
bijdroegen aan de avond, zijn door menig oud lid
rijkelijk voorzien van sterke verhalen over Virgiel
van vroeger.
De gehele avond hebben er tal van bandjes en
DJ’s opgetreden. Onder andere de ‘Virgilius Very

Big Band’ en het Scheurensemble hebben het dak
eraf geblazen. Ook trad Dick Franssen aan rond
middernacht, waardoor menig oud lid niet meer
van de dansvloer was af te slaan. Tot in de late
uurtjes is er gedanst op de sociëteit: toen om 3
uur het programma ophield in de sociëteitszaal,
begaven de overgebleven feestgangers zich naar
de eetzaal, waar tot in de vroege ochtend het
feestje heeft voortgeduurd.
Het was een onvergetelijke avond, waarvoor we
alle betrokken partijen onwijs willen bedanken
voor hun inzet! Tot over 5 jaar!
Loes Segers namens de Oud Leden Lustrum Gala
Commissie: Paul Doorenbosch, Willem Allink,
Olger Siebinga en Marieke van Wijnen
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Oud Leden Lustrum Gala
Ervaringen
Een 90 plusser op het Oud Leden
Lustrumgala
Er is binnen Virgiel veel gebeurd sinds ik daar in 1946 lid
werd. Eigenlijk kijk je als zeer oud-lid je ogen uit naar de
mogelijkheden die de huidige generatie Virgilianen nu
heeft.
De accommodatie die het huidige Virgiel heeft is vele
malen groter en beter dan wat wij in 1949 aantroffen toen
we van OD18 naar het Barbara-klooster verhuisden. Een
waar compliment voor de vroegere beheerders van het
gebouw dat ze er zoiets moois van gemaakt hebben.
Het was een bijzonder lustrumgala, waarbij ik helaas geen
jaargenoten trof, maar alle oud-Virgilianen vormen toch
één grote familie en dus voelde ik mij direct geheel thuis.
Bovendien waren er drie van onze vier kinderen, die alle ook
lid van Virgiel geweest zijn en tevens drie kleinkinderen,
waarvan er twee lid van Virgiel zijn.
Ik ben blij dat ik er heen gegaan ben!
Andries van der Werf, Virgieljaar 1946

Huidige leden droegen hun steentje bij:
Lotte zong met Vedette en stond achter de bar
Afgelopen april had ik het geluk aanwezig te mogen zijn tijdens het Oud Leden
Gala. Vroeg op de avond heb ik met Vedette (het vrouwenkoor van Virgiel)
wat klassiekers gezongen en ik denk dat ik namens heel Vedette mag spreken
dat we nog nooit zo’n enthousiast publiek hebben gehad. Er werd uit volle
borst meegezongen en de voetjes gingen direct van de vloer!
Daarna heb ik samen met andere voormalige Oud Leden Commissies de
feestgangers van drinken (van dubbeldrank tot alcoholvrij bier) mogen
voorzien tot in de late uurtjes. Dit heeft tot verschillende leuke en interessante
gesprekken met oud leden geleid, zoals we deze ook gewend zijn op de reünie!
Lotte Meijers, Virgieljaar 2014
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‘’De meesten dikker en kaler,
maar nog steeds herkenbaar
als Virgiliaan’’
Wat was het weer een mooi feestje! Zo ontzettend fijn om weer even terug te
komen in je studententijd; de geur van verschraald bier op Virgiel, bandjes van
toen, de palmbomen die van de sociëteiszaal een feestzaal maakten, laat naar
huis schrompelen op blote voeten en natuurlijk een heleboel gezellige leden van
toen. De meesten wat dikker en kaler, maar nog steeds herkenbaar als Virgiliaan.
Het was een topavond, super initiatief en goed georganiseerd.
Dank voor dit mooie feest en wat mij betreft zeker tot de volgende keer!
Mariët Buis, Virgieljaar 1980
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Jubeljaar 1954

door jaarcommissaris Henk van Krevel

Waarde jaargenoten,
“ De wereld is een puinhoop Heer, dat valt ons
steeds weer op…”.
Vierenzestig jaren lang zingen wij ons jaarlied en
de tekst is nog steeds toepasselijk in de huidige tijd!
Twee memorabele feiten uit onze beginjaren bij
Virgiel.
5 november 1954, de Inauguratie. (Bron: de “Delftse
Courant van 6 november 1954).
De Virgilianen hebben gisteren Hugo de Groot de
ereplaats op de Delftse Markt teruggegeven ter
gelegenheid van de inauguratie van nieuwe leden.
Aangezien het naar zijn oude plaats terugbrengen
van de grote, bronzen Hugo zelf voor een heel
studentencorps een al te zware opgave is, had
de heer Peters een niet onverdienstelijke, meer
dan levensgrote gipsen kopie van het standbeeld
vervaardigd. Om circa half twaalf gisterenavond
werd dit omvangrijke werkstuk op een met
handkracht voortbewogen sleperswagen met
voetstuk en al, omstuwd door fakkeldragers,
naar de cirkel midden op het Delftse marktplein
gebracht, waarbij uit honderden ietwat rauwe kelen
de triomfmars uit Aïda opklonk. (Virgiel nu komt de
tijd door ons zolang verbeit….)
Een heraut las een gezegelde oorkonde voor en
deed in surrealistisch proza de poorters van de
veste kond van het eerherstel, dat de grote jurist,
met de plaatsing van dit nieuwe beeld gebracht
werd. Onder luid gejoel, gezwaai met flambouwen
en vreugde dansen gaven de Virgilianen hierop
tekenen van instemming, waarna zij zich zingend
terugtrokken op sociëteit Alcuin, de nieuwe Hugo
eenzaam achterlatend in de nacht op een voetstuk
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van hardboard waarop met Griekse letters te lezen
stond: “Ik ben de enige, grote …” en dan nog iets,
niet voor publicatie geschikt. Hedenmorgen stond
het beeld met de jeneverfles in de arm nog steeds
op de plaats waar het gisteren werd opgesteld.
‘s Middags waren in het Prinsenhof niet minder dan
144 kandidaat leden met hamerslag geïnaugureerd.
De voorzitter van “Sanctus Virgilius”, de heer L.E.M.
Dubois, sprak de nieuwe leden toe en bond hun
op het hart van de vrijheid, die het studentenleven
biedt, geen misbruik te maken.

1955-1956 Art.61 bis. (Bron: Virgiel Vereeuwigd
1898-1998).
In artikel 61 bis van de wet 4114 voor het Technisch
Hoger Onderwijs was de mogelijkheid opgenomen
tot uitsluiting van studenten die niet binnen een
gestelde termijn hun propedeuse hadden gehaald.
In oktober 1955 legde het Virgielbestuur zijn
argumenten tegen art.61 bis voor aan de
ledenvergadering. In de discussie die ontstond gaf
moderator Schotten bij uitzondering onomwonden
zijn mening: de aantasting van vrijheid van studie
was een miskenning van de menselijke vrijheid
en verantwoordelijkheid. Hij constateerde dat
de bedoelingen van professor Bottema (rector
magnificus 1951-1959) uit een andere levensvisie
voortkwamen dan de in Virgiel heersende.

De wet werd in april in behandeling genomen.
Delftse studenten wisten studenten uit andere
universiteitssteden, op wie de wet niet van
toepassing was, voor hun standpunt te winnen.
Het verzet bereikt zijn hoogtepunt met leuzen
als “Wat DDT is voor de luizen, is 61 bis voor de
propedeuse!”, “Cals om hals” en op 18 april is een
grote demonstratie op de Paardenmarkt met
deelnemers uit alle universiteitssteden. De dag
eindigde in drinkgelagen op de Delftse sociëteiten.
Bij de stemming in de tweede kamer op 20 april
verwierp de kamer artikel 61 bis en werd wet 4114
daarna zonder hoofdelijke stemming aangenomen.
Minister Cals ging in op een uitnodiging van
een groep Virgilianen en toonde zich een goed
verliezer. Op een open borrel in de sociëteitszaal
werd hij toegesproken door de dictator van
Methusalem, Herman Lelieveld. De minister, volledig
in zijn element, beantwoordde de toespraak. Het
standpunt van de studenten werd gedeeld door de
Nederlandse pers en deze oordeelde positief over
de gevoerde acties.
Jaargenoten, kom zaterdag 24 november a.s. naar
de Reünie om ons 13de Lustrum te vieren en om
oude vriendschappen aan te halen want: “Ons
65ste jaar staat steeds in vriendschap klaar” .
Met Virgiliaanse groeten,
Lei Crousen, Lei Willems,
Jaarcommissaris 1954.

Henk

van

Krevel,
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In de spotlight:

PRIMA
BAND

Het begon in 1975 in de muziekkelder van
societëit Alcuin met de “VIRGIEL JAZZ
MEN”
Al snel daarna volgden veel optredens,
waaronder een jaarlijks OWEE evenement.
Dit optreden vond plaats op de markt voor
het beeld van Hugo de Groot.
De naam was inmiddels gewijzigd in
“VIRGIEL JAZZ BAND” en later werd dit
“PRINCETOWN JAZZBAND”
Zelfs tiroler muziek met een echte
jodelaarster werd op de societëit ten
gehore gebracht, voor een enthousiast
publiek.
Daarna deed de band een tournee door
Frankrijk met zelfs een radio-optreden in
Avignon
Mede dankzij de muziek tijdens de OWEE
zijn er veel nieuwe leden binnengehaald
toendertijd.
Onlangs weer eens bij elkaar gekomen en
voor het Oudleden Lustrumgala onze band
omgedoopt tot de “PRIMA BAND”
Sandro Estourgie
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SOCIETEIT ALCUIN

VERBOUWING
Afgelopen jaar is het onderhoud druk geweest. Er zijn vele projecten onderhanden
genomen om onze societeit mooi te houden. Waarbij wij de CvdI, het OHC en de
OHViCie ‘17/’18 erg graag willen bedanken voor hun inzet.

Hooizolder
Als eerste is de Hooizolder opgeknapt. Hierin is
er een hele nieuwe vloer gekomen, want de oude
vloer stond schots en scheef. Verder is het dak
van binnen eruit gehaald om het te isoleren. Als
laatste is er een nieuwe muurtap gekomen, zodat
de goudgele rakkers ook daar weer gedronken
kunnen worden. En met dank aan het nieuwe
passen systeem kan je er met een pas bier uit de
muur halen.

Een groter commissie-hok
Daarna was de commissiegang aan de beurt. Het laatste
commissie-hok was redelijk klein en het GNOC-hok werd
niet meer volledig gebruikt. Hieruit is het plan gekomen om
het GNOC-hok te verkleinen en het laatste commissie-hok
te vergroten. Eerst zijn hier alle tussenmuren eruit gesloopt,
waarna er een nieuwe muur geplaatst is voor een kleinere
GNOC-hok. Vervolgens is er een nieuwe vloer gekomen in het
commissie-hok, waardoor het een geheel is. Als laatste is er
een glazen wand gekomen voor het hok, zodat hij lijkt op de
andere hokken. Dit hok is afgelopen zomer al goed gebruikt
door de OC en wordt op het moment door de CEB gebruikt.

Bolle Paep
Tevens is de ruimte waar de Bolle Paep bier brouwt opgeknapt.
Eigenlijk kon daar geen bier meer gebrouwen worden, aangezien
het vervallen was. De muren, het plafond en de vloer zijn gesloopt
en vervangen, waardoor de ruimte er weer strak uitziet en er weer
heerlijke biertjes gebrouwen en daarna gedronken kunnen worden
(waaronder aan de tap in de Methusalem).
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Methusalem
Tijdens dit project is het grootste project van het
jaar onderhanden genomen door de OHViCie, de
Methusalem. De oudste ruimte van ons pand was
hevig aan een renovatie toe. Als eerste is er een
hele nieuwe vloer ingekomen. De oude vloer had
zijn beste tijd gehad, sommige planken stonden
bijna recht overeind. Verder is de hele lambrisering
opgeschuurd en een heeft een lichtere kleur
gekregen. Ook de bar is goed aangepakt. Deze is
gerenoveerd, ingekort en opnieuw gepositioneerd,
zodat de ruimte groter is. Daarnaast is er op de
tap ook speciaalbier te verkrijgen van de mannen
van de Bolle Paep. Natuurlijk hebben de muren en
het plafond een lik verf gekregen. Als laatste heeft
de Methusalem drie nieuwe borden aan de muur
gekregen met het Societeits-, Verenings- en Bolle
Paep logo, om de ruimte af te maken. Als je op het
moment binnen komt dan heb je echt het gevoel dat
je in cafe komt, wat ook de bedoeling was van de
OHViCie.

Barvloer
Als laatste is er in de zomer een nieuwe barvloer gekomen in de
sociëteitszaal. De vloer was helemaal verrot en het stonk er heel
erg, dus was echt aan vervanging toe. Het project moest wel af
zijn voordat de incop was, iets dat last minute gelukt is. Er ligt nu
een mooie strakke zwarte vloer in met een afvoerput.
Wij hopen dat aankomend jaar weer veel projecten opgepakt
worden, zodat het oude klooster in goede staat blijft en wij er
nog vele jaren van kunnen genieten.
Met pearsche groet
Onderhouds Praesidium 24

Nieuwe Tap System
In het 120e verenigingsjaar heeft DB120 voor Virgiel een volledig
nieuw tapsysteem geïmplementeerd. Sinds 2004 werd de
tapautomatisering van het welbekende DINO gebruikt, die
verouderd was. Daarom is er het afgelopen jaar en de jaren
ervoor gekeken naar nieuwe mogelijkheden. Daarbij is het streven
geweest om niet alleen het huidige systeem te vervangen, maar ook
aanzienlijk te verbeteren. Zo is het nu mogelijk om via een speciaal
voor Virgiel ontwikkelde portal je pas open of dicht te zetten en
te schakelen tussen accounts. Daarnaast is op de sociëteit ook het
nodige veranderd. Zo is de eetzaalcapaciteit verdubbeld, is er een
speciaalbiertap in de gerenoveerde Methusalem, heeft de verfkelder
een vaste tap gekregen en nog veel meer. Kortom: De societeit is er
weer klaar voor iedereen van hun wensen te voorzien!
We kijken ernaar uit jullie op de sociëteit te verwelkomen
DB120

31

Universiteitsfonds TU Delft

Delfts ingenieur
ben je voor het
leven
“Er gebeurt zoveel moois bij de TU Delft, doe
mee!” Dat is de oproep die Evelyne Esveld
aan alumni doet. Evelyne is directeur van
het Universiteitsfonds en hoofd Corporate
Communicatie van de universiteit.
“We willen heel graag in nauw contact blijven
met onze alumni. De TU Delft wil je namelijk niet
alleen kennis en een netwerk bieden zolang je op
de campus bent, maar ook daarna. Een Delftse
ingenieur ben je voor het leven, dat houdt niet
opeens op als je je rode koker in handen krijgt,”
stelt Evelyne Esveld. “Ook buiten Nederland
zijn we daarmee bezig; we hebben intussen
31 internationale communities waar alumni
regelmatig bij elkaar komen.”
Draait het daar vooral om het netwerk, de TU wil
alumni op allerlei manieren betrokken houden bij
wat er in het Delftse gebeurt. “Uit ervaring weten
we bijvoorbeeld dat veel afgestudeerden in een
latere fase van hun leven behoefte hebben aan
kennisontwikkeling. Online onderwijs biedt daar
allerlei mogelijkheden voor”, zegt Evelyne. “Zo
kun je sinds een paar jaar kosteloos een van de
vele MOOCs volgen – de massive open online
courses – die de TU aanbiedt via edX.org. Er
zijn ook betaalde cursussen voor professionals;
alumni kunnen daar korting op krijgen.” Met
onderwerpen uiteenlopend van elektrische auto’s
tot energievriendelijke renovatieprocessen is het
aanbod aan zulke ProfEd-cursussen al bijna net
zo breed als dat van het campusonderwijs.

Een andere manier om met je alma mater
verbonden te blijven is mee te doen aan
een
mentorprogramma.
“Luchtvaarten
Ruimtevaarttechniek is een van de faculteiten die al
een aantal jaren een succesvol mentorprogramma
heeft. Het is heel leuk om te zien hoe Delftse
ingenieurs over de generaties heen elkaar zo
helpen. We kijken hoe we dat verder kunnen
uitbouwen bij andere faculteiten.” Nieuw is het
crowdfundingsplatform, supporttudelft.nl. “Daar
kun je een bijdrage doen aan projecten die wel een
financieel duwtje in de rug kunnen gebruiken om
hun ambitie waar te maken.” In korte tijd werden
zo al initiatieven als Project March, Engineers for
Refugees en de lancering van de Stratos III-raket
financieel ondersteund.

“Kennis is het cement
tussen Delftse ingenieurs.”

Het zijn nog maar een paar voorbeelden;
verbonden blijven met de TU kan op allerlei
wijzen. De makkelijkste manier om daarmee
te beginnen is je aan te sluiten bij de nieuwe
alumniportal, tudelftforlife.nl: “Daar hebben zich
al zo’n vierduizend alumni ingeschreven, maar we
hopen natuurlijk dat álle Delftse alumni van over
de hele wereld hier samenkomen,” vertelt Evelyne.
“Op de portal vind je nieuws en informatie over
evenementen, maar ook veel mogelijkheden om
elkaar te vinden. Je kunt zoeken op jaar en op
studierichting, of ook op interesses als je die in je
profiel aangeeft. Zo wordt de portal een platform
voor alumni onderling. We zien nu de eerste
groepen ontstaan.”
‘Team up with Excellence’ is het motto van het
Universiteitsfonds, en ook voor verdere inspiratie
wordt er graag naar het Angelsaksische voorbeeld
gekeken. “Amerikaanse en Britse universiteiten
zijn al veel langer bezig nauwe banden met hun
alumni te onderhouden en dat doen ze met veel
succes.” Evelyne is er van overtuigd dat dat ook
in Delft gaat lukken. “Ik werk hier al tien jaar en
ik weet dat Delftse ingenieurs zich betrokken
blijven voelen bij de TU. Dat zien we aan alumni
die als gastdocent langskomen, of die bij de
ontwikkeling van nieuwe studierichtingen helpen.
Die mogelijkheden willen we verder uitbreiden.”

Project March
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Kennis is daarbij het sleutelwoord: “Kennis is het
cement tussen Delftse ingenieurs.” De community
van Delftse ingenieurs draait vooral om kennis
en de uitwisseling daarvan. Tussen vakgenoten,
tussen universiteit en alumni en over generaties
heen”, zegt Evelyne. “Bijzonder voorbeeld is de
alumnus die vond dat er meer aandacht voor
veiligheid in de zorg moest komen en daar een
nieuwe deeltijdleerstoel voor heeft gefinancierd.
Momenteel dragen ook veel alumni bij aan de
oprichting van een fagenbank; bacteriofagen
zijn een potentieel alternatief voor antibiotica.”
Wetenschapper Stan Brouns doet onderzoek naar
zulke bacteriofagen, die mogelijk een oplossing
bieden voor de toenemende problemen met
antibiotica-resistentie.

Het hoeft niet altijd heel groots te zijn, benadrukt
Evelyne. “Als een masterstudent wordt uitgenodigd
om zijn afstudeerproject op een conferentie in
het buitenland te presenteren, dat is dat ook een
life-changing moment.” + de kans hun kennis
te verbreden en verdiepen via studiereizen,
deelname aan internationale competities, beurzen
enz. Jaarlijks maken duizenden studenten daar
dankbaar gebruik van. “Bijzonder is ook de recent
opgerichte TU Delft Scholarship Club. Scholarshipalumni helpen scholarship-studenten die net
binnenkomen. Een prachtvoorbeeld van hoe we
elkaar binnen de TU-gemeenschap verder kunnen
helpen.”
Meer weten? www.universiteitsfonds.tudelft.nl en
www.alumni.tudelft.nl

Onderzoek naar bacteriofagen

Universiteitsfonds Delft
Al het bovenstaande doet Evelyne samen met haar team
Alumni Relations & Fondsenwerving, beide onderdeel
van het Universiteitsfonds Delft. “Er gebeuren zoveel
mooie dingen bij de TU Delft waarover we alumni graag
willen informeren of ze bij willen betrekken. Zelf hebben
mensen daar vast ook ideeën voor, dus die horen we
graag.” Meedoen kan op allerlei niveaus: “Om te beginnen
kun je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen.
De TU is niet meer hetzelfde als tien, twintig, dertig jaar
geleden. Er zijn volop nieuwe onderzoeksrichtingen en
onze studentendreamteams blijven inspirerende dingen
doen,” zegt Evelyne. “Zoek je verdieping, dan biedt
online onderwijs allerlei mogelijkheden. En vind je het
leuk om de huidige generatie een duwtje in de rug te
geven, dan kan dat via het Universiteitsfonds.”

33

ONTVANGST COMMISSIE
Toen ik begin december vorig jaar, samen met 6
andere mensen (toen deels nog onbekenden voor
me) gevraagd werd om de OWee op de Virgiel te
gaan regelen, had ik echt geen idee wat het allemaal
inhield en zei ik meteen “ja”. Nu na een enorm
geslaagde OWee waarin we een recordaantal
nieuwe leden hebben binnen geharkt, kan ik met
alleen maar een tevreden gevoel terugkijken naar
die avond. Er is een hoop goed gegaan, en een hoop
fout natuurlijk. Niets gaat vlekkeloos als je het voor
het eerst doet, maar bovendien is er vooral veel
plezier geweest. Wekenlang heeft ons Dagelijks
Bestuur zich een klein beetje zorgen zitten maken
of het wel goed kwam met die OWee, omdat
de Nintendo Wii 24/7 aan stond, er regelmatig
dartpijltjes door het hok vlogen en we vaker in de
stad op het terras zaten dan bij de lunch op Virgiel.
Uiteindelijk, na een slopende maar geweldige
KOELcie zomer, hebben we het voor elkaar
gekregen om honderden sjaarsch aan het klussen
te krijgen in de Pre-OWee en het pand schitterend
aan te kleden voordat alle nieuwe nuldejaars
(nullen mogen we niet meer zeggen) het pand
weer vakkundig op z’n kop kwamen zetten.

De OWee zelf verliep ook zeker niet vlekkeloos
met als dieptepunt een artiest die per ongeluk een
optreden verkeerd in zijn agenda had gezet en
daardoor niet kwam opdagen, maar dat gezegd
hebbende, met zo’n geval als dieptepunt mogen
we niet klagen. De week zelf was geniaal met alle
optredens en het festival op dinsdag was wat mij
betreft ons hoogtepunt.
Met heel veel trots kijk ik terug op deze geweldige
periode waarin ik zoveel heb geleerd, net als mijn
commissiegenoten. Namens de gehele OC, het was
ons een genoegen.
Ik heb gezegd,
Max Verberne

ALGEMENE
LEDENVERGADERING
Reünistenvereniging Sanctus Virgilius
Het bestuur van de Reünistenvereniging Sanctus Virgilius nodigt haar leden uit voor de Algemene
Ledenvergadering / Jaarvergadering 2018 (ALV) op zaterdag 24 november 2018. De plaats en begintijd
van de vergadering worden in verband met de geplande middagactiviteit van het Universiteitsfonds later
nog bekend gemaakt.
De agenda van deze vergadering:
1.
Opening
2.
Mededelingen
3.
Notulen ALV 25 november 2017
4.
In Memoriam
5.
Jaarverslag 2017 / 2018
6.
Financiën 2017 (realisatie)
7.
Verenigingsbeleid 2019 (met onder andere de relaties van de RV met Virgiel, STV, 		
		
adviesorgaan Ronde Tafel, KMT-toezichtorgaan; bekrachtiging privacyverklaring)
8.
Financiën 2018 en 2019 (begroting)
9.
Jaarrapportage Stichting TOP-Virgiliaan (STV)
10.
Rondvraag
11.
Sluiting
Je kan je vooraf aanmelden voor deze vergadering via het inschrijfformulier voor de reünie (maar dit is
niet verplicht). Als je je aanmeldt, ontvang je in de week van 5 november per e-mail de vergaderstukken
behorend bij de punten 3, 5 - 8.
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Lekker Delftsch

Binaire puzzel
Spelregels
#1 Er mogen niet meer dan twee van
dezelfde cijfers naast elkaar en onder elkaar
staan
Een 11 en 00 naast/onder elkaar is goed, 000 of 111 mag
niet.

Inkoppertje

#2 In elke rij en kolom moeten hetzelfde
aantal nullen en enen voorkomen.
Bijvoorbeeld: als een 6x6 puzzle een rij met 010101 heeft,
dan betekent dat voor de gehele puzzle dat iedere rij en
kolom drie enen en drie nullen moet bevatten.

#3 Elke rij en elke kolom moet uniek zijn.
Geen rij mag hetzelfde zijn in de binaire puzzle. Dus stel,
een 6x6 puzzle heeft een rij met 010101, dan mag die
rij nergens anders in de puzzle nogmaals voorkomen.
Hetzelfde geldt voor de kolommen. Let op: een rij en
kolom mogen wel hetzelfde zijn!

Tandje erbij!
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Reünie 2018
Zaterdag 24 november

Inschrijven vanaf oktober
Via de uitnodigingsmail

3
636

AGENDA 18/19

26 BOWLING UITJE

NOV

25 KERST

APRIL

OKT

09 AMSTERDAM BORREL
24 REUNIE

DEC

12 JONG REUNISTEN BORREL
VOLGENDE REUNISTEN CARMINA
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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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