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Oud-Leden Commissie 2020
Waarde reünist,
In deze gekke tijd van binnen blijven en op
zoek gaan naar manieren om de verveling
tegen te gaan, ligt dit blad weer bij jullie op
de deurmat. Hopelijk helpt de Carmina die wij
voor jullie gemaakt hebben om de komende tijd
de verveling tegen te gaan. Normaliter zouden
wij ondertussen met een aantal van jullie al
kennis gemaakt hebben op de activiteiten die
gepland stonden. Helaas is dat onder de huidige
omstandigheden rondom het coronavirus nog
niet mogelijk gebleken. Daarom zal ik beginnen
met ons te introduceren als de Oud-Leden
Commissie 2020.
Wij vervullen sinds november 2019 de functies
binnen de Oud-Leden Commissie. Mijn naam
is Rolien ik ben de oudste en hopelijk ook de
wijste en ik vervul de rol van voorzitter. Guus
is dit jaar onze secretaris en hij is zeker de
grappigste thuis! De functies Commissaris
Reünie en Commissaris Carmina zijn dit jaar
samengevoegd en deze verantwoordelijkheid
ligt bij Tim. Tim wordt in de OLC 2020 vergezeld
door zijn clubgenoot Valentijn die Commissaris
Activiteiten is! Aangezien hij de jongste van
het stel is bruist hij van de energie en heeft
hij grootse plannen en innoverende ideeën.
Tenslotte hebben we Tess, zij is dit jaar
verantwoordelijk voor het op orde houden van
de kas (samen met Fons) en ze bemoeit zich
met de promo. Op bovenste foto staan wij
v.l.n.r: Valentijn Leenaers, Tess van Pelt, Guus
de Ronde, Rolien Holster, Tim van der Vlist.
We willen dit jaar graag verder bouwen op de
fundamenten van onze voorgangers.. Ook wij
hebben daarom dit jaar weer een beleid met
een aantal speerpunten geschreven om ons
commissiejaar vorm te geven. We gaan, net
als onze voorgangers, weer nieuwe activiteiten
organiseren, voornamelijk voor jonge reünisten
en oud-Virgilianen om de overgang naar reünist
toegankelijker te maken. Daarnaast proberen
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we de huidige leden enthousiast te maken, om
na hun Virgiel tijd reünist te worden. Een van
de dingen waarmee we daarom zeker doorgaan
is de borrel met feuten en reünisten tijdens
de KMT. Hiervan kun je de uitnodiging ook
terugvinden in deze Carmina.
Wij denken dat er op dit moment voor reünisten
nog te weinig gedaan wordt met sociale media en
we willen graag gaan kijken of er manieren zijn
om online een netwerk pagina voor reünisten
op te zetten. Zo hebben wij al een instagram
pagina aangemaakt voor de jongere leden om
ze op de hoogte te houden van alle bezigheden
van reünisten, om zo de betrokkenheid bij de
reünistenvereniging te vergroten.
Zoals eerder genoemd is een aantal activiteiten
al afgelast. We hopen dat andere activiteiten
die gepland staan voor de komende tijd door
kunnen gaan. De data van deze activiteiten zijn
in deze Carmina te vinden. Via de mail en sociale
media zullen wij jullie op de hoogte houden van
het al dan niet doorgaan van de verschillende
activiteiten. Voor nu, veel leesplezier en hopelijk
komen we jullie binnenkort tegen op een van
onze activiteiten.
Met Virgiliaanse groet,
Rolien Holster
Voorzitter OLC 2020

Tijdingen van het Reünistenbestuur
Als ik de tweede versie schrijf van deze
Tijdingen (27 maart) is de corona-crisis op
weg naar een hoogtepunt, hopelijk het laatste.
In Nederland worden nu alle evenementen
afgelast, de scholen en horeca zijn dicht, we
houden fysieke afstand en doen veel op afstand.
Bij de Reünistenvereniging is dat niet anders.
We hebben (terecht) de regioborrel ArnhemNijmegen, die in een nieuw jasje was gestoken,
en de Vagevuurborrel moeten annuleren. Verder
moeten we afwachten welke activiteiten daarna
nog kunnen doorgaan. We vergaderen niet op
de sociëteit want die is nog tot nader bericht
gesloten. En dus doen we de vergaderingen
nodig om deze Reünistencarmina te produceren
met video-calls. Laten we vanaf deze plek nu
(27 maart) de hoop uitspreken dat als je dit in
april leest, de situatie in het land al aanzienlijk
is verbeterd.
Deze nieuwe editie van de Reünistencarmina
neemt je, zoals je mag verwachten, weer
mee in tal van wetenswaardigheden over de
Reünistenvereniging en het huidige Virgiel.
Nieuwe secretaris
De Reünistenvereniging heeft een nieuwe
secretaris. Tijdens de ALV in januari is Laura
Gallis (Virgieljaar 2007) benoemd tot opvolger
van Frédérique van Riessen.
Laura is geen onbekende voor de RV. In 2011
bekleedde zij in de Oud-Leden Commissie de functie
Commissaris
Carmina/Studentenhuisvesting.
Op pagina 10 lees je een kennismakingsartikel
dat door haar is geschreven.
Graag bedanken wij Frédérique die de afgelopen
jaren onze secretaris was. Zij was met name de
stimulerende kracht achter het initiëren van het
langetermijnbeleid van de RV. Natuurlijk wensen
we haar veel succes met de vele dingen die zij in
haar leven doet.
Reünie 2019
Ook dit jaar heeft het Universiteitsfonds een
middagactiviteit voorafgaand aan de reünie
georganiseerd. Circa 50 oud-Virgilianen hebben
geluisterd naar lezingen over de huidige TU en
de Solar Boat en kregen een rondleiding in de
D:Dreamhall en de Green Village. De reünie was
verder als vanouds en ook dit jaar hadden ruim
100 Virgilianen de organisatie prima in de hand.
Opnieuw verliep het zingen van de jaarliederen
eigenlijk zoals het hoort redelijk ordelijk.
Virgiel familieborrel vrijdag 5 juni
Voor het eerst organiseren we de Virgiel
familieborrel op de sociëteit voor vader/moeder
oud-Virgiliaan met zoon/dochter Virgiliaan, en
alle andere Virgiel/oud-Virgiel (familie)relaties.
Het is dus de bedoeling dat deelnemers in een

“team” van Virgiel en oud-Virgiel zich inschrijven.
We zijn erg benieuwd of dit format succesvol zal
zijn. Middels onze nieuwsbrief volgt binnenkort
meer informatie over het programma en hoe je
je kan aanmelden.
Contributie, reüniebijdrage
In 2020 heeft de Reünistenvereniging een
ongewijzigde basiscontributie van €17,50.
Voor uitschrijvende Virgilianen die overkomen
naar de Reünistenvereniging gelden speciale
instroomregelingen. Het eerste en het tweede
jaar betalen zij slechts €0,10 contributie.
Alle leden van de Reünistenvereniging die in
Nederland wonen, ontvangen ook in 2020 de
twee edities van de gedrukte Reünisten Carmina.
Leden die in het buitenland wonen ontvangen de
gedrukte versie alleen op verzoek. Dit in verband
met de zeer hoge portokosten voor verzending
naar het buitenland. Je kan jezelf afmelden voor
de gedrukte versie via je persoonlijke login op
de website. De digitale Reünisten Carmina is
daarnaast voor iedereen vrij beschikbaar via de
website.
Ook de bedragen voor deelname aan de reünie
wijzigen niet. 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,-, de
kostprijs voor deelname aan de reünie.
Realisatie Lustrumcadeau
Tijdens de reünie hebben de eerste reünisten
al kennisgemaakt met de HistoriCie. Dit is de
commissie binnen Virgiel die het lustrumcadeau
vanuit de Reünistenvereniging uitwerkt: “Het
voor iedereen (digitaal) toegankelijk maken en
houden van de historie van Virgiel.”
Deze commissie is op zoek naar archiefmateriaal
van Virgiel, dat nu nog in bewaring van oudVirgilianen is. Als je archiefmateriaal beschikbaar
wil stellen, neem dan contact op met HistoriCie@
virgiel.nl.

Tot slot
Vraag oud-Virgilianen die de digitale versie van
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.
Met Virgiliaanse groet en mede namens Denie,
Fons, Rixt en Laura,
Nick
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Vanuit het Torentje
Waarde reünist,
Er is ondertussen weer een half jaar voorbij
gegaan sinds mijn laatste update vanuit
het torentje en er is een hoop gebeurd in de
tussentijd. Ik schrijf deze keer helaas vanuit mijn
studentenkamer en niet vanuit het torentje in
verband met de corona-crisis. Het doet me pijn
de Sociëteit zo leeg te zien, maar de gezondheid
gaat boven alles. Gelukkig zijn er veel feesten
en partijen, evenementen en beleidsmatige
ontwikkelingen om op terug te kijken, hieronder
lees je een stuk over de beleving van afgelopen
half jaar van mijn bestuursgenoten.
Max - Voorzitter
Mijn afgelopen jaar was enorm bewogen, er is
gigantisch veel gebeurd. Van lastige gesprekken
tot grote feesten, het is allemaal de revue
gepasseerd. Elke dag met frisse tegenzin vroeg
de mand uit om brak bij de koffie aan te sluiten
en daar de gênante verhalen van de avond
ervoor te vertellen, om vervolgens weer een
dag hard te knallen en ’s avonds met de hele
groep leuke dingen te doen. Genoeg projecten
om op te pakken en hard te werken aan het
beleid. Momenteel is het een beetje aanpassen
aan de omstandigheden. Iedereen werkt nu
voornamelijk vanuit huis, er wordt lekker
veel via videobellen gedaan, op die manier
blijven we toch in contact met elkaar. Hoe de
komende periode eruit gaat zien, is vooralsnog
onduidelijk. We gaan in ieder geval lekker door
met werken aan het beleid en zorgen dat alles
op zijn poten terecht komt!
Anne - Secretaris / Commissaris Ondervereniging
Het afgelopen jaar ging in een sneltreinvaart
voorbij, waarbij eigenlijk nu pas een tijd komt
om terug te kijken op alles wat er al gebeurd
is. Er wordt altijd tegen je gezegd dat als je
iets leuks doet het eigenlijk vanzelf gaat. Daar
ben ik dit jaar zeker achter gekomen. Het
leukste zat dan wel in het samenzijn met mijn
bestuursgenoten en de leden. Het plezier en de
ideeën die je krijgt door discussies aan te gaan
met verschillende mensen, waarbij je steeds
verder van je eigen eiland afgetrokken wordt.
Hierdoor besef je des te meer dat een goed idee
plus de uitvoering pas nut heeft als meerdere
mensen zich ermee kunnen identificeren. Het
overtuigen van leden en bestuursgenoten met
leuke discussies en vaak een biertje in de hand
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is iets wat voor mij veel plezier heeft opgeleverd
het afgelopen halfjaar.
Ruben - Penningmeester A
Mijn eerste halfjaar is - en ik denk dat mijn
bestuursgenoten hetzelfde zullen schrijven in
hun stukje - in sneltreinvaart voorbij gevlogen.
Enkele hoogtepunten waren het aannemen
van Virgiels nieuwste administrateur Monique,
het opstarten van de onderhandelingen voor
het nieuwe biercontract en de viering van de
sociëteitsdies. Aankomend half jaar zal ik samen
met de Sint Barbarastichting kijken naar de
opties voor een huurverhoging van ons klooster
zodat de duurzaamheidsprojecten binnen het
pand betaald kunnen worden. Daarnaast hoop
ik samen met Quentin de digitale werkomgeving
van Virgiel op de schop te nemen, dit om zowel
commissies als het bestuur de kans te bieden
hun werk zo effectief mogelijk te doen. Het zijn
een aantal mooie projecten en ik heb dan ook
veel zin in de rest van mijn bestuursjaar!
Flore - Penningmeester B
Het afgelopen halfjaar ben ik als Penningmeester
B veel bezig geweest met commissies achter hun
broek aan zitten dat ze een degelijke begroting
maken en heb me veel bezig gehouden met de
hoeveelheid leden dat er ondertussen rondloopt
op Alcuin. Het is in een enorme sneltreinvaart
alweer voorbij gegaan, maar wat heb ik ervan
genoten. Helaas moet ik er ook aan geloven, net
als de rest, en vanuit huis werken. Vanuit huis ga
ik verder met mijn persoonlijke beleidspunten
samen met de Penningmeester A. We maken
er het beste van en hopelijk kunnen we elkaar
binnenkort weer op de Sociëteit zien!

Cas - Vice Voorzitter
Inmiddels zijn we ruim halverwege ons
bestuursjaar en heeft het net een hele
onverwachte wending genomen. De eerste
maanden zijn voorbij gevlogen, hierin komt
heel veel op je af. Naarmate je de taken wat
beter beheerste, kwam er ook weer wat meer
vrije tijd om te genieten van het jaar. Nu is het
beeld op de Sociëteit extreem veranderd, van
een bruisende borrel en eettafel is geen sprake.
Door de maatregelen om verdere verspreiding
van het coronavirus tegen te gaan ligt het sociale
leven plat en staat dus ook het leven op Alcuin
stil. Deze maatregelen zijn heel rigoureus,
maar wel noodzakelijk. Ik kijk nu al uit naar
het moment waarop wij de deuren weer kunnen
openen, bier weer door de leidingen vloeit, de
eetzaal weer vol zit, verhalen worden verteld
en vriendschappen worden gesloten. Verder
wil ik jullie allemaal veel sterkte en gezondheid
toewensen in deze onzekere periode.
Astrid - Commissaris Vereniging
Een halfjaar geleden schreven we ook een stukje
voor de Reünisten Carmina. Toen nog aan de
vooravond van wat we toen al bestempelden
als het mooiste jaar van ons leven. Geen idee
waar ik aan begon, maar het zou in ieder geval
fantastisch worden. En niets bleek minder
waar. Met trots kijk ik terug op alles wat wij als
bestuur, maar ook wat we allemaal individueel
binnen onze functies hebben bereikt.
Dit stukje schrijf ik thuis vanaf de bank. Wegens
de aangescherpte maatregelen omtrent corona
is onze sociëteit gesloten tot 6 april en daarmee
zijn ook alle Verenigingsactiviteiten geschrapt.
Een vreemde periode voor ons als bestuur, en
zo alleen op mijn kamer besef ik mij des te meer
hoe diep Virgiel op dit moment vervlochten is
met mijn dagelijks leven en dat mijn negen
bestuursgenoten mijn beste vrienden zijn
geworden. We hebben dit halfjaar als groep voor
hete vuren gestaan en dit brengt je ongekend
dicht bij elkaar.
Een halfjaar belevingen als bestuur samenvatten? Het is bijna niet te doen. Ik kijk terug
op prachtige borrelavonden, geniale dixo’s, de
extreem onproductieve ochtenden daarna, een
heerlijke en onvergetelijke bestuursreis naar
Kenia, het opzetten van een Bevrijdingsfestival
in Delft, het nadenken over de Groeitijd en de
KMT, het samenstellen van vele commissies en
vervolgens de intensieve begeleiding hiervan,
interessante, leerzame vergaderingen met
mijn DB, de RvB, de Ronde Tafel en nog veel
meer stakeholders, de beschimmelde limousine
die bij elk pompstation alle aandacht trekt
en dan vooral als blijkt dat er 10 studentjes
in zitten, de hilarische avonturen bij andere

verenigingen, de koffie met het personeel en
het draaien aan het rad als je ook maar één
minuut te laat aan komt gerend, biertjes aan
de bar, Piet die zielsgelukkig elke dag opnieuw
voor ons de frituur aanzet, de vele enthousiaste
Virgilianen waarmee ik het voorrecht heb om
elke dag samen te werken, te kletsen en die mij
zoveel energie geven. Ik kan nog twee pagina’s
volschrijven. Dit jaar wilde ik me inzetten voor
de betrokkenheid en verbondenheid van alle
Virgilianen bij onze vereniging, en ik kan niet
wachten om dit komend half jaar met volle
overgave door te zetten. Zeker in onzekere
tijden als deze.
Quentin - Commissaris van den Inventaris
Inmiddels zit er alweer een halfjaar op en is er
een hoop gebeurd op onze prachtige sociëteit.
Ik heb mooie, soms droevige, maar zeker
herinneringen gemaakt die mij voor altijd bij
zullen blijven. De sociëteit staat er nog even
prachtig bij als altijd, maar om ervoor te
zorgen dat Alcuin meegaat met haar tijd en
een steentje bijdraagt aan het milieu worden
er serieuze stappen genomen. Het nieuwe
luchtbehandelingssysteem draait op volle
toeren, waarbij de warmte teruggewonnen
wordt en gebruikt om ons pand warm te
houden. Samen met het isoleren van de kap
van de archiefzolder is dit al een enorme stap in
de goede richting. Verder ligt het nieuwe groene
(sedum) dak er strak bij en worden er plannen
gemaakt voor het leggen van zonnepanelen.
Ik wens jullie allen veel sterkte de komende tijd
en kijk ernaar uit om iedereen weer te mogen
ontvangen op onze prachtige Sociëteit.
Samuel - Commissaris Extern
‘Het wordt alleen maar leuker’, hoor je tijdens
de kennismakingstijd al een paar keer voorbij
komen. Nu ik al halverwege mijn bestuursjaar
ben, is dit precies hoe ik kan terugkijken op
het eerste half jaar. De eerste maanden ben je
vooral bezig met het onder de knie krijgen van
je dagelijkse taken en structuur te krijgen in
alle chaos die een studentenvereniging met zich
mee brengt. Ondertussen ben ik aangekomen
in de fase met allerlei interessante projecten,
ideeën over hoe de toekomst van Virgiel eruit
moet zien en bovenal enorm veel gezelligheid.
Het is super om terug te kunnen kijken op
maanden waarin je het voor elkaar hebt
gekregen om Virgiel actief een bijdrage te laten
leveren aan het eerste bevrijdingsfestival van
Delft, hoe de samenwerking met de TU Delft
sterker is dan ooit, en hoe studentenwelzijn in
Delft een steeds grotere erkenning krijgt.
Ik kan niet wachten op de maanden die ik nog
voor de boeg heb.
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Piet - Commissaris van het Consumabel
Inmiddels zitten wij als bestuur al een meer
dan half jaar fulltime op Virgiel en het beviel
erg goed. Naast ontzettend veel mooie
evenementen, een enthousiast nieuw jaar en
vele nieuwe herinneringen, heb ik ook al erg
veel geleerd. Als daarnaast de eettafel nog eens
erg goed draait, ben ik als Commissaris van het
Consumabel extra gelukkig.
Helaas zitten we nu in een periode die getekend
wordt door het coronavirus en onze sociëteit is
vanwege dit virus dan ook gesloten. Iets wat
ik ten zeerste betreur maar uiteraard volkomen
begrijp. Ik wil iedereen dan ook graag een hart
onder de riem steken en sterkte wensen de
komende tijd!
Eline - Commissaris van het Personeel
Ik, Eline van Krimpen, de allereerste kersverse
Commissaris van het Personeel, heb de zware
last mogen dragen om de nieuwe 10e functie
invulling te geven. Dit werd direct afgetrapt met
het aannemen van Patricia in de schoonmaak en
in december heb ik samen met Ruben, Monique
een plek mogen geven op de administratie. Het
idee is dat zij het stokje van Hanneke, die over
een jaar met pensioen gaat, komt overnemen.
Mijn focus ligt op het professionaliseren van
personeelszaken en de band met het bestuur,
en binnen de personeelsgroep, te verbeteren.
Los daarvan is het niet te missen dat ik op
borrelavonden blij van trots achter de bar de
borrelvloer in de gaten houd, want ik wil graag
dat iedereen net zo’n mooie tijd op Virgiel
beleeft als ik.
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Beleid Dagelijks Bestuur 122
Zoals elk bestuur hebben ook wij dit jaar
weer een aantal beleidsplannen opgesteld om
stappen mee te maken en aan het eind van
het jaar op terug te blikken. Door de huidige
crisis worden deze beleidspunten terwijl ik zit
te schrijven weer herzien, maar gelukkig is er
al een groot deel in beweging gezet. Hieronder
zal ik kort toelichten waar ons beleid om draait.
Welzijn
Aan het begin van het jaar is ons duidelijk
geworden dat het welzijn van onze leden
flink wat meer aandacht nodig heeft dan het
afgelopen jaren heeft gehad. Op lichamelijk
vlak, maar voornamelijk op mentaal vlak.
Hierom hebben we de volledige focus gelegd op
het verbeteren en beter bespreekbaar maken
van de gezondheid van onze leden. Het wordt
geïmplementeerd in het nieuwe biercontract,
het beleid van de onderverenigingen en door
middel van lezingen op de borrelvloer.
Plek voor iedereen
Omdat we willen dat Virgiel een plek blijft waar
iedereen altijd heen kan en wil, inventariseren
we wat men belangrijk vindt aan Virgiel.
Momenteel blijven mensen vaak na hun 3e
jaar minder lang hangen dan vroeger, wat
ook te maken heeft met het studietempo van
tegenwoordig. Door goed in kaart te brengen
wat welke jaarlaag precies belangrijk vindt op
Virgiel, hopen we dat ouderejaars leden wat
langer blijven plakken op de borrelvloer.
Kansen bieden
De hoofddoelstelling van de KSVSV staat
volledig in het teken van jezelf ontwikkelen. Het
is wat onze vereniging bestaansrecht geeft. Om
die reden willen we de leden zoveel mogelijk
prikkelen en stimuleren om zelf aan het denken
te gaan. Wat mis ik op Virgiel? Wat kan er
beter? Hoe pak ik dat aan? Door middel van
bijvoorbeeld een ideeënbus op de site en wat
vaker een balletje opgooien tijdens de borrel,
hopen we dat leden zelf gaan nadenken en zich
op die manier tegelijkertijd inzetten voor de
vereniging en zich ontwikkelen.

Techniek Bedrijven
‘Verbindt topbedrijven met ambitieuze bèta
studenten.’ Onder deze leus gaat Techniek
Bedrijven sinds 1991 te werk als toonaangevend
orgaan dat studenten en bedrijven koppelt.
De Stichting is origineel opgezet voor de
aanbouw van de vierde fase van de Katholieke
Studentenvereniging Sociëteit Alcuin.

Stichting Techniek Bedrijven begon met een
carrière-evenement elk jaar in november.
Dit vond in 1991 plaats in het World Trade
Center, in 1992 in het Nederlands Congres
gebouw Den Haag en sinds 1993 een aantal
jaar in het Jaarbeurs te Utrecht. Al jaren is
het jaarlijkse evenement nu weer in het WTC
in Rotterdam, en Stichting Techniek Bedrijven
heeft sinds 2013 haar capaciteiten uitgebreid
naar het Online Platform, waarop inhousedagen
en business courses worden aangeboden.
Uniek aan Stichting Techniek Bedrijven is het
matchingssysteem, waarmee studenten door
middel van bepaalde criteria en competenties
aan elkaar worden gematched.
Op basis van dit systeem worden studenten
benaderd voor bepaalde inhousedagen en
geplaatst bij bijpassende bedrijven op het
Techniek Bedrijven Evenement.

Het jaarlijks wisselende bestuur bestaat uit 7
mensen vanuit de TU Delft. Tussen september
en november zitten zij full time en de rest
van het jaar parttime. Door de jaren heen
is het evenement flink gegroeid. Het is van
zo’n 20 bedrijven op het evenement naar 70
gegroeid. Hierin zitten grote bekende maar ook
kleine en middelgrote bedrijven. Interactieve
bedrijfspresentaties en interessante cases met
daaropvolgend de borrel op de bedrijvenmarkt
geven deze dag kleur en karakter.

De laatste jaren legt Techniek Bedrijven naast
hun succesvolle evenement ook de focus
op innovatie. Zij werken aan een vernieuwd
Online Platform en zoeken telkens naar nieuwe
marketing acties om hun evenementen nog
populairder te maken.
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Even voorstellen... Laura Gallis
Terwijl een poldermodel versie van de lockdown
wordt ingevoerd in Nederland (gedateerd 23
maart) zoek ik naar woorden die mezelf zullen
introduceren bij jullie, dé reünisten. Daarvoor
grijp ik graag terug naar mijn Virgieltijd waarin
ik met vier ontzettend enthousiaste Virgilianen
het toenmalige Reünistenbestuur en nog vele
anderen de eer had om de Reünie te organiseren.
Onze Oud-Leden Commissie werd getypeerd
door een voorzitter zonder hamer, de meest
capabele commissaris Reünie ooit en nooit tijd
om te vergaderen, maar verbazingwekkend
genoeg altijd tijd om spontaan een biertje
te drinken. Daar ik altijd op Virgiel te vinden
was (men was allang niet meer verbaasd dat
ik in mijn vijfde jaar nog steeds drie keer
per week aan de bar stond), hebben we een
topjaar beleefd met als klap op de vuurpijl de
Reünie. En het gevoel dat mij bekruipt bij die
avond, voel ik nu weer. Dat is saamhorigheid.
De saamhorigheid van samen ergens naartoe
leven, samen mensen blij maken, samen
verhalen vertellen van vroeger en nu.
Naar die saamhorigheid zijn wij als maatschappij
nu weer op zoek. Samen zorgen dat iedereen
gezond blijft, samen zorgen dat Nederland
blijft draaien, samen zorgen dat ons leven weer
normaal wordt. We worden er creatief van en
verzinnen nieuwe oplossingen. Lang leve de
technologie die ons kan blijven verbinden en zo
ook met jullie. Helaas hebben we al een aantal
activiteiten af moeten zeggen, wie weet kunnen
we hier de komende tijd een online alternatief
voor vinden. Onze eerste online vergadering
hebben we al gehad, dus wie weet een online
borrel?
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Genoeg over de samenleving, ik zou mezelf
introduceren.
Aangenaam;
Laura
Gallis,
Virgieljaar 2007, Commissaris Carmina en
Studentenhuisvesting van OLC 2011 en sinds
januari secretaris van het Reünistenbestuur.
Woonachtig in Rotterdam in het mooie
Feijenoord, werkzaam in de scheepsbouw en
verloofd met oud-vicevoorzitter. Gepassioneerd
over muziek, vrienden, koken, sport en de
menselijke psyche en het brein. Dat laatste
was misschien al duidelijk, datgeen wat er nu
in de samenleving gebeurt is verschrikkelijk en
tegelijkertijd fascinerend. Hoe gaan wij om met
deze verandering, passen we ons (tijdelijk) aan?
Gaan we daarna weer terug naar hiervoor?
Op de reünie hoop ik jullie te spreken en het
resultaat te zien van een nieuwe OLC, een
nieuwe lichting enthousiaste Virgilianen en
wellicht een vernieuwde samenleving.
Met Virgiliaanse groet,
Laura

ALV Reünistenvereniging

18 januari 2020

Dit jaar is de ALV op 18 januari gehouden
te midden van het HopTic Festival,
een bierfestival met veel speciaalbier
brouwerijen uit binnen- en buitenland.
Natuurlijk had dit festival geen relatie
met de Reünistenvereniging, maar de
sociëteitsruimtes waren al toegezegd aan
dit festival zonder dat iemand besefte dat
ook de RV nog een ALV had gepland. Het
was dan ook gezellig druk in het gebouw,
waarbij opviel dat de kleding van de
festivalgangers wel wat weg had van de
kleding van Virgilianen in de jaren ’70.
Nieuwe secretaris
Tijdens de ALV werd Laura Gallis (Virgieljaar
2007) benoemd tot secretaris als opvolger
van Frédérique van Riessen. Uiteraard werd
Frédérique voor haar inzet geprezen en
bedankt.
Evaluatie reünie 2019
De reünie 2019 had ongeveer hetzelfde
aantal deelnemers als het jaar ervoor. En
eigenlijk was alles prima op orde en als
vanouds: dankzij de hulp van ruim 100
Virgilianen, het gebouw was blinkend schoon
en buffet op tijd en goed verzorgd. Ook
dit jaar was het zingen van de jaarliederen
ordelijk.
We introduceerden de Wie-Is-Er-Al-app
waarmee deelnemers konden zien wie van
welk jaar zich had aangemeld en wie al
voorbij de inschrijfbalie was.

Jaarverslag 2019
Het jaarverslag gaf een overzicht van de
activiteiten en de huidige toestand van de
vereniging. Veel onderwerpen zijn al eerder
aan bod gekomen in de nieuwsbrieven en de
Reünisten Carmina’s van 2019.
In financieel opzicht is het boekjaar 2019
opnieuw met een positief saldo van de
exploitatie afgesloten. De balans laat
ongewijzigd een solide financiële status
zien.
Jaarplan 2020
De RV continueert het in 2019 ingezette beleid
van meer nadruk leggen op de zichtbaarheid
van de RV bij de huidig Virgilianen: de RV
op het KMT-kamp, de Vagevuurborrel voor
master-fase-Virgilianen en jonge reünisten,
de Virgiel familiedag voor elke combinatie
van een Virgiliaan met een oud-Virgiliaan,
meer regioborrels.
De regioborrel-nieuwe-stijl in Arnhem was
gepland voor 13 maart, maar deze moest
worden verplaatst vanwege de Corona-virus
maatregelen. Voor alle komende activiteiten
is het afwachten of deze kunnen doorgaan.
De contributie blijft in 2020 ongewijzigd
€17,50.
Nadat de ALV ten einde was gekomen,
werd door de aanwezigheden nagepraat en
geborreld. De bijeenkomst werd afgesloten
met een gezamenlijke maaltijd, dit jaar was
dat een zeer smakelijke rijsttafel.
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Lustrumcadeau HistoriCie
Zoals je ongetwijfeld hebt meegekregen heeft
in het collegejaar 2017/2018 het 24e lustrum
van onze Katholieke Studenten Vereniging
Sanctus Virgilius plaatsgevonden. Een grote
variëteit aan activiteiten en feesten op de
sociëteit en op externe locaties heeft een jaar
lang de vereniging op zijn kop gezet en het
was voor velen een van de mooiste jaren van
hun studententijd. Zoals bij elk lustrum heeft
de Reünistenvereniging een cadeau gegeven
ter ere van deze bijzondere mijlpaal voor de
vereniging. Dit lustrum bestond het cadeau
uit een substantiële geldsom waarmee een
bijzonder project opgepakt moet worden, de
geschiedenis van Virgiel. De doelstelling voor
dit project luidt als volgt: “Het voor iedereen
(digitaal) toegankelijk maken en houden van de
historie van Virgiel”. In dit artikel zullen wij je
mee nemen in het verloop van dit project tot
nu toe.
Vanwege de drukte van het lustrum is vorig
collegejaar vanuit de vereniging een start
gemaakt met dit project. De secretaris van
het Dagelijkse Bestuur heeft het archief in
zijn/haar portefeuille en is verantwoordelijk
voor het oppakken van dit project. Afgelopen
jaar is de secretaris van het 121e Dagelijkse
Bestuur begonnen met wat de HistoriCie is gaan
heten. De HistoriCie is een groep van actieve
ouderejaars leden die vanuit de vereniging het
project invulling moeten gaan geven.
De secretaris is samen met acht andere leden
begin 2019 gestart met het project. Zij hadden
als eerste de taak om te inventariseren wat de
huidige staat van het archief was. Het archief
van de vereniging bevond zich op dat moment
voornamelijk verspreid over vier ruimtes in de
sociëteit; de Regentenkamer, ‘onder de bogen’
(een van de drie kantoren van het Dagelijks
Bestuur), de Boekerij en de commissiezolder. Een
van de redenen dat er voor dit project is gekozen
is omdat het archief in de recente geschiedenis
van Virgiel niet goed is bijgehouden. Er was
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weinig gesorteerd, er was niet bekend wat we
in ons bezit hadden en het grootste deel van
het archief, de archiefzolder, was een chaos.
De eerste stap was dan ook het onderzoeken
wat we nu daadwerkelijk in huis hadden. Vele
dagen zijn op de zolder doorgebracht om het
archief in kaart te brengen en is er ook een
overzicht gemaakt van de annuaria collecties op
externe locaties. Zo zijn er grote verzamelingen
ondergebracht in het archief van het DSC, het
Stadsarchief Delft, de universiteitsbibliotheek
en bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.
Onze goede start werd helaas stilgelegd toen er
een grote verbouwing begon aan de sociëteit.
Eind vorig collegejaar is de Commissaris van
den Inventaris gestart met het installeren van
een nieuw ventilatiesysteem. Op vele plekken
in het pand is dit gemerkt, voornamelijk op de
hogere verdiepingen van het gebouw, maar één
ruimte was essentieel in deze werkzaamheden,
de archiefzolder. Een groot deel van het archief
is tijdelijk verplaatst naar het commissiehok
Ram6-III en zijn de kasten bedekt met plastic
waarna de bouwvakkers aan de slag zijn gegaan.
In november is er, ondanks het verlamde
archief, een verse lichting van vijf ouderejaars
gevraagd om weer een nieuwe impuls te geven
aan de commissie. Deze vernieuwde groep is
gestart aan een belangrijke fase van het project,
het vormen van het plan van aanpak. In de
projectopdracht van het Reünistenbestuur is
een scope en budget gedefinieerd, maar aan ons
was het de taak om tot een uitgebreid plan, een
planning en begroting te komen. Bij de algemene
leden vergadering van de reünistenvereniging
heeft menig van jullie een voorproefje gekregen
van dit plan. Met de feedback van verschillende
partijen is de uiteindelijke en stevig uitgebreide
versie van dit plan bijna klaar. Later in dit artikel
zullen ook de specifieke componenten van het
plan aan bod komen. Op het moment dat het
plan definitief wordt goedgekeurd door het
Reünistenbestuur zullen verscheidene projecten

sociëteit, het per post versturen, maar ook is
het mogelijk dat het wordt opgehaald. Komende
twee jaar zullen wij meerdere keren door het
land reizen om verzamelingen op te halen.

echt tot uitvoering gaan komen, maar voor dit
moment zijn er een paar dingen waar we al
druk mee bezig zijn.
Tijdens het inventariseren van het archief vóór
de zomervakantie zijn wij tot de conclusie
gekomen dat er nog erg veel in het archief mist.
Gelukkig hebben we een complete collectie van
de annuaria. We willen er eigenlijk meerdere
hebben op verschillende locaties, voor het geval
dat een noodlottig ongeval plaatsvindt. Echter
ontbreekt er op eigenlijk alle andere gebieden
ook nog ontzettend veel in de verzameling.
Posters, foto’s, dia’s, films, artefacten, aan alles
is een tekort. Daarom zijn we de afgelopen
maanden actief bezig geweest om met jullie
in contact te komen! De enige bron die onze
collectie verder compleet kan maken zijn
reünisten die spullen hebben verzameld en
hebben bewaard uit hun eigen studententijd.
Zo zijn er verschillende oproepen gedaan in
nieuwsbrieven, op de reünie en op de ALV om
spullen mee te nemen of contact met ons te
zoeken zodat de gaten in onze collectie gedicht
kunnen worden. Tot ons grote plezier hebben
velen van jullie hier gehoor aan gegeven en zijn
er fotoboeken, posters of hele dozen richting
de sociëteit gebracht of gezonden. We zijn
ook we bij een reünist thuis langs geweest die
zelfs een verhuisdoos vol met spullen aan ons
heeft overhandigd en die de daarbij behorende
verhalen heeft verteld.
Daarom nogmaals de oproep aan jullie: heb
jij nog spullen van de vereniging thuis liggen
die je beschikbaar zou willen stellen aan
het verenigingsarchief. Stuur een mail naar
historicie@virgiel.nl. Je kan langskomen op de

Begin van dit kalenderjaar zijn de verbouwingen
in de archiefzolder voltooid en is er ook een
modern ventilatiesysteem te aanschouwen in
het archief. Dit betekende dat wij ook weer echt
aan de slag konden met het fysieke archief! Wat
we aantroffen was echter een ongekende laag
stof op letterlijk elk oppervlak in het archief,
een grote hoeveelheid puin op de zolder en
een CNOC-hok waar geen vierkante centimeter
vloer meer te zien was. Zo waren er niet voor
een alom bekend virus, maar voor de stofwolk
mondkapjes nodig om te kunnen werken. De
afgelopen weken zijn we druk bezig geweest om
puin te ruimen en schoon te maken. Uiteindelijk
zijn er door eerstejaars meerdere containers
aan puin naar beneden getild over misschien
de verste afstand tot de buitenplaats die je in
Alcuin kan lopen. Op het moment van schrijven
worden volgende week alle spullen vanuit
Ram6-III weer naar boven getild en dan is het
archief weer bij elkaar en opgeruimd! Nu zijn
de volgende stappen het alles goed uitzoeken,
een werkende indeling maken van alle kasten
en een werkplek in te richten zodat wij kunnen
werken in het archief.
Nu het archief op gang begint te komen en
het plan, als het goed is, binnenkort wordt
goedgekeurd gaat de focus, zoals eerder
genoemd, meer richting de losse projecten.
Al deze projecten geven op hun eigen manier
betekenis aan de doelstelling van het grote
geheel en zorgen ervoor dat onze omvangrijke
en bijzondere geschiedenis weer werkelijk
zichtbaar en toegankelijk wordt. We hebben
hierbij onderscheid gemaakt tussen projecten
die we op de korte termijn en op langere
termijn gaan realiseren. Deze zijn globaal te
categoriseren in drie onderwerpen; archief,
digitaliseren en zichtbaarheid. Over het
archief heb je zojuist al wat gehoord maar nu
zal er dieper worden ingegaan op de andere
onderwerpen.
In de doelstelling van het project komt
duidelijk naar voren dat de geschiedenis van de
vereniging ook digitaal beschikbaar moet zijn.
Daarom zullen er grote delen van het archief
gedigitaliseerd worden, zodat online inzage
mogelijk wordt en om te voorkomen dat er
stukken definitief verloren kunnen gaan.
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Een project waar we al erg ver mee zijn is het
digitaliseren van de annuaria. Na een middag
in de Regentenkamer, de enige locatie met
een complete verzameling, is gebleken dat
het gaat om meer dan 44.000 pagina’s die
verwerkt moeten worden! Dit project heeft na
goedkeuring een doorlooptijd van ongeveer
acht weken. Dus nog vóór het einde van het
collegejaar 2019/2020 is een groot deel van
de historie van Virgiel in een klap gebundeld
en verzekerd tot in der eeuwigheid. Maar ook
beeldmateriaal, Carmina Burana’s, jaarbullen,
lustrumboeken en secretariële jaarverslagen
zullen tijdelijk het pand verlaten om terug te
keren met een digitale evenknie. Er is nog
vooral een gebrek aan beeldmateriaal en
carmina’s die gedigitaliseerd kunnen worden,
dus jouw inbreng wordt hier erg gewaardeerd!
Een bijzonder digitaliseer project is het drie
dimensionaal scannen van verschillende beelden
die voor de vereniging belangrijk zijn. In het lab
van Industrieel Ontwerpen zullen bijvoorbeeld
de Sanctus, Heilige Barbara en de Methusalem
gescand worden. Hierdoor zijn deze digitaal te
bekijken maar ook reproduceerbaar. Dan zijn
Sanctus sleutelhangers of Barbara bieropeners
opeens een reële mogelijkheid dus wie weet
wat voor bijzondere spullen je nog voorbij gaat
zien komen. Om dit ook allemaal voor leden en
reünisten bereikbaar te krijgen is het einddoel
om groot digitaal archief te maken die via
de website toegankelijk en doorzoekbaar is.
Hierdoor zou je dus gemakkelijk kunnen kijken
naar je jaarbul, een verslag van een lustrum of
foto’s van het gala waar je misschien wel voor
het eerst je latere echtgenoot hebt ontmoet.
De historie van onze vereniging moet echter
niet alleen digitaal zichtbaarder gemaakt
worden, ook op de sociëteit moet er meer
ruimte en respect komen voor bijzondere
artefacten of verhalen. Een belangrijke rol
hierin is weggelegd voor de Boekerij. Waar de
archiefzolder echt een opslagplek wordt voor
al het materiaal, is de Boekerij een plaats om
dit ook tentoon te stellen. Daarom komt er
een grote vitrinekast in deze ruimte waar een
wisselende tentoonstelling zal komen over
verschillende onderwerpen binnen Virgiel. Zo
komt er op verzoek van het Reünistenbestuur
een tentoonstelling over het Gezelschap ‘de Lift’
maar ook kan gedacht worden aan fotoalbums
en spullen rondom speciale activiteiten zoals
diesvieringen. Doordat dit een ruimte is waar
ook veel leden komen, zullen zij delen van de
geschiedenis leren kennen. Kennis waarvan ze
het bestaan waarschijnlijk niet eens af wisten
en hopelijk begint de historie hierdoor ook meer
te leven onder de huidige leden.
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Ook zullen er mogelijk glazen deuren in één of
meerdere kasten in de Boekerij komen om een
verzameling boeken te beschermen en tentoon
te kunnen stellen. Zo heeft een gemiddeld lid
nog nooit een annuarium gezien uit de vorige
eeuw terwijl er prachtige boeken uit begin 1900
afgesloten in de Regentenkamer liggen. Door
die deuren kan deze bijzondere verzameling
ook voor het eerst permanent zichtbaar worden
voor alle leden. Naast de annuaria liggen er
natuurlijk gigantisch veel andere boeken in de
Boekerij. Echter is er in deze grote verzameling
niets te vinden, omdat het niet georganiseerd
verspreid over de ruimte ligt. Daarom willen we
met de hulp van aspirant-leden aankomende
KMT de hele collectie sorteren en georganiseerd
terugzetten zodat je ook daadwerkelijk een
boek terug kan vinden als je er een keer in
zou willen kijken. Met deze aanpassingen en
een commissie die op continue basis zorg gaat
dragen voor de Boekerij, hopen wij ook dat dit
echt een ruimte kan worden die geschiedenis
ademt en waar leden met bijbehorend respect
mee om zullen gaan.
Een ander groot project op het gebied van
zichtbaarheid is de restauratie van het schilderij
in de eetzaal. Nadat deze aan het begin van
de jaren zestig was hersteld, heeft deze een
hoop te verduren gehad. Het bleef hangen
tijdens feesten en mensen waren onvoorzichtig
waardoor het nu in een slechte staat verkeert.
Daarom zal het hele schilderij gerestaureerd
worden. Door gedetailleerde foto’s, beschikbaar
gesteld door een van de reünisten die ook te
zien is op het schilderij, zal het hersteld kunnen
worden in zijn oude glorie.
Zoals je misschien begrijpt duurt het nog even
voordat leden echt veel kunnen merken van
alle tijd en energie die in dit project gestopt
wordt. Dat is waarom we de resultaten van het
digitaliseren al vroegtijdig gaan delen. Zo zullen
er oude foto’s verschijnen op sociale media, ad

Reeds gedigitaliseerde foto’s:
valvas en op beamers en tv-schermen op de
sociëteit. Een bijzonder kanaal waar we ook
gebruik van willen maken is Wikipedia. Op dit
moment is de Wikipediapagina van Virgiel niet
erg uitgebreid en met alle informatie die wij
verzamelen willen we die flink gaan aanvullen.
Je kan lezen dat de geschiedenis de aankomende
twee jaar een bijzonder plekje gaat innemen
op de vereniging. Echter moet ervoor gezorgd
worden dat in de toekomst dit nog steeds
het geval is en dat dit niet eindigt als onze
projectopdracht voltooid is. Daarom zal er een
nieuwe lichting voor onze commissie gevraagd
worden die ons werk voortzet en ervoor
zorgt dat het archief op orde blijft. Er zal een
leidraad geschreven worden waarin ze kunnen
vinden hoe ze een archief moeten bijhouden
en wat de nog openstaande projecten zijn. Zo
zouden zij bijvoorbeeld op inhoudelijk niveau
alle documenten die we hebben kunnen gaan
doornemen om zo een steeds completer beeld
te krijgen van onze rijke geschiedenis.
We hopen je met dit artikel een beter beeld
te hebben gegeven van de invulling van het
lustrumcadeau van de Reünistenvereniging en
de zaken waar wij ons op dit moment mee bezig
houden. Als je geïnteresseerd bent in verdere
details, historische verhalen wilt vertellen,
spullen beschikbaar wilt stellen of gewoon
een leuk praatje wilt maken kun je ons altijd
benaderen op de reünie, een borrelavond of via
de mail!

Dagelijks Bestuur 1945-1946

Westelijke gevel sociëteit eind jaren 40

Met Virgiliaanse groet,
HistoriCie
HistoriCie@virgiel.nl

Jaar 1956

Nieuwe sociëteitszaal begin jaren 60
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Interview met Joop Heijenrath
Joop Heijenrath studeerde in de jaren 80
waterbouw in Delft. Tijdens een zeer afwisselende
carrière bleef hij in contact met zijn alma mater.
Als Goede Vriend van het Universiteitsfonds
Delft maakt hij zich er tegenwoordig hard voor
dat zijn mede-alumni net zo’n goede band
krijgen met TU Delft als hijzelf.
Geboren Maastrichtenaar Joop Heijenrath koos
in 1980 voor de studie Civiele Techniek aan de TU
Delft met het oog op een internationale carrière.
“Dan moet je iets kiezen waar Nederland heel
goed in is, dacht ik, en waterbouw is Hollands
glorie.” Na zijn afstuderen ging hij aan de slag
bij de Hollandse Beton Groep, toen Nederlands
grootste bouwbedrijf. Voor HBG was hij
betrokken bij de bouw van een betonnen
beschermingswand rond een olieopslagtank in
het Noorse Ekofisk olieveld. “Door de winning
van olie en gas verzakte dat veld, waardoor de
platformen en installaties binnen het bereik van
de soms twintig meter hoge golven kwamen.
Het bouwen van die muur met een doorsnede
van 140 meter en een hoogte van meer dan
100 meter was een gigantisch project met een
grote Delftse inbreng”, vertelt Heijenrath.
Carrièreswitches
Veel mooier zou het waarschijnlijk niet worden
voor een civiel ingenieur, dacht hij, maar toen
zich de kans voordeed werd hij strategisch
consultant bij het bedrijf van strategie goeroe
en Harvard-professor Michael Porter. Het zou
de eerste van verschillende carrièreswitches
worden. Na een MBA aan internationale
businesschool INSEAD werkte Heijenrath onder
meer bij een Amerikaanse IT-multinational,
lanceerde het eerste gsm-netwerk voor KPN,
en werd uiteindelijk ondernemer. “Ik ontmoette
een stel ontwikkelaars van software voor
spraaktechnologie, die op zoek waren naar
mensen om dat wereldwijd in de markt te zetten”
vertelt hij. “Samen met een dispuutsgenoot van
Virgiel en een aantal INSEAD alumni hebben we
daar een bedrijf voor opgezet: ReadSpeaker.”
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Inmiddels is ReadSpeaker de nummer vier in
de wereld van de spraaktechnologie. “Heel
bijzonder, vooral omdat we het bij wijze van
spreken vanaf de keukentafel zelf hebben
opgebouwd.”
Gaandeweg ging Heijenrath zich steeds meer
bezighouden met het werken als commissaris
veelal in Private Equity owned ondernemingen
en in het investeren in startups en het coachen
van jonge ondernemers, iets waar hij zich
sinds de verkoop van ReadSpeaker helemaal
op toelegt. “Ik vind het leuk om een bedrijf te
helpen groeien en het internationaal te laten
floreren. Ik verbind graag mensen over grenzen
en culturen heen. Ik ga ook het liefst met
innovatieve technologie aan de gang, maar dan
wel iets dat sociale impact heeft in combinatie
met een gezond businessmodel.” Zijn meest
recente project brengt al die factoren samen. “Ik
werk nu met een Palestijn en een Boliviaan aan
het opzetten van een outsourcingsbedrijf voor
IT-experts in de Gazastrook en de Westbank.
Daar kan bijna niks in- of uitgevoerd worden,
maar IT-skills kun je outsourcen. Dat creëert
werkgelegenheid en levert geld op dat ten
goede komt aan de lokale economie.”
Genoeg om trots op te zijn in Delft
Als oud-Virgiliaan bleef Heijenrath door de
jaren heen bij de vereniging betrokken: hij zat
in allerlei commissies waaronder de EC en de
Annu en in de Verenigingsraad van Bestuur. “Ik
ben ook lid van Baptistin, een actief dispuut,
waar we sinds een jaar of vijftien een jaarlijks
golftoernooi organiseren voor dispuutgenoten.
Drie jaar hebben we dat uitgebreid met een
toernooi voor alle leden en alumni : het Virgiel
Open”, vertelt hij. “We hebben een aantal
raakvlakken – Virgiel, Delft en het golfen – en
daardoor is de onderlinge communicatie gelijk
heel warm, terwijl er mensen meedoen van 18
tot 95.” (www.VirgielOpen.nl)

Die ervaring heeft hem ertoe aangezet ook wat
meer voor de TU Delft zelf te doen. “We hebben
wel die emotionele band met de vereniging waar
we veel samen hebben meegemaakt, maar de
band met de TU is eigenlijk maar dun. Ik zie
het als mijn missie om de warmte die mensen
voelen voor hun vrienden en vereniging en de
trots die ze toch wel voelen voor de universiteit,
om te zetten in daden.” Er is ook genoeg om
trots op te zijn in Delft: “Na orkaan Katrina in
2017 werden mijn beide afstudeerbegeleiders
professor Battjes en professor Vrijling gevraagd
om de overstromingen in New Orleans te
onderzoeken. Ik dacht wow, bij die mannen ben
ik afgestudeerd. Daarnaast zie je dat de TU Delft
zich in de loop der jaren steeds meer ontwikkelt
tot een partij met onderzoeksprojecten die
impact op onze toekomstige samenleving
hebben. Van de ontwikkeling van e-refinery
concepten en HyperLoop modellen tot het
creëren van de Green Village als voorloper op
het gebied van duurzaam wonen.”

en collega’s. Er zijn 3 fasen in het leven, die
kunnen worden omschreven als : Learn, Earn
en Return. Teruggeven aan de instelling waar je
zo veel aan te danken hebt wordt dan een stuk
vanzelfsprekender.”
Overweegt u ook om Goede Vriend te worden?
Wilt u net als Joop Heijenrath ook deel uitmaken
van een netwerk van betrokken alumni? Als
Goede Vriend ontvangt u uitnodigingen voor
topevenementen waaronder het jaarlijkse Taste
of Excellence Dinner, de feestelijke afsluiting
van de TU Delft Best Graduate Award Ceremony.
Met een vijfjaarlijkse, fiscaal aantrekkelijke
schenking van (minimaal) 500 euro per jaar
wordt u Goede Vriend. Wilt u zich opgeven of
heeft u vragen?
Neem dan contact op met Machteld von Oven
via m.w.vonoven@tudelft.nl of kijk op
www.universiteitsfondsdelft.nl/goedevriend

Learn, earn en return
Zelf is Heijenrath inmiddels Goede Vriend van
het Universiteitsfonds Delft (UfD), een netwerk
van alumni en andere relaties die de TU onder
meer financieel steunen. “Als Goede Vriend
heb ik veel meer inzicht gekregen in hoe de
universiteit werkt. Het is interessant om te zien
hoe hard het College van Bestuur werkt om
de TU Delft wereldwijd op de kaart te zetten
met toponderzoekers en projecten. De impact
van de TU op voor de samenleving relevante
thema’s als klimaat, transport, milieu en energie
is indrukwekkend.”

“Na 6 jaar TU Delft voelde ik me in staat
om de wereld te veroveren”
Zijn ervaring als fondsenwerver voor Business
School INSEAD wil hij nu ook inzetten voor
het Universiteitsfonds Delft. “We hebben niet
zo’n doneer cultuur voor universiteiten in
Nederland als in het buitenland. We vinden
dat de collegegelden die we destijds betaald
hebben en belastingen die we nu betalen wel
genoeg zijn. Die vanzelfsprekendheid mag er
wel een beetje af.” Alumni hebben namelijk ook
veel te danken aan de TU, vindt Heijenrath.
“De kennis en analytische skills die je vanaf je
18e hier hebt geleerd, hebben je gebracht tot
waar je nu bent. Toen ik hier als schoolverlater
kwam kon ik niks, zes jaar later voelde ik
me in staat om de wereld te gaan veroveren.
Wat dat betreft kan ik me goed vinden in de
filosofie van veel Angelsaksische vrienden

Joop op de Reünie 2019
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TU Delft for Life | Xperience Day

Save the date | 11 juni 2020
Op donderdag 11 juni 2020 staat de TU Delft for Life
| Xperience Day gepland. Delftse alumni en relaties van
het Universiteitsfonds Delft krijgen een unieke inkijk in
innovatieve onderzoeks- en studentenprojecten van de
universiteit. Ook wordt deze dag de alumnus van het jaar
2020 bekendgemaakt.
Op dit moment is het onduidelijk hoe lang de maatregelen
die het coronavirus moeten inperken, zullen duren. Dit
betekent dat wij evenementen misschien zullen annuleren
of in andere vorm zullen aanbieden. Wij zullen dit tijdig
communiceren en melden op onze website.
Meer informatie: alumni.tudelft.nl/xperienceday.
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Commissie Externe Betrekkingen
Lieve reünisten,

Engineering Day

De Commissie Externe Betrekkingen, kortweg
CEB, vormt de brug tussen Virgiel en het
bedrijfsleven. De CEB bestaat uit 7 gedreven
Virgilianen die een jaar lang bezig zijn om
talentvolle Virgilianen te koppelen aan
bedrijven waar zij interesse in hebben. Door het
jaar heen organiseren wij meerdere carrièreevenementen om onze Virgilianen in contact
te brengen met het bedrijfsleven. Daarnaast
bieden wij ook exposure-mogelijkheden in de
vorm van mailingen of bijvoorbeeld de ‘Voorbeeld
Virgiliaan’ posters die in de eetzaalgang hangen.
We werken graag samen met oud-Virgilianen!
Als je interesse hebt om een samenwerking te
starten tussen jouw bedrijf en Virgiel, dan kun je
ons altijd bereiken via ceb@virgiel.nl. Op onze
nieuwe carrièrewebsite www.carrierevirgiel.
nl kan je meer informatie vinden over onze
evenementen.
Finance Diner
Het eerst carrière-evenement van dit collegejaar
was het Finance Diner in oktober waaraan 20
Virgilianen deelnamen. We merken dat veel
technische studenten naast de technische
bedrijven ook interesse hebben in bedrijven in
de financiële sector. Onze studenten kiezen dan
ook steeds vaker voor een minor en soms zelfs
master gericht op financiën. Daarom waren
de twee bedrijven aanwezig bij het diner onze
hoofdpartner, IMC en Flow Traders.
De dag begon om 17:00 met bedrijfspresentaties,
waarna cases volgden. Tien studenten volgden
de case bij IMC en de andere tien studenten bij
Flow Traders. Na de cases begon een uitgebreid
diner in de boekerij. De KookCie had weer een
heerlijk diner voor ons voorbereid. Uiteraard
was het na het diner tijd voor de borrel! Al met
al was het een geslaagde aftrap van het nieuwe
collegejaar.

Engineering Day
Voor Delftse studenten kan de Engineering Day
natuurlijk niet ontbreken. Deze vond in januari
plaats. De deelnemende bedrijven waren dit jaar
Tata Steel, ProRail en Fluor. Om 14:00 startte
de dag met presentaties van de drie bedrijven.
Hierna volgden cases en als extra activiteit
hadden we een technisch spel. Tijdens het
spel werden werknemers van de deelnemende
bedrijven gemengd met de studenten en begon
er een fanatieke strijd. Dit zorgde voor een leuke
interactie tussen de bedrijven en studenten.
Vervolgens hadden de koks een verrukkelijk
buffet bereid. De avond hebben we vervolgens
afgesloten met een borrel!
Finance Diner
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Reünie 2019
Beste lezer,
Zoals sommigen van jullie zullen weten,
wisselt de Oud-Leden Commissie elk jaar van
samenstelling. Op dit moment is dat een tijd die
alweer even achter mij ligt. Als de zogeheten
“commissaris Reünie” had ik de eer om afgelopen
jaar de reünie in goede banen te mogen leiden.
Of een poging daartoe te wagen. Dat is een
werkje waar toch opvallend veel organisatie
bij komt kijken; iets waar de huidige leden van
de commissie nog wel achter zullen komen. Nu
wordt er nog - al dan niet in thuisquarantaine vrolijk een tijdschrift in elkaar gezet (datzelfde
tijdschrift dat je nu leest), maar de echte piek
van het commissiejaar ligt elk jaar vlak voor de
reünie.
Ondanks dat de reünie pas eind november
plaatsvindt, beginnen de voorbereidingen
al maanden van tevoren. Het wordt vanaf
het begin van het jaar al duidelijk dat de
organisatie niet vroeg genoeg kan beginnen. In
januari, toen ik het Reünistenbestuur voor het
eerst ontmoette, stelden wij ons allen aan hen
voor, inclusief onze functies. De rest van mijn
commissiegenoten ontvingen een succeswens
voor het aanstaande jaar van de verschillende
leden van het Reünistenbestuur. Zodra het
duidelijk werd dat ik de taak van de organisatie
van de Reünie op me zou nemen, leek het
onze geliefde penningmeester Fons Bingen
voldoende om mij “sterkte” te wensen voor het
komende jaar. Uiteraard op een humoristische,
licht sarcastische manier, zoals ik later wel vaker
van Fons hoorde, maar de toon was duidelijk
gezet. Ik begreep dat het organiseren van de
Reünie een uitdaging zou worden die ik nooit
met 100% perfectie zou weten te voltooien,
maar ik ging hem graag aan. Nu, terugkijkend,
ben ik zeer tevreden hoe het verlopen is, heb ik
het erg naar m’n zin gehad en ben ik ook zeker
trots op mijn commissiegenoten en iedereen in
de organisatie. Toen de huidige commissie mij
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vroeg om nog een terugblik te schrijven, ging ik
daar dan ook met plezier op in.
Op de dag van de reünie mochten wij allemaal
vroeg uit de veren. De hele dag (en week) worden
er zaken op Virgiel voorbereid, zelfs nu het
middagprogramma op de TU wordt gehouden.
We werden al gewaarschuwd dat er altijd een
paar reünisten al veel eerder op zouden komen
dagen, dus daar hadden we ook rekening mee
gehouden. Wat we niet hadden verwacht, is
dat er voor de lunch al een voltallige jaarclub
aanwezig zou zijn. Totaal onvoorbereid op (en
lichtelijk gestrest door) dit bezoek hebben we ze
naar ons beste kunnen welkom geheten. Maar
wat bleek; het was een jaarclub uit de jaren ‘90
die toevallig op clubweekend in de buurt van
Delft was. We hebben hen natuurlijk met veel
plezier rondgeleid door het pand, om zo nog
voor de lunch weer verder te kunnen gaan met
de echte voorbereidingen.
De echte reünisten - zij die wel naar Virgiel
kwamen voor de reünie - kwamen vanaf een
uur of vier langzaam binnendruppelen. Gelukkig
verliep alles tot dan toe zeer voorspoedig en
hoefde ik zelf eigenlijk vrij weinig te doen. Nick
had ons geleerd dat je als goede organisator
alles delegeert, zodat je je kunt focussen op het
aansturen van mensen. Dat ging uitstekend.
Ondertussen kon ik rustig rondlopen en

vooral veel met reünisten praten. Ik heb dit
gedurende de avond zoveel mogelijk gedaan.
Een van de leukste bezigheden binnen de OudLeden Commissie is het horen van verhalen
over vroeger, het studeren van toen en wat
er allemaal is veranderd. Op de borrelvloer is
dan ook vaak vrij makkelijk te merken wat er
onveranderd is. De borrelcultuur is, hoewel
enigszins anders tegenwoordig, een van de
meest constante factoren in de geschiedenis
van Virgiel.
Toen het diner aanving, begon ook voor de
organisatie een druk deel van de avond. Helaas
zijn wij, net zoals vele andere Virgilianen,
dusdanig druk rond het diner dat voor ons een
pizza moet volstaan om vervolgens weer lekker
verder te gaan met delegeren. Sommigen
aanwezigen zullen opgemerkt hebben dat het
vanaf het diner allemaal wat chaotischer verliep.
Die gevallen die niet volgens het programma
verliepen, waar je als organisatie dus tijd voor
vrij houdt, kwamen zeker aan bod rond deze
tijd. Hoewel de orde wat ver te zoeken was, liep
het uiteindelijk allemaal goed af.

Met wat vertraging door omstandigheden
begon het welbekende Gummi Arabicum na
het eten. Dit is altijd al een van mijn favoriete
onderdelen geweest. Als eerstejaars vond ik het
al indrukwekkend wanneer de ‘oude’ zesdejaars
hun jaarlied zongen. Dat hoorde je immers niet
zo vaak. Bij de ouderdagen gingen we al tot
veertigste jaars, maar niets verslaat de reünie.
Bij het maken van de planning was ik dan ook
redelijk onder de indruk van het feit dat er
makkelijk anderhalf uur staat voor het zingen
van het Gummi Arabicum. Hoewel ik niet bij alle
jaren aanwezig kon zijn, vond ik het geweldig
om het enthousiasme van de leden te zien
wanneer ze weer één liedje lang in de spotlight
mogen staan. De jaarliederen van vroeger
staken vaak tekstueel wat beter in elkaar, maar
wie goed tussen de regels door kan lezen merkt
dat er in essentie vrij weinig is veranderd, ook
hier blijkt: bier en borrelen ontbreekt nooit.

Toen het zingen was afgelopen, was het aan
ons de taak te zorgen dat iedereen weer als
vanouds kon borrelen. Daar viel ook vaak te
merken dat veel reünisten niet al te vaak meer
zo’n borrel meemaken. Er wordt na het diner
doorgaans met wat meer enthousiasme en
overgave gepraat en men neemt wat minder
een blad voor de mond. Wat ik als relatief
jongerejaars ook altijd fantastisch vind om
te zien, is hoe reünisten elkaar na jaren weer
wederzien. In eerste instantie is het soms even
graven wie ook alweer wie was, maar al snel
staan ze weer samen te borrelen als vroeger. Ik
kan alleen maar hopen dat ik daar over 50 jaar
op zo’n manier zo vrolijk mijn borreltijden kan
herleven.
Sinds een aantal jaar sluit de reünie ook af
met een ware disco (of “dixo” in de Virgiliaanse
vocabulaire). Dat is ook het moment waarop
wij, de organisatie, wat meer aan het lot over
durven te laten en onszelf een klein feestje
gunnen als beloning. Ik was positief verrast
over het aantal reünisten dat nog aanwezig was
op dat moment. Als je samen met Virgilianen
uit jaar 1970 staat mee te zingen met de
laatste hitjes, besef je nog eens dat leeftijd toch
niet zo belemmerend is. Juist die band tussen
de verschillende jaren en leeftijden is wat de
reünie in mijn ogen zo leuk maakt.
De meesten van mijn commissiegenoten zijn,
net zoals ik, tot het allerlaatste gebleven. Daar
heb ik geen moment spijt van gehad. Maar, toen
we na een vrij korte nacht van ongeveer drie uur
ons weer op Virgiel moesten melden om alles
op te ruimen, merkten we toch dat we wel eens
fitter waren geweest. Nu, zo’n 4 maanden later,
blik ik met ontzettend veel plezier terug op de
Reünie. Sowieso is een commissiejaar op Virgiel
altijd een tijd waarin je veel leert en een goede
band opbouwt met je commissiegenoten, maar
ik kan vooral zeggen dat ik ontzettend trots
ben over de geweldige reünie die wij hebben
neergezet. Ik zie dan ook geen reden om een
editie over te slaan de komende zestig jaar.
Met Virgiliaanse groet,
Thomas Wierikx
Commissaris Reünie
Oud-Leden Commissie 2019
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De Bolle Paep
Het voor-en-door principe is één van de
kernwaarden van Virgiel. De Bolle Paep is daar
een schoolvoorbeeld van. Inmiddels bekend bij
menig Virgiliaan, maar vaak nog onbekend bij
de Reünisten. Ik ben Niels in ’t Veld, de huidig
Brouwmeester in het bestuur van de Bolle Paep.
Ik ben inmiddels vijfdejaars Virgiliaan en ben
al zeker drie jaar actief bezig met de Bolle
Paep. Hierin staan bierbrouwen en bier proeven
centraal. Omdat de Bolle Paep redelijk nieuw is
in de rijke historie van Virgiel wil ik jullie graag
meenemen in ons ontstaan, een kijk geven op
onze huidige visie (als bestuur), maar vooral
ook aansporen om volgend jaar op de Reünie
gezellig onze speciaalbiertjes bij ons te komen
proeven!
Katholiek kloosterbier sinds 2013
Sinds begin 2013 wordt er door Virgilianen zelf
bier gebrouwen. Het begon allemaal als een
weddenschap tussen de lustrumcommissie van
Virgiel en Rolf Katte, eigenaar van Stadsbrouwerij
de Koperen Kat. De lustrumcommissie wedde
dat zij als technische studenten zelf een
brouwinstallatie voor maximaal €100,- konden
klussen. Van opengeslepen 50 liter fusten werd
een brouwinstallatie gebouwd waarbij de ketels
door gasbranders werden verwarmd. Na het
succesvol brouwen van het eerste biertje met de
zelfgemaakte installatie sloeg het enthousiasme
voor het brouwen van bier toe onder de
Virgilianen. De installatie werd geplaatst in het
oude ‘zeefdrukken’ hok en er werden gisttanks,
die gewonnen waren met de weddenschap, aan
toegevoegd. Vanaf dat moment werd er bier
gebrouwen op Sociëteit Alcuin. Geheel volgens
het bekende ‘voor Virgilianen, door Virgilianen’
concept werd er in de jaren die volgden veel
zelf geklust aan het hok, de installatie en de
recepten voor de bieren.
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In december 2015 is er een nieuwe
brouwinstallatie aangeschaft. De nieuwe ketels,
met een capaciteit van 120 liter, zijn elektrisch
verwarmd. Daardoor zijn ze veel efficiënter en
tevens veiliger om mee te brouwen. Kort daarvoor
waren er gistkasten met temperatuurregelaars
gebouwd voor de gisttanks. De constantheid
en de kwaliteit van het bier werd hiermee sterk
verbeterd.
Op 08-02-2017 zijn we officieel een legale
brouwerij geworden. Dit maakt het mogelijk
om ook op evenementen buiten Virgiel te staan.
Echter is ons hoofddoel nog steeds het brouwen
van speciaalbier voor én door Virgilianen.
Inmiddels zijn naast de ketels twee nieuwe
gisttanks van 150 liter aangeschaft, waar we
nu batches van 100 liter mee kunnen brouwen.
De vernieuwingen volgen elkaar razendsnel op.
Tijdens ons eerste lustrum in 2018 is er hard
gewerkt om het zwaar verouderde seffo-hok op
te knappen en te verbouwen. Op dit moment
zijn de voorbereidingen van onze 100ste
legale batch in volle gang, deze zal medio April
gebrouwen worden. En met een ledental van 15
enthousiaste brouwers willen wij daar natuurlijk
een passend feestje van maken.

De Bolle Paep anno 2020
Samen met Rens van den Bos en Daan van der
Made, zijn wij als bestuur inmiddels al meer dan
een jaar bezig om de brouwerij draaiende te
houden. Onze missie is: “Het produceren van
lekker, katholiek kloosterbier. Voor en door
Virgilianen.”
Afgelopen jaar zijn er tal van stappen
ondernomen om de constantheid en kwaliteit
van onze batches te verhogen. Zo proberen
we om alle bieren onder de juiste temperatuur
te laten vergisten. Met onze grote gisttanks
kan dat door middel van de ingebouwde
koelspiraal, onze kleine gisttanks kunnen we
in een koelkast zetten. Ook zijn we bezig met
het standaardiseren van bestaande recepten,
zodat er minder verschillen zijn tussen grote en
kleine batches en de hoeveelheid ingrediënten,
water en spoelwater duidelijk zijn vastgelegd.
Daarnaast zijn we op de korte termijn bezig
met een manier om alle smaak en andere
eigenschappen van onze bieren voor elke batch
goed vast te leggen, zodat we bij elke nieuwe
batch goed kunnen sturen op hoe tevreden we
waren met de vorige batch.
Inmiddels, zijn we gegroeid van een klein
hecht gezelschap van 2-4 man naar een heuse
brouwgemeenschap, voor zowel mannen als
vrouwen. Op dit moment telt ons gezelschap 12
leden en we proberen eens per week te brouwen.
We brouwen dan één van de 14 bestaande
recepten, maar soms proberen we ook iets
nieuws. Echter proberen we het kleinschalig en
vrijwillig te houden. Dat hoort bij het karakter
van ons gezelschap. We brouwen als hobby en
daar hoort een gevoel van vrijblijvendheid bij.
Daarnaast proberen we ruimte te houden voor
enige profilering naar de buitenwereld. Het is
uiteraard prachtig als onze mede-Virgilianen
onze bieren lekker vinden, maar het geeft
ook een geweldig gevoel van voldoening als
onbevooroordeelde
buitenstaanders
onze
bieren kunnen waarderen. Daarom vinden
we dat, ondanks de kleinschaligheid van onze
brouwerij, er zeker ruimte moet zijn voor
profilering naar de buitenwereld. De afgelopen
jaren waren wij daarom ook te vinden op het
Middelburgs Abdijbier Festival, het Koperen Kat
Festival en de Flink Gegist wintereditie.
Onze bieren
De afgelopen jaren is het speciaalbierlandschap
van Nederland behoorlijk veranderd. Door
de jaren heen zijn IPA’s bijvoorbeeld steeds
populairder geworden. Dit merken we ook bij

de Bolle Paep. Vroeger werd er vaker om ‘blond’
gevraagd, nu verwachten steeds meer mensen
een IPA. Onze Saison, ‘De Bezemwagen’, is
vanaf het begin al favoriet bij iedereen. Hiervan
is overigens afgelopen Lustrum in samenwerking
met de Koperen Kat een lustrumbatch van
1000 liter gebrouwen. Deze wordt nu steeds
vaker besteld als ‘session’, wat een hele andere
bierstijl is.
Binnen de Bolle Paep is er ook zeker ruimte voor
zelfontplooiing, ideeën en eigen inbreng. Rens
miste bijvoorbeeld in ons assortiment een ‘echte’
IPA en heeft daarom de ‘Waterval’ verzonnen,
die onder de leden zeer goed ontvangen is. Ikzelf
wil heel graag het assortiment verrijken met
een Tripel, genaamd: “De Piramide”. Daar ben
ik dan ook druk mee bezig, maar hij is helaas
nog niet goed uitgebalanceerd qua smaak.
Het is echter ook belangrijk voor ons imago
dat er telkens redelijke bieren op het menu
staan. Daarom moet er naast uitprobeersel ook
genoeg ‘klassiek’ Bolle Paep bier gebrouwen
worden met (gestandaardiseerde) bestaande
recepten. Dit zodat ook nieuwe leden blijven
leren brouwen. ‘De Bezemwagen’ is al voorbij
gekomen, en om nog een paar uitblinkers te
noemen:
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‘Havertje bier’ is een haver ale, dat is een
bier gebrouwen met gemoute haver (niet te
verwarren met havermout). Vroeger in de
middeleeuwen werd in Nederland veel bier
gebrouwen met haver, dit is een ode aan onze
voorgangers.
‘ ‘t Eiskenein’ is een winterbier. Deze wordt
gebrouwen met speculaaskruiden, en dat proef
je. Een van onze seizoensbieren. Deze zal zeker
volgende reünie op de tap komen te staan.
Als uitblinker, ‘De Witte Week’, een witbier van
formaat. Niet voor niets nummer 1 op Untappd
(een bierproef applicatie). Vernoemd naar de
witte week (de week vlak voor de tentamens)
waarin nog wel van een biertje genoten kan
worden. Het is een gemis dat deze de afgelopen
jaren zo weinig is gebrouwen.
Tot slot
Brouwer zijn van de Bolle Paep heeft mij veel
over brouwen en het brouwproces geleerd,
maar misschien nog wel belangrijker dat ik
hierdoor talloze gelijkgestemde Virgilianen
heb leren kennen. Op dit moment zijn wij in
bestuursovergang en gaan wij plaats maken
voor een nieuwe lichting. Zij zullen vast en
zeker hun eigen draai aan dit prachtige concept
geven. Met een schuin oog kijkend naar de
toekomst hoop ik dat de Bolle Paep nog lang
zal voortduren. Het is moeilijk te voorspellen
waar de Bolle Paep over 5 jaar staat. Echter
hoop ik dat als ik Reünist ben, ik dan af en toe
nog het één en ander op weet te vangen wat er
zich allemaal afspeelt rondom de Bolle Paep. En
stiekem hoop ik natuurlijk dat ik op de Reünie
tal van nieuwe brouwsels mag gaan proeven.
Met bolle groet,
Niels in ’t Veld,
Brouwmeester der Bolle Paep
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Saison, 7.9% ABV

Witbier, 7.2% ABV

Rook Ale, 5% ABV

IPA, 6.9% ABV

Doppelbock, 6.4% ABV

TheaterProductie 2020
Beste reünisten,
Ook dit jaar weer zijn we sinds november bezig
om met een groep van rond de 60 Virgilianen op
1 en 2 juni de sterren van de hemel te spelen.
Gedurende het hele jaar dienen het ontwerpen
van het decor en de kostuums, het spel en het
orkest als creatieve uitlaatklep voor al onze
deelnemers. Onder leiding van een professionele
regisseur, dirigent, choreografe en correpetitor
repeteren we iedere maandag en woensdag
om kwalitatief een zo goed mogelijke show
neer te zetten. Hiermee hopen wij alle leden en
hun familie en menig Delftenaar versteld doen
staan over het bloed, zweet en tranen die onze
deelnemers in Virgiel Theater stoppen.
Ons eerste repetitieweekend is al achter de
rug en naast de vele biertjes die in de avond
zijn gedronken is er bovenal keihard gewerkt.
Als commissie is er bijna niks mooiers dan de
plaatsvervangende trots die je voelt wanneer
een scène staat, een decorstuk wordt afgerond
of wanneer het orkest een lied foutloos speelt.
Voor mijzelf wordt dit de derde show van
Virgiel waar ik onderdeel van uit mag maken.
Als eerstejaars begon dat met het grootste
en vetste theater waar ik ooit heb gestaan
en waarschijnlijk ooit zal staan: het AFAS
Circustheater in Scheveningen. Als zoon van
musicalliefhebbers heb ik hier menig Broadway
musical voorbij zien komen, van “The Lion King”
tot “Wicked”. Het was een droom die uitkwam
toen ik daar zelf op de planken mocht staan.
Nu, twee jaar later, bewandel ik de gangen
van het klooster in mijn eigen rode pakje. Als
TheaterProductie commissie sta je een jaar lang
aan het roer van een groep die zichzelf ziet als
een familie. Daar komt heel wat bij kijken. Niet
alleen draag je zorg voor alle familieleden, maar
je moet ook weekenden organiseren, acquisitie
doelen halen, de show promoten en ga zo nog
maar de twaalf functies die we als zeskoppige
commissie dragen af. Maar zoals bij iedere
commissie is het de moeite allemaal waard.

Dit jaar spelen we “The Addams Family”. Deze
musical vertelt het verhaal over het gezin dat je
waarschijnlijk allang kent. De gepassioneerde
vader Gomez van het Addams gezin en zijn
geliefde, de bloedstollend mooie Morticia, met
hun duistere ‘schatjes’ Wednesday en Pugsley,
Oom Fester, Oma en butler Lurch treden uit de
duisternis en verruilen hun macabere villa voor
een zwarte komedie in het Theater de Veste.
Dochter Wednesday Addams is volwassen
geworden en draagt een schokkend geheim met
zich mee. Ze is verliefd op Lucas, een gewone
jongen die tot overmaat van ramp afkomstig is
uit een ‘doodnormaal’ Hollands gezin! Ze deelt
het geheim enkel met haar vader, die echter nog
nooit iets voor zijn geliefde Morticia verborgen
heeft gehouden. Als Lucas en zijn ouders worden
uitgenodigd voor een kennismakingsdiner, komt
de waarheid op tafel te liggen. De volle maan
schijnt, de geesten worden wakker en hun liefde
wordt op alle fronten op de proef gesteld.
Geïnteresseerd geraakt? We spelen in het
Delftse Theater de Veste op 1 en 2 juni! Op
social media zijn we te vinden onder Virgiel
Theater, of neem een kijkje op onze website:
www.virgieltheater.nl
Helpen bij het neerzetten van de show? Jouw
bedrijf op posters door heel Delft? We zijn
nog op zoek naar financiële ondersteuning en
samenwerkingen!
Via het mailadres theater@virgiel.nl kan je met
ons in contact komen.
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Kennismakings
g Commissie 2020
Beste reünist,

Laat mij je meenemen naar augustus 2017.
De OWee, de grootste feestweek in Delft waar
je waarschijnlijk vele prachtige herinneringen
aan hebt. De perfecte kans voor eerstejaars
om een mooi begin te maken aan hun tijd in
Delft en zich te oriënteren op verenigingen en
alles wat Delft te bieden heeft. Na een aantal
keer de sfeer geproefd te hebben was ik om,
ik schreef me in bij Virgiel. Niet zo zeer om de
borrelcultuur, maar meer om de feestjes en
gezelligheid met de leden. Dat is wat me leuk
leek, puur omdat ik eigenlijk niet zo goed wist
wat van de verhalen van de OWee waar was en
hoeveel leuker de ‘gewone’ borrels zouden zijn.
Na het begin van de KMT was dat uiteraard
weer wat anders, kom er gezellig bij veranderde
al snel in, “Zitten!” en “Houd je mond!”. Een
effectieve manier om een nieuwe groep wat bij
te brengen en elkaar te leren kennen, maar toch
kan het contrast niet veel groter. Dat was ook
altijd het doel. Na een eeuwig durend lijkende
intocht, een nacht op de sociëteit, een fietstocht
en zitten in een warme tent, bekroop mij heel
even het gevoel; “waar doe ik dit voor?”, “zal ik
hier wel nog twee weken blijven zitten om af en
toe een feestje te vieren?”. In eerste instantie
dacht ik nee, maar toch voelde en wist ik dat er
meer moest zijn dan dat. Dus besloot te blijven
zitten. Die avond was het helemaal raak, er
kwam een reünist langs die een verhaal kwam
doen over zijn tijd bij Virgiel en wat hij er aan
heeft gehad, en hetgeen dat hij er aan over
heeft gehouden. De mooie verhalen, de goede
vriendschappen en een hele mooie tijd in Delft.
Dit was voor mij, en vele andere aspirant leden,
een omslagpunt. Als er mensen zijn die rond
hun pensioenleeftijd nog steeds graag
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een groep eerstejaars studenten wil komen
toespreken, dan moet er wat meer zijn dan
alléén de feestjes. Iets dat blijft.
Dinsdag jl. werd ik er weer aan herinnerd. Er
stonden voor het huis een man van een jaar
of 85 en een man van rond de 50, foto’s te
maken van het pand. Een huisgenoot die zat te
studeren op zijn kamer zag dat, en vermoedde
dat het een oud-huisgenoot was. Daarop liep
hij naar buiten en sprak de beste heren aan.
Wat bleek, de oudere van het stel was een van
de eerste bewoners van het huis. De beste man
was Frans Rots en hij was al 63 jaar geleden in
1957 afgestudeerd aan de TH. Er werd uiteraard
een bakje koffie aangeboden en er zijn weer
wat mooie verhalen verteld over zijn tijd en de
onze. Fantastisch!
In mijn KMT, die van 2017, is er al eens kritisch
naar het programma en het doel van de KMT
gekeken, daarop is de afgelopen jaren veel
gesleuteld aan het programma van de KMT om
een eerlijkere en veiligere KMT te organiseren.
Het idee om reünisten te betrekken bij de KMT
is in 2017 voor het eerst uitgevoerd.
Vorig jaar hebben onze voorgangers voor het
eerst echt een reünisten borrel georganiseerd.
Waarbij de aspirant leden konden praten met
de aanwezigen reünisten. Dit was een groot
succes. Hier gaan wij als de KC 2020 dus weer
vrolijk mee door. In de overdrachtsdocumenten
van onze voorgangers stond als enige
opmerking bij de reünisten borrel: dat er meer
reünisten hadden mogen zijn, des te meer des
te beter! Daarom willen wij jullie graag allemaal
uitnodigen:

KMT-borrel kamp 2020

Alle reünisten zijn van harte welkom op de Kamp Borrel op
zondag 22 augustus 2020.

Save the date!
Spoor al je club-, huis-, dispuuts- en commissiegenoten van
toen aan om mee te komen! Het wordt als vanouds gezellig.
Het bier zal koud staan!
Stuur een mailtje naar KC@virgiel.nl met onderwerp
“Reünisten Borrel” of stuur een whatsapp bericht naar
06-18985249!
Wij zien jullie reacties graag tegemoet komen.
Tot de 22e!

Kennismakings Commissie 2020
Twan Adema,
Commissaris Extern
06-18985249
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Kok Edwin’s vega recepten
Virgiel heeft als doelstelling om de groenste studentenvereniging van Nederland te worden.
Vaker vegetarisch eten aanbieden bij de eettafel kan hier veel aan bijdragen. Edwin is kok op
Virgiel en hij is erg enthousiast over vegetarisch koken! In deze editie vinden jullie een paar
recepten van hem ter inspiratie.

Hoofdgerecht: hele bloemkool in zoutdeegkorst met sinaasappel/komijn rub,
venkelsalade en korianderdressing (6-8 personen)
Ingrediënten:
Bloemkool:
300 gram bloem
100 gram zout
200 ml water
1 eetlepel neutrale olie
1 grote bloemkool
1 handsinaasappel
1 theelepel komijnzaad
1 spaanse peper
2 eetlepels olijfolie
Benodigdheden:
Vijzel
Deegroller
Keukenmachine
Evt. kwastje
Evt. mandoline

Koriander dressing:
20 gram verse koriander
blaadjes en steeltjes
1 teentje knoflook
sap van een 1/2 citroen
3 eetlepels olijfolie.

Salade van dun gesneden venkel:
1 venkel (circa 200 gram),
gehalveerd en hart verwijderd
1/2 theelepel anijszaadjes,
gevijzeld
2 eetlepels koriander dressing
75 gram pijnboompitjes
peper en zout

Om te serveren:
2 handsinaasappels

Bereiding:
Bloemkool: verwarm de oven voor op 165 graden. Meng en kneed bloem, water en olie tot een
soepel deeg. Voeg het zout toe en kneed goed door. Rooster de komijnzaadjes tot ze beginnen
te geuren. Vijzel de komijnzaadjes en voeg dan de in stukken gesneden spaanse peper, de rasp
van 1 sinaasappel en twee eetlepels olijfolie toe. Blijf vijzelen tot een pasta ontstaat. Wrijf de
bloemkool rondom goed in met deze pasta, gebruik evt. een kwastje. Rol het zoutdeeg tussen
twee vellen bakpapier uit tot een cirkel van ca 30 x 30 cm. Trek het bovenste vel eraf en leg
deze op een bakplaat. Zet de bloemkool op het vel bakpapier en neem nu het vel bakpapier met
het zoutdeeg op en leg dat in 1 keer met het deeg naar beneden op de bloemkool. Verwijder
voorzichtig het bakpapier van het deeg en duw met bebloemde handen de deegresten onder de
bloemkool. Wees voorzichtig, het deeg scheurt snel. Schuif de bloemkool in de voorverwarmde
oven en bak circa 35 minuten tot de bloemkool gaar is. Laat de bloemkool afkoelen tot deze
lauw is.
Koriander dressing: pureer met een keukenmachine de korianderblaadjes en steeltjes met het
citroensap, teentje knoflook, de olijfolie en het zout tot een dressing.
Salade van dun gesneden venkel: Snijd de venkel op een mandoline of een snijmachine in
ragfijne reepjes. Rooster de pijnboompitjes goudbruin en houd deze apart. Maak de venkel met
de anijs en de dressing aan tot een salade.
Serveren: Snijd met een scherp mes de schil van de sinaasappel helemaal weg en snijd deze
vervolgens in partjes. Pel het deeg van de bloemkool, dit wordt niet meer gebruikt. Snijd de
bloemkool doormidden en snijd vervolgens elke helft in 4-6 parten, afhankelijk van de grootte
van de bloemkool. Leg een hoopje van de venkelsalade op ieder bord en leg daar een part
bloemkool tegenaan. Verdeel de partjes sinaasappel erover en sprenkel de dressing over de
bloemkool en sinaasappel. Bestrooi met de pijnboompitjes.
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Amuse: vegan oester (10 personen)
Ingrediënten:
250 ml gefilterd zeewater
1 gr xanthaangom
10 cherry-trostomaatjes
1 rode ui of sjalot
10 gr oesterbladeren

Benodigdheden:
Staafmixer
Amuselepels

Bereiding:
Verhit de oven op 190 graden. Besprenkel de tomaatjes op een bakplaat licht met wat olie
en rooster ze 6 à 10 minuten tot de velletjes van alle tomaatjes open zijn gebarsten. Pel de
tomaatjes zodra ze een beetje afgekoeld zijn. Mix m.b.v. een staafmixer in een litermaat het
zeewater met de xanthaangom. Leg per persoon 1 tomaatje op een amuselepel waar men,
als bij een oesterschelp, de inhoud uit kan slurpen. Snipper de rode ui of sjalot ragfijn. Neem
twee oesterblaadjes en snij deze julienne. Pureer, vlak voor serveren i.v.m. verkleuren, 10 gr
oesterblaadjes met 50 gram gebonden zeewater. Giet het mengsel over de tomaatjes op de
amuselepels. Garneer met de gesnipperde rode ui of sjalot en julienne oesterblaadjes en serveer
direct.

Voorgerecht: flan van zijdentofu met zeekraal salade, bietjes uit de oven met
anijs, wasabi dressing en gomasio (4 personen)
Ingrediënten:
Flan van zijdentofu:
200 gram zijdentofu
rasp en sap van 1/4 limoen
1/2 theelepel sap van
uitgeknepen geraspte gember
8 gram suiker
2 gram agar agar
20 gram koudgeperste sesamolie
Zeekraalsalade:
60 gram verse zeekraal

Bietjes:
300 gram gele of chioggia
bietjes
1/2 theelepel anijszaad, geplet
peper en zout
1 eetlepel olijfolie

Dressing:
2 eetlepel olijfolie
1 eetlepel limoensap
1 theelepel gebrande
sesamolie
1 theelepel lichte sojasaus
1 theelepel wasabipasta,
snufje suiker

Gomasio:
2 eetlepels sesamzaadjes
1/2 theelepel zout

Benodigdheden:
Keukenmachine
Evt. vijzel en mandoline

Bereiding:
Flan: meng de limoenrasp, limoensap, gembersap, suiker en 4 eetlepels water in een pannetje.
Breng aan de kook en zet vervolgens het vuur uit. Pureer de zijdentofu met het limoensap
mengsel in de keukenmachine. Meet het mengsel af en voeg water toe tot het geheel 2,5 dl is.
Breng het mengsel op smaak met zout en peper. Even goed proeven, de flan is namelijk het
hoofdonderdeel van dit voorgerechtje. Breng 1/3 deel van het mengsel met de agar agar al
roerend aan de kook en laat 1 minuut zachtjes al roerend doorkoken. Doe de overige 2/3 van
het tofu-limoen mengsel weer in de keukenmachine. Zet deze aan en giet door de opening van
de keukenmachine het hete agar agar mengsel erbij tot het goed gemengd is. Doe de massa in
met koud water omgespoelde vormpjes en laat ze opstijven in de ijskast (minimaal 1 uur).
Bietjes: schil de bietjes en snij ze met een mandoline of scherp mes in dunne plakjes. Meng de
bietjes met de overige ingrediënten.
Dressing: meng alle ingrediënten tot een friszure en licht pittige dressing met een klein zoetje.
Zeekraalsalade: de zeekraal even onder de kraan houden om het overtollige zout af te spoelen.
Vermeng de zeekraal met 1 of 2 eetlepels dressing naar smaak.
Gomasio: rooster de sesamzaadjes in de pan. Maal de sesamzaadjes in een vijzel of in een
keukenmachine en vermeng ze met het zout.
Serveren: leg de dunne plakjes biet als carpaccio dakpansgewijs in een cirkel op de borden. In
het midden hiervan een uit de vorm gehaalde flan leggen. Leg rondom de bietjes een cirkel van
aangemaakte zeekraal salade. Bestrooi het geheel licht met de gomasio en besprenkel met wat
extra dressing.
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Solar Boat Team
Afgelopen reünie hebben wij, Eva en Reinoud,
als twee van de vele Virgilianen van de
Dreamhall een presentatie gegeven op de TU
middag over ons DreamTeam: het TU Delft
Solar Boat Team. Steeds meer studenten en
ook Virgilianen kiezen ervoor om hun studie
voor een jaar opzij te zetten om deel te nemen
aan een DreamTeam.
Nadat wij over ons team en ons jaar hebben
verteld is er ook een rondleiding gegeven door
de Dreamhall. De reünisten waren erg onder
de indruk van de technische innovaties op
deze bijzondere plek waar het bruist van de
gemotiveerde studenten die graag het verschil
willen maken.
We zullen kort vertellen wat ons team, onze
competitie en ons ontwerp inhoudt, om daarna
meer over onze persoonlijke ervaringen te
vertellen.
Het team
Al jarenlang proberen wij als team te presteren
in de hoogste klasse van de zonnebootraces om
zo, samen met de maritieme sector te werken
aan een duurzame energietransitie. In 2005
is het team opgericht. Over de jaren heen is
het ontwerp steeds verder geoptimaliseerd om
zo een zo efficiënt mogelijke boot te maken.
Vanaf 2010 is het team begonnen met het
gebruik van draagvleugels. Vanaf een bepaalde
snelheid kunnen deze draagvleugels de romp
van de boot uit het water tillen, waardoor de
scheepsweerstand wordt verlaagd. Het gebruik
hiervan is inmiddels een specialisatie van het
team geworden. Door nauw contact met alumni
wordt kennis van vorige jaren zoveel mogelijk
doorgegeven en worden verbeterpunten goed
opgepakt.
Het Solar Boat Team bestaat uit twintig
ambitieuze studenten, die elk een eigen taak
hebben. Het team is verdeeld in verschillende
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departementen met daarbij een management
team. Het eerste departement is Hull & Body,
welke verantwoordelijk is voor de romp en de
structuren binnen in de boot. Het Electronics
departement is verantwoordelijk voor alle
software, de zonnepanelen en de batterij. Bij
het Vehicle Dynamics departement hoort het
ontwerp van de draagvleugels, de hoogteregeling, het stuurmechanisme, de aandrijving en
de koeling van de boot. Binnen de departementen
is elke engineer hoofdverantwoordelijk voor een
bepaald onderdeel of bepaalde onderdelen van
de boot.
De competitie
Dit jaar doen we mee aan de Solar Sport One
competitie. Na afgelopen jaar wereldkampioen
te zijn geworden in de offshore klasse
willen we dit jaar zorgen dat we all-round
wereldkampioen worden. De competitie bestaat
uit vijf raceweekenden, welke elk 4 races heeft.
Wie de meeste punten weet te behalen in een
raceweekend wint het weekend en degene die
over alle weekenden de meeste punten heeft,
wordt kampioen. Een weekend bestaat uit
verschillende wedstrijdelementen, zoals een
slalom-, sprint-, topsnelheid- en een lange
afstandsrace. Juist door deze verschillende
onderdelen komt er veel complexiteit bij het
ontwerpen kijken en moeten er lastige keuzes
worden gemaakt vanwege tegenstrijdige
belangen.

Ontwerp
Vanwege de races die voor ons liggen en
kijkend naar boten van afgelopen jaren kiezen
wij er in 2020 voor om ons te richten op een
manoeuvreerbare boot met verschillende race
settings. In het ontwerp komt dit naar voren
door de keuze voor drie struts (twee voor en
één achter) en door de keuze van verschillende
draagvleugel sets. De drie struts zorgen voor
een statisch stabiele boot en een kleinere
draaicirkel tijdens het vliegen. Dit wordt mogelijk
gemaakt door de zogenoemde “differential
pitch”: de voorste twee draagvleugels zullen in
tegengestelde richting bewegen, waardoor ze
beide mee helpen om de bocht te maken. De
vleugels worden hier door kleine elektromotoren
aangestuurd. De rolstabiliteit zal flink toenemen
door de samenwerking van deze draagvleugels
wat resulteert in het eerder kunnen vliegen
tijdens slalom wedstrijden. Hierdoor kunnen
veel (krappe) bochten in het parcours nu
vliegend genomen worden.
Voor de vleugels is er gekozen om vier
verschillende vleugel sets te ontwerpen. Een
vleugel set bestaat uit twee voorvleugels en
één achtervleugel, vergelijkbaar met de opzet
van de struts. De vier vleugels sets maken het
mogelijk om de boot te optimaliseren en te
tunen per wedstrijdelement. Hetzelfde principe
wordt gebruikt bij de Formule 1, waar een
team verschillende banden sets strategisch kan
inzetten om het beste resultaat te krijgen.
Persoonlijke ervaringen - Reinoud
Na
mijn
bachelor
Luchtvaarten
Ruimtevaarttechniek leek deelnemen aan het
Solar Boat Team mij de ideale volgende stap
in mijn opleiding, omdat in slechts één jaar
alle processen voor het bouwen en testen van
een zonneboot worden doorlopen, om daar
vervolgens mee te mogen racen. Dit is een
grote uitdaging en ook een unieke leerervaring.
Ik merk dat ik meer praktische ervaring
heb gekregen door zelf ook onderdelen te
produceren en te assembleren die ik ontworpen
heb. Ontwerpkeuzes die invloed hebben op de
productiesnelheid zijn zo erg duidelijk merkbaar.

Door het jaar heen zijn er vele avond- en soms
nachturen nodig voor het team, maar het mooie
is dat je dit samen meemaakt en met het hele
team samen te werken voor het hetzelfde doel.
Als Chief Vehicle Dynamics ben ik verantwoordelijk voor de stabiliteit, wendbaarheid en
snelheid van de boot. Wat mij erg aansprak aan
de functie is dat je zowel bezig bent met managen
van het departement als het ontwerpen van een
wat kleiner onderdeel. Op deze manier leer ik
verschillende vaardigheden op zowel technisch
als sociaal vlak. Het onderdeel dat ik ontworpen
heb is de achterstrut. Deze fungeert als roer,
maar ook als behuizing voor de aandrijflijn,
koeling en hoogteregeling van de onderliggende
vleugel. Nu deze ook geproduceerd is, is het erg
mooi om na vele ontwerpuren het uiteindelijke
resultaat te zien.

De professionaliteit van het team wordt mede
mogelijk gemaakt door hulp van verschillende
partners. Met zowel sponsoring als begeleiding
in de vorm van cursussen, zorgen partners
ervoor dat het best mogelijke eindresultaat
wordt geleverd. Met verschillende bedrijven in
contact komen en ook met ze samenwerken is
ook erg interessant om meer over ze te weten
te komen.
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Persoonlijke ervaringen - Eva
Op dit moment studeer ik Maritieme Techniek
in Delft waar ik veel plezier in heb. De studie
houdt zich veelal bezig met de theoretische
kant van de scheepsbouwkunde. Ik ben van
mening dat je beter een schip kan ontwerpen
als je meer kennis hebt van hoe het gebouwd
wordt. Om meer praktijkervaring op te doen,
heb ik me aangemeld voor het Solar Boat Team.
Tijdens een Solar Boat jaar ontwerp, bouw en
race je een boot op zonne-energie! Dit doe je
zeker niet alleen, maar samen met gedreven
mede-studenten van alle richtingen van de TU
Delft. Als team werken we samen om ons doel
te behalen: het winnen van de Solar Sport One
competitie!

Raceteam
Nu het ontwerpen en produceren van de boot is
afgerond, zijn we van start gegaan met de test
en race fase. Voor deze nieuwe fase wordt er
een raceteam gemaakt en krijgt iedereen een
nieuwe functie. Door de nieuwe samenstelling
van het team kunnen we op professioneel
niveau meedoen aan de races. Zo zijn o.a.
onderhoud, logistiek en strategie nieuwe
functies binnen het team. Hierin is Eva de Race
Officer en Reinoud één van de twee piloten. De
Race Officer is uiteindelijk verantwoordelijk over
alle beslissingen die gemaakt moeten worden
tijdens de race. Als piloot bestuur je de boot en
sta je altijd in contact met het strategie team.
Door het analyseren van data bepalen zij het
ideale vlieggedrag.
We kijken erg uit naar de races die komen, al
weten we op het moment van schrijven dat
de eerste races niet door zullen gaan i.v.m.
het coronavirus. We hopen zo snel mogelijk
weer aan de slag te kunnen en proberen in de
tussentijd zo veel mogelijk vanuit huis voor
te bereiden voor de overige races. We kijken
ernaar uit om later dit jaar met onze vliegende
zonneboot te racen!
Benieuwd naar de rest van ons jaar? Bezoek
onze website www.solarboatteam.nl of kijk op
onze sociale media!

In het team bekleed ik de functie van Chief
Engineer. Het leuke van deze functie is dat
je kennis in alle departementen opdoet. Als
Chief Engineer ben ik verantwoordelijk voor
de kwaliteit van de boot. Dit doe ik door
bijvoorbeeld review sessies met onze alumni
en partners te organiseren. Daarnaast houd ik
me ook bezig met de integratie van het project
en de communicatie tussen de departementen.
Tijdens de ontwerpfase leidde ik zogenaamde
integratie sessies. Hierin zaten we met
meerdere engineers om tafel om te sparren
over een bepaalde interface. Afgelopen weken
liepen we tegen het einde van de productie en
zijn we begonnen aan de assemblage. Dit was
voor mij zeker een hoogtepunt, om te zien hoe
alle systemen samen komen tot één solar boat.
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Virgiel Open Golf
Beste golfende oud-Virgilianen,
Na twee succesvolle Virgiel Open edities op
golfbaan Broekpolder strijken we op 8 juni 2020
neer op golfbaan de Swinkelsche te Someren in
Noord-Brabant.
Dit is de eerste Top20 golfbaan van Nederland
is die door een oud-Virgiliaan is ontworpen. Het
ontwerp komt geheel voor rekening van Frank
Pont, Virgiliaan uit 1980.
Omdat veel (vooral oudere) deelnemers uit
de eerste twee edities uit Noord-Brabant en
Limburg kwamen leek dit ons een extra reden
om een lokatie te kiezen die de drempel voor
deelname van onze oudere oud-Virgilianen zo
laag mogelijk legt.
Momenteel zijn er al 72 aanmeldingen dus het
wordt zeker weer een groot succes.
We hebben plek voor 88 spelers, dus geef je op
om erbij te zijn op www.VirgielOpen.nl.
We kijken er naar uit om jullie te ontvangen op
8 juni 2020.
Met Virgiliaanse groet,
De Virgiel Open 2020 Organisatie
Marcel Meijs, Virgiel 1976
Joop Heijenrath, Virgiel 1980
Feiko van Logchem, Virgiel 2012
Lars Heijenrath, Virgiel 2013
Jan-Willem Hol, Virgiel 2018

Wist je dat ...
... dit alweer de 3e editie van het Virgiel Open
wordt.
... er inmiddels al 72 aanmeldingen zijn voor
de wedstrijd op 8 juni (60 oudleden en 12
studenten).
... aan de vorige edities 117 verschillende
golfers deelnamen, waarvan 43 beide keren
meespeelden.
... 85 oud-Virgilianen hebben deelgenomen en
32 Virgilianen.
... de spelvorm Texas Scramble is waarbij per
team gespeeld wordt en steeds met de beste
bal wordt geslagen (dus geen stress voor
missers!!!).
... de handicaps van de deelnemers varieerden
van 3.2 tot 36.
... in 2018 nog maar 1 dames flight deelnam en
in 2019 al 2.
... we rekenen op een verdere verdubbeling dit
jaar (inmiddels al 8 dames inschrijvingen).
... de leeftijd van de oudste deelnemer 92 was
(Virgieljaar 1946).
... de jongste deelnemer 19 was (Virgieljaar
2018).
... ze samen in een flight speelden.
... de Virgieljaren 80 ruim vertegenwoordigd
waren, maar dat er deelnemers uit ALLE
decennia meespeelden vanaf de jaren 40.
PROGRAMMA 8 JUNI 2020
• 11:30 Ontvangst met koffie & broodjes
• 13:00 Start wedstrijd middels shotgun
(baancatering en fotograaf)
• 17:30 Borrel bij binnenkomst
• 18:00 Groepsfotomoment
• 18:15 Vervolg borrel & prijsuitreiking
• 19:00 BBQ
• 21:30 Einde Virgiel Open 2020
Optioneel van 10:30 tot 11:30 lezing over
baanontwerp door Frank Pont
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Het personeel

Bianca
Bianca is nu voor het derde jaar in dienst
als schoonmaakster bij Virgiel. Ze komt uit
Zoetermeer en naast hard werken houdt ze van
tuinieren en fietsen. Verder heeft ze een trouwe
viervoeter.
Waar heb je hiervoor gewerkt?
“Hiervoor heb ik in een snackbar gewerkt in
Zoetermeer. Ook heb ik schoongemaakt op
scholen en kantoren.”
Hoe ben je bij Virgiel terecht gekomen?
“Ik zag een vacature voorbij komen op een website
en was meteen geïnteresseerd. Ik had nog
helemaal geen beeld bij studentenverenigingen
en wist dus ook niet wat me te wachten stond.
Tijdens de sollicitatieprocedure kreeg ik een
rondleiding in de sociëteit. Deze was tactisch
gepland na 12:00 ‘s middags, toen mijn
toekomstige schoonmaakteam net klaar was
met de grote schoonmaak voor de ouderdagen.”
Hoe was je eerste werkdag?
“Als ik mijn eerste werkdag in één woord zou
moeten omschrijven dan was het ‘chaos’. Het
leek in de verste verte niet meer op de schone
sociëteit die ik tijdens mijn rondleiding gezien
had. Het zomerterras werd net opgebouwd
waardoor er talrijke verstrooide OHC’ers
rondliepen. Wel vond ik het meteen tof om met
deze leeftijdsgroep te werken. Het is leuk om
de leden te zien groeien vanaf het moment dat
je ze leert kennen als knulletjes tijdens het
helden, totdat ze bijvoorbeeld een commissie
komen doen.”
Wat is je lievelingsruimte op Virgiel?
“Mijn favoriete ruimte op de sociëteit is de
Boekerij. Ik hou zelf erg van lezen en vind
het daarom leuk om rond te neuzen in de
boekerij en de boeken te bekijken en door te
bladeren. Wat ik ook een mooie ruimte vind
is de prestigekelder. De boogconstructie in
het plafond doet me denken aan de romaanse
architectuur wat me erg aanspreekt.“
Wat is het gekste wat je hebt aangetroffen
tijdens het schoonmaken?
“Afgelopen week was er een vreemd
verschijnsel. Twee keer deze week, heb ik het
afvoerputje in het herentoilet aangetroffen
met een verstopping, er waren plastic bekers
ingeduwd. Nu moet je begrijpen dat het deksel
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van dit putje er niet zomaar afgaat. Het vergt
zeker wat tijd, moeite en vieze handen om die
eraf te krijgen. Om er dus vervolgens plastic
bekers in te proppen, geen idee waarom iemand
dat in zijn hoofd zou halen.”
Welke mores ken je en wat vind je ervan?
“Ik ken niet veel mores, maar ik ken wel het 5
voor 5 mos. Als ik borrelaars aantref die vóór
5v5 aan het bier zitten, zeg ik daar zeker wat
van. Dit om te voorkomen dat ik tussen de
dronken studenten aan het werk ben.”
Wat is je favoriete moment van de dag?
“De koffie natuurlijk! Tijdens de koffie herken
ik steeds meer commissies en gezichten. Zeker
als een commissie fulltime zit, word je hechter
met ze.”
Wat vind je van de KMT?
“Voor het personeel is de KMT een chaotische
periode. Zelf heb ik niet veel met de KMT, maar
ik snap dat het gedaan wordt en ik vind het
goed voor de saamhorigheid. Het is wel heftig
om de feuten in hun outfit in de matrix te zien
zitten wanneer het schoonmaakteam wordt
voorgesteld aan de feuten.”
Zou je je kinderen lid laten worden bij Virgiel?
“Jazeker. De discipline en het klaar staan voor
elkaar vind ik een heel mooi concept.”

Het personeel

Patricia
Schoonmaakster
Patricia
uit
Rotterdam
werkt bij Virgiel sinds september 2019. Haar
werkzaamheden zijn voornamelijk op de
benedenverdieping van de Sociëteit.
Wie ben je en waar heb je hiervoor gewerkt?
“Ik ben Patricia en ik kom uit Rotterdam, daar
was ik administratief medewerkster en heb ik in
de horeca gewerkt.”
Welke ruimte op Virgiel is je lievelings ruimte?
“Ik vind de sociëteitszaal een mooie grote
ruimte. We lunchen hier ook altijd gezellig met
de rest van het team. Ook het glas in lood vind
ik heel erg mooi en er is veel licht.”
Wat is het gekste dat je ooit aantrof toen je
wilde gaan schoonmaken?
“Ik werk nog niet heel lang hier, maar de gekste
dingen die ik tot nu toe voorbij heb zien komen
zijn vreemde verkleedattributen en heel veel
piemels en dildo’s die door het pand lagen na
feestjes. Daar kon ik wel om lachen, al vond ik
het wel erg raar om te zien.”
Wat weet je van de mores en wat vind je
daarvan?
“Ik ben nog niet met veel mores bekend, maar
ik vind de regels omtrent de Man van de Dag bij
de koffiepauze in de morgen wel interessant.
Ook de kledingregels vind ik wel grappig om te
zien. Dat iedereen er zich zo netjes aan houdt
vind ik leuk. Het leukste van de mores vind
ik dat deze tradities al die jaren in stand zijn
gehouden en zullen worden gehouden.”

Zou je je kinderen lid laten worden bij Virgiel?
“Ja! Ik zou ze zeker lid laten worden. In
Rotterdam zag ik ook wel studenten en de
verenigingen, maar toen wist ik er nog niet veel
vanaf. Pas toen ik hier ben komen werken heb
ik een indruk gekregen van hoe zo’n vereniging
werkt en wat het bijdraagt. Mijn kijk is volledig
veranderd en heeft mij een positief beeld
gegeven over verenigingen. De saamhorigheid
en alles wat iedereen met elkaar doet en bereikt
vind ik heel bijzonder om te zien.”
“Ik zeg altijd tegen mijn twee zonen dat ze
goed hun best moeten doen op school, zodat ze
student kunnen worden en lid kunnen worden.
Dat zou ik erg leuk vinden. Ik vertel ze ook dat
ik hoop dat zij dan kunnen genieten van al die
feestjes en dat ik het dan lekker voor ze op kan
ruimen.”

Wat vind je het favoriete moment van de dag?
“Het leukste moment van de dag vind ik de
lunchpauze. Samen in de sociëteitszaal zitten
en gezellig met elkaar kletsen vind ik dan erg
leuk. Het team komt dan echt bijeen.”
Wat vind je van de KMT?
“Van de KMT heb ik niet veel meegekregen.
Mijn eerste werkdag was net na de OWee dit
jaar, maar van de KMT zelf heb ik niet veel
gezien. Er was eerst nog heel erg veel troep op
te ruimen van alle feestjes die tijdens de OWee
waren gehouden. Het was wel heel erg druk in
het pand, iedereen was overal wel iets aan het
doen.”
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Ondervereniging Caecilia
Caecilia: de nieuwe ondervereniging voor
muziek
Muziek vormt al talloze jaren een goede
aansluiting op de culturele ontplooiing binnen
Virgiel. Door de jaren heen komen en gaan de
bandjes en soortgelijk worden muzikale skills
opgedaan, maar gaan die ook verloren. De
organisatie hiervan was tot recent in handen van
commissies van de culturele ondervereniging,
Lancet. Vandaag de dag is er een nieuw orgaan
binnen Virgiel dat zich volledig wijdt aan de
muziek: Caecilia. Dit zorgt voor continuïteit
en centralisering van muzikale activiteiten
en talent, en zo ook voor betere kansen tot
ontplooiing. Er wordt structureel gekeken naar
hoe live muziek kan worden ingezet op de juiste
evenementen. De ondervereniging Caecilia is
een feit.
Wat is er anders sinds Caecilia in 2017 een
zelfstandige ondervereniging is geworden?
Waar wordt aandacht aan geschonken? En wat
betekent het om lid te zijn van deze nieuwe
muziekvereniging?
Talent & bandjes
Er wordt actief gekeken naar het talent dat
rondloopt op Virgiel. Door lidmaatschap bij
Caecilia worden de leden aangespoord tot het
vormen van bandjes, het volgen van workshops,
of op te treden waar dat kan. Binnen Virgiel zijn
er momenteel in totaal acht bandjes die actief
optreden en repeteren. Wat nieuw is, is dat er
sinds dit jaar twee eerstejaarschbands (lees:
sjaarschbands) per jaar worden opgericht, ten
opzichte van één wat vroeger gebruikelijk was.
Deze variëren in stijl van pop, rock en funk tot
zelfs een Big Band.
Muziek leren spelen
De ondervereniging kijkt naar mogelijkheden
voor leden van Virgiel om muziek te leren spelen.
Wist je dat Caecilia de afgelopen twee jaar een
saxofoon-workshop, songwriter-workshop, DJ36

workshops en zelfs een didgeridooworkshop
heeft neergezet? Deze workshops zijn voor
iedereen beschikbaar en zijn gratis voor
Caecilianen. Voornamelijk de DJ-workshops zijn
elk jaar erg populair. Er valt altijd iets te leren
voor Virgilianen die nog geen muziek maken.
Dit jaar worden er daarom ook een vijfweekse
cursus aangeboden voor- en door Virgilianen.
Dit vindt plaats in de vorm van traditionele
lesuren, die ervoor zorgen dat de student aan
het einde van de cursus nummers leert spelen
en de daarbij behorende techniek beheerst. Eén
keer per week duiken zes Virgilianen de band
kelder in om tips & tricks te krijgen van ervaren
gitaristen of pianisten.
Jamsessies
Eén voorbeeld van een goude oude activiteit
is de jamsessie. Die biedt Caecilianen de kans
om muzikale interesse verder op te wekken, of
hun vaardigheden aan te wakkeren door mee
te spelen. Op de jamsessies die Caecilia (soms
samen met Lancet) organiseert is iedereen vrij
om een instrument te pakken en te bespelen.
Verder kan er natuurlijk ook gewoon genoten
worden van livemuziek onder het genot van
een speciaalbiertje. Dit is dus hét evenement
dat Virgilianen betrekt die niet per se muzikaal
aangelegd zijn: ze motiveren de muzikanten
om verder te groeien door te luisteren naar de
muziek.
Het is goed om te zien dat er meer aandacht
voor muziek is en dat er daarmee veel is
veranderd. Tegelijk is het waardevol om te
zien dat sommige evenementen als vanouds
aanvoelen. Caecilia telt als jongste van alle
onderverenigingen inmiddels 200 leden en
hoopt een constante groei tegemoet te gaan de
aankomende jaren.

Sjaarschgala

Jamsessie

Gitaarles

DJ’en voor beginners

Gitaarles
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Thuiswoordpuzzel
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HORIZONTAAL
3
10
11
12
15
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25
26
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Welke wetenschap bestudeert de 		
herkomst van woorden?
Wat is Aqua Fortis?
Welk kledingstuk kreeg zijn naam naar
aanleiding van een atoomproef op een
atol in 1946?
Wat is de heetste planeet in ons 		
zonnestelsel?
Wat is de langste rivier in Europa?
Wat is de naam van de kangoeroe die 		
bij de familie Hammond woont?
Hoe heette de eerste Europese 			
weersatelliet?
Hoe noemt men een wezen met zowel 		
mannelijke als vrouwelijke kenmerken?
Wat is het voedsel van pinguins?
Welk riviertje dat zich in Arcadië 		
bevindt, werd in de oudheid beschouwd
als de onderwereld rivier?
Welke eenheid gebruikt men om de 		
sterkte van een lens aan te geven?
Wie was de langst levende man volgens
de bijbel?
Van welk dier uitgezonderd de melkkoe,
wordt het vrouwtje ook nog koe 		
genoemd?

VERTICAAL
1
2
4
5
6
7
8
9
13
14
16
18
19
21
23

Bij welk land horen de Farao Eilanden?
Hoe noemt men een groep herten?
Hoe heten de zaadjes van een 			
paddestoel?
Wat voor een materiaal noemt men een
70-jarig huwelijk?
Waarvoor staat de afkorting FM?
Waar is de menselijke huid het minste 		
gevoelig?
Wat wordt door de Fransen een Barbe a
papa genoemd?
Hoe heet het bordspel, in de jaren 		
1930 uitgevonden door de Amerikaan 		
Charles Darrow?
Hoeveel straten komen er bij de Are de
Triomphe uit?
Wie is klein en niet groot en vindt dat 		
niet eerlijk?
Wat is het vrouwelijke equivalent voor 		
polygamie?
Van wie is de uitspraak: "Ik denk dus ik
ben"?
Hoe heet het eveneens uitgestorven 		
neefje van de mammoet?
Wat is een ander woord voor het Zuid-		
Afrikaanse wildebeest?
Hoe heet de hoogste vrouwelijke 		
zangstem?

Eindredactioneel
Beste reünisten,
Zo zijn we alweer bij het einde van onze eerste
Reünisten Carmina Burana 2020 gekomen. We
hebben er een paar maanden hard voor gewerkt
om dit neer te zetten. Waar we begonnen zijn
met het noteren van een aantal ideeën en
uitgekomen zijn bij een werk waar ik van vind dat
we er trots op mogen zijn. Tot het eind hebben
we er alle vijf met plezier aan gewerkt. Van de
laatste weken voor de deadline hadden we wel
iets anders verwacht. Door de omstandigheden
konden we niet met z’n vijfen samenkomen om
de Carmina in een laatste weekend af te maken:
het zogenaamde beunweekend wat gebruikelijk
is voor het maken van een Carmina. Daarin
wordt er normaal niet alleen heel hard gewerkt
voor een goed eindresultaat, maar leren de
meeste commissies elkaar beter kennen door
samen te werken en natuurlijk ook samen te
ontspannen.
Ondanks dat kan ik zeggen dat de samenwerking
erg soepel is verlopen. Via Skype, Zoom of welk
videobelprogramma we ook wel niet gebruikt
hebben, probeerden we elkaar zo goed mogelijk
te ondersteunen in de dingen die we moesten
doen. Ook werd er vaak wel na de vergadering
virtueel een borrel gehouden om toch weer even
het gevoel van het vergaderen op de sociëteit
te krijgen.

Desondanks, hebben we er het beste van
gemaakt met de beperkingen van de afgelopen
tijd. Op andere manieren contact houden dan
normaal en op andere manieren samen moeten
werken was wel even wennen. Toch hebben
we er samen veel plezier in gehad om deze
Carmina Burana voor jullie in elkaar te zetten.
We hebben de stukken uitgekozen waarvan wij
hopen dat jullie ze interessant vonden om te
lezen.
Als laatste hebben we op de pagina hiernaast
een thuiswoordpuzzel toegevoegd om je even
wat vertier te geven in deze dagen, waarop de
meesten van jullie waarschijnlijk thuis werken
of sommige andere allerdaagse activiteiten
niet kunnen doen. Zo dachten wij dat het wel
fijn zou zijn in deze periode om even wat te
kunnen lezen anders dan het nieuws van de
dag. Een update van wat er vandaag de dag
nog (gewoonlijk) op Virgiel gebeurt, of waar de
Virgilianen zoal mee bezig zijn.
Wij, als Oud-Leden Commissie 2020, hopen dat
je veel leesplezier hebt gehad!
Met Virgiliaanse groet,
Tim van der Vlist
Commissaris Reünie / Carmina

Agenda
Familiedag

5 juni 2020

OWee 2020

16 t/m 20 augustus
2020

KMT-borrel

22 augustus 2020

Carmina Burana

oktober 2020

Reünie 2020

28 november 2020
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