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Oud Leden Commissie 2021
Eind februari zijn wij van OLC 2021, iets later dan
normaal, begonnen als gloednieuwe Oud Leden
Commissie. Ondanks dat dit jaar natuurlijk wat
anders van start gaat dan gewend en gewenst,
staan wij er met positieve blik in en verheugen
we ons er ontzettend op om allerlei activiteiten
voor jullie te organiseren.
Allereerst zullen wij ons voorstellen. Op
bovenstaande foto staan v.l.n.r. Ines van
der Klip, Matthijs Riemersma, Inge Schut,
Antoine van Wezel en Tim van Helmond. Ines
heeft dit jaar de functie commissaris carmina
/ reünie en is dus eindverantwoordelijke voor
de Carmina die jullie nu voor je hebben!
Matthijs is commissaris activiteiten geworden
en zal daarnaast de verantwoordelijkheid
voor het Reünistenplatform op zich nemen.
Ik, Inge, zal dit jaar de voorzitterstaak
vervullen en maak dus een agenda voor elke
vergadering en leid deze ook. Daarnaast ben
ik eindverantwoordelijke en zorg er dus voor
dat iedereen zijn taken doet. Antoine zal dit
jaar de functie penningmeester vervullen.
Daarnaast vond hij het leuk om zijn ervaringen
bij de Annuarium Commissie te gebruiken
en is hij daarom ook hoofdverantwoordelijk
voor de promotie. De functie secretaris wordt
vervuld door Tim, zo is hij al begonnen met het
notuleren bij elke vergadering en houdt hij de
inkomende e-mails bij.
Aangezien wij in een korte tijd deze Carmina
in elkaar moesten zetten en daarnaast het
beleid moesten schrijven, hebben wij al snel
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een commissieweekend ingepland. Vanuit een
mooi huisje in Zeeland met idyllisch uitzicht
hebben we het beleid voor dit jaar geschreven
en zijn we begonnen aan deze Carmina. Een
van de speerpunten voor dit jaar is om ondanks
de huidige omstandigheden toch zo veel
mogelijk activiteiten te organiseren waarbij
we de maatregelen van het RIVM volgen. Op
die manier willen we juist in deze tijden alle
oud-leden verbonden houden met elkaar en
de vereniging. Daarnaast zullen we dit jaar
het Reünistenplatform lanceren en zullen deze
daarna blijven updaten en verbeteren. Met een
goed werkend platform hopen we meerwaarde
te geven aan het betrokken blijven bij de
Reünistenvereniging en daarmee meer oudleden aan te trekken en betrokken te houden.
Daarnaast willen we blijven werken aan het
betrekken van jonge reünisten door meer
activiteiten voor hen te organiseren.
Over de invulling van de eerste activiteiten moet
nog overlegd worden, maar we gaan er vanuit
dat er deze zomer al een stuk meer mogelijk is.
Tot die tijd denken wij aan activiteiten in kleine
groepen op afstand. Op deze manier mikken
wij er nu op dat de regioborrel in Rotterdam
op 24 april door kan gaan en gaan wij ons best
doen zo veel mogelijk activiteiten te realiseren.
Zo kijken wij ook al uit naar de reünie in
november, wanneer iedereen gevaccineerd is
en hopen jullie allen daar te zien en te spreken!

Deze voorjaarseditie van de Reünisten Carmina
bevat weer een heleboel interessante stukken
die jullie inzicht geven in de activiteiten van
afgelopen half jaar. Naast de reguliere stukken,
wordt een update over het Reünistenplatform
gegeven en is er een stuk geschreven door
het huidige bestuur over de verbouwing van
de Heerenkamer en het stemmen op Virgiel.
Daarnaast zullen verschillende commissies van
Virgiel en het Dreamteam Eco-Runner worden
toegelicht. Tenslotte vertellen moeder en zoon
Virgiliaan in een interview over hun tijd in Delft.
Namens de gehele Oud Leden Commissie 2021
wens ik jullie veel leesplezier en hopelijk zien
en spreken we jullie binnenkort op een van
onze activiteiten!
Met Virgiliaanse groet,
Inge Schut
Voorzitter Oud Leden Commissie 2021

Agenda 2021
Regioborrel Rotterdam
24 april (onder voorbehoud)

Reunisten ouder/kind borrel
28 mei (onder voorbehoud)
Jaarcommissarissendiner
24 september
KMT-borrel
Datum volgt nog
Virgiel Open
27 september
Carmina Burana
Oktober 2021
Reünie
27 november
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Tijdingen van het Reünistenbestuur
Als RV-bestuur hebben we nu vooral een heel
verenigingsjaar erg weinig kunnen doen. Een
jaar zonder activiteiten op locatie, en dat
is een groot gemis voor de RV. Vooralsnog
hebben we nog niet echt zicht wanneer we de
activiteiten op locatie kunnen hervatten, maar
er lijkt wel licht te zijn aan het einde van de
tunnel. Natuurlijk blijven we als belangrijkste
uitgangspunt hanteren dat de RV-activiteiten
op locatie veilig voor de deelnemers moeten
zijn.
En zodra het weer kan, gaan we de activiteiten
op locatie organiseren en aankondigen.
Anders werken
Ook in de overlegstructuren zijn wij in deze
coronatijden natuurlijk anders gaan werken.
Zoals in de hele wereld gebeurde, gingen we
van de driedimensionale “echte” realiteit naar
de tweedimensionale (platte) werkelijkheid
van het video-vergaderen. Natuurlijk mis je
dan het echt persoonlijke contact tijdens en
rondom de vergaderingen die we gewoonlijk
altijd op de sociëteit doen. Maar er heeft ook
positieve kanten: vergaderen kan vanaf elke
locatie, reistijd wordt geëlimineerd en het is
mogelijk om snel even tussendoor een extra
overleg te plannen.

wennen, maar de vergadering is goed verlopen.
Het voordeel van een videovergadering is
natuurlijk dat aanwezigen niet hoeven te
reizen. We hadden nu ook deelnemers die in
andere landen wonen.
Op pagina 12 lees je een korte samenvatting
van deze ALV.
Reünie 2021
Omdat de Reünie 2021 op zaterdag 27
november is gepland en de coronavaccinaties
tegen die tijd volgens de huidige verwachting
zijn afgerond, hopen we dat de reünie dit jaar
wel kan doorgaan.
Dit betekent ook dat we de jubeljaren uit 2020
én 2021 de gelegenheid willen geven om hun
jubileum te vieren. De jaarcommissarissen van
de 50ste jaren (1971 en 1972) hebben elkaar
al gevonden en gaan gezamenlijk activiteiten
organiseren.
Na de zomer informeren we je verder over de
reünie.

Ferdinand gaat met pensioen
Ferdinand werkt binnenkort 60 jaar (!) bij Alcuin
en gaat bij het bereiken van deze mijlpaal met
pensioen. Hij was en is in die jaren de grote
constante factor in de Eetzaal geweest. We
denken dat er maar weinig mensen zijn die zo
Het is wel onwerkelijk dat we de goed en zo lang konden omgaan met de vaak
Oudledencommissie 2020 maar een paar keer onstuimige Virgilianen die na een uitgebreide
in levenden lijve hebben gezien. We vinden het borrel nog “even” jolig kwamen eten.
ook erg jammer dat de OLC de activiteiten op Veel oud-Virgilianen kennen Ferdinand natuurlijk
locatie en dan met name de reünie niet heeft ook als hun rij-instructeur. De manier waarop
kunnen organiseren. Ondanks deze situatie hij zijn rijlessen gaf, was vaak onconventioneel
heeft de OLC zich wel ten volle ingezet voor (maar wel passend bij de Virgiel-cultuur). En
hetgeen er wel mogelijk was, en er zijn ook meestal leverde dat ook het resultaat in de
nieuwe ontwikkelingen opgestart, zoals het vorm van het ‘roze papiertje’(tegenwoordig
Virgielreunist Community Platform. Dit alles dan het ‘roze pasje’).
Virgiel
organiseert
natuurlijk
een
hebben we ook zeer gewaardeerd.
afscheidscadeau. Mocht je het bericht hierover
Door de omstandigheden is de overdracht van in de RV-nieuwsbrief hebben gemist, kan je dit
de OLC2020 naar de nieuwe OLC2021 in het nog lezen op www.virgielreunist.nl/ferdinandwater gevallen. Maar er is een nieuwe OLC, pensioen
hun eerste productie lees je op dit moment!
Voor het eerst in het bestaan van de
Reünistenvereniging hebben we de Algemene
Ledenvergadering (ALV) niet op de sociëteit
maar met een videovergadering georganiseerd.
Voor sommige deelnemers was het even
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Tot slot
Ook deze Reünisten Carmina vind je op
www.virgielreunist.nl, net zoals de eerdere
exemplaren. Vraag oud-Virgilianen die deze
Reünistencarmina niet hebben ontvangen,
om hun e-mailadres aan ons door te geven.
Heb je vragen of opmerkingen? Mail ons! Veel
leesplezier!
Met Virgiliaanse groet en mede namens
Denie, Fons, Rixt en Laura,
Nick

7

Vanuit het torentje
Waarde reünisten,
In het begin van dit collegejaar schreef ik mijn eerste “vanuit het torentje”, dit lijkt zo kort
geleden. Nu zitten we alweer op de helft van dit verenigingsjaar en zitten wij als Dagelijks
Bestuur al op de helft van ons bestuursjaar. Het is een totaal ander jaar geworden dan waar wij
ons op hadden ingesteld. Desalniettemin maken wij er het beste van, wij zitten nog steeds elke
dag met zijn tienen op de sociëteit en halen zoveel mogelijk uit dit jaar. In het vorige “vanuit
het torentje” schreef ik over het afgelopen jaar en keek ik vooruit naar ons bestuursjaar. In dit
stuk zal ik jullie inzicht geven in wat er afgelopen jaar gebeurd is en een samenvatting geven
van onze beleidspunten.
In het begin van ons bestuursjaar hebben wij veel energie gestoken in het begeleiden van de
eerstejaars. We merkten al snel dat ze toch een gebrek hadden aan kennis, doordat ze geen
kennismakingstijd hadden gehad. We hebben ze in de eerste periode zo veel mogelijk naar
de sociëteit laten komen om toch de sfeer van Viriel te proeven en bekend te worden met alle
normen en waarden die Virgiel rijk is. Ook hebben de eerstejaars elkaar hierdoor goed leren
kennen en hebben ze succesvol clubs kunnen vormen.
In het eerste halfjaar zijn er veel dingen georganiseerd die leden van Virgiel vanuit huis konden
volgen. Zo zijn er talloze livestreams uitgezonden. Deze livestreams betroffen van feesten
(silent disco), lezingen, spelshows tot een politiek debat. Ook zijn er (vaak meerdere keren per
week) maaltijden of lunches af te halen op Virgiel. Deze afhaalmaaltijden slaan zeer goed aan
en worden goed ontvangen. Zo werden er zo veel mogelijk Virgilianen betrokken. Hier gaan wij
aankomend halfjaar nog zo veel mogelijk mee door.

Onze visie bestaat uit drie speerpunten
Betrokkenheid van leden, wij willen alle leden van Virgiel betrokken houden bij de vereniging.
Leden weten wat er op Virgiel gebeurt en voelen zich verbonden met de vereniging. Dit is juist
in deze tijd, waarin corona een grote rol speelt, erg belangrijk. Normaal gesproken kunnen
Virgilianen naar de sociëteit komen en zijn ze op deze manier betrokken, dit kan nu niet dus
moeten ze op een andere manier betrokken worden/blijven.
Welzijn van leden, op Virgiel is zowel de fysieke als mentale gezondheid van de leden een van de
centrale onderwerpen waar wij ons mee bezig willen houden. Wij willen dat ieder lid zich gezond
en veilig voelt bij Virgiel. Mocht dit niet het geval zijn, moeten de leden het gevoel hebben dat
ze bij elkaar terecht kunnen en op elkaar kunnen bouwen. Om dit te bereiken moeten zowel
problemen omtrent fysieke en mentale gesteldheid bespreekbaar zijn. Hulp en advies moet
op een laagdrempelige manier toegankelijk zijn. Zeker in tijden van toenemende studiestress
en het coronavirus is het belangrijker dan ooit dat aan dit punt aandacht wordt geschonken.
Plezier staat bij Virgiel hoog in het vaandel omdat dit de grootste drijfveer onder de leden is om
zich in te zetten voor de vereniging en sociëteit. Het is dan ook erg belangrijk dat dit gevoel
gewaarborgd blijft en dat negatieve invloeden hierop gereduceerd worden.
Maatschappelijk bewustzijn en betrokkenheid onder Virgilianen, voor veel Virgilianen is Virgiel
vooral een plek om bier te drinken en low-key gesprekken te voeren tijdens de borrels. Dit is niet
alleen het beeld van binnenuit, maar ook van buitenaf wordt er vaak op deze manier gekeken
naar studentenverenigingen. Wij willen dit beeld bij Virgilianen en de verdere gemeenschap
veranderen.
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Er gebeurt al aardig veel op maatschappelijk en intellectueel
vlak op Virgiel. Dit wordt echter niet altijd goed onder de
aandacht gebracht, waardoor veel leden niet bewust zijn van
dit kenmerk van Virgiel. We zouden meer kunnen laten zien
wat we allemaal doen op Virgiel op dit gebied. Duurzaamheid
is bijvoorbeeld al een aantal jaar heel belangrijk op Virgiel.
Dit moet meer worden belicht zodat er meer betrokkenheid
en bewustzijn onder de Virgilianen zelf ontstaat. Denk zo ook
aan de commissies Alcuin Amal, een commissie die zich inzet
voor Syrische vluchtelingenkinderen in Griekenland, Virgiel
Doet en Virgiel Move, die basisschoolkinderen uit kansarme
wijken helpt.
Op de sociëteit wordt er momenteel veel verbouwd. In de
eerste helft van dit verenigingsjaar is de vloer in de voorzaal
tot aan de Heerenkamer afgemaakt. Onder de vloer is een
lekbak gemaakt die al het vuil opvangt dat door de vloer heen
komt. Op dit moment wordt er gewerkt aan het isoleren van
verschillende kappen. Zo worden onder andere de kap van de
Heerenkamer en DAKzolder geïsoleerd. Ook wordt er gekeken
naar de mogelijkheid tot het plaatsen van zonnepanelen op
het dak aan de Barbarasteeg en de Westvest. Hier zijn al
meerdere gesprekken over gevoerd en wij hopen hier dit jaar
echt een begin mee te maken.
Met dit stuk hoop ik jullie inzicht gegeven te hebben van de
huidige stand van zaken op Virgiel. Als er verdere vragen
zijn beantwoord ik deze graag.
Namens het gehele Dagelijks Bestuur 123 hopen wij vele van
jullie te ontmoeten op de reünie eind dit jaar.
Crescendo Gramen Sementat.
Met Virgiliaanse groet,
Pim Schalkwijk
Voorzitter der K.S.V.S.V. en K.S.S.A
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Virgielreünist-community-portal
De
belangrijkste
doelstelling
van
de
Reünistenvereniging is het bevorderen van
contact tussen de RV-leden, oud-Virgilianen
en huidige Virgilianen. Op de keper beschouwd
geven we al heel lang op een traditionele
manier invulling aan deze doelstelling.
We organiseren natuurlijk de reünie en andere
activiteiten, waarbij we ook huidige Virgilianen
proberen te betrekken. We publiceren de
Reünisten Carmina en de mailings van de RVnieuwsbrief. De contacten binnen één Virgieljaar verlopen via de jaarcommissarissen.
Voor regionale activiteiten proberen we dit
te doen via regiocommissarissen. Maar deze
communicatie is eigenlijk eenzijdig: vanuit het
RV-bestuur, vanuit de jaarcommissarissen, etc.

LinkedIn en Alumniportal TU Delft
Ter vergelijking: bijna alle oud-Virgilianen en
Virgilianen hebben tegenwoordig een profiel op
LinkedIn. Bedoeld om professionele contacten
te onderhouden en ook vraag en aanbod van
werk en opdrachten te matchen. Maar LinkedIn
is vooral zakelijk met een immens brede
groep gebruikers qua opleiding, ervaring,
geografische locatie.
Ook in een meer beperkte doelgroep zijn deze
zogenaamde portals ontstaan. Zo is er de
Alumniportal van de TU Delft
(https://alumniportal.tudelft.nl).

VCP – een eerste pilot
In 2020 heeft de Oudledencommissie een
marktanalyse gedaan met welke producten
Alle activiteiten van de Reünistenvereniging een Virgielreunist Community Portal (VCP) kan
zouden ook gericht moeten zijn op het worden ingericht. Op basis van deze analyse
verbeteren van de contacten tussen reünisten hebben we gekozen voor een pilot met het
onderling, het gemakkelijker met elkaar in platform van HiveBrite (https://hivebrite.com).
contact komen, het delen van ervaringen. We
willen ook het werk van de jaarcommissarissen We streven er dus vooral naar meer interactie
beter ondersteunen, met name voor de tussen reünisten onderling, en tussen reünisten
jubeljaren. En er moeten mogelijkheden komen en Virgilianen via de forums, chat-functie en
voor (snelle en ook individuele) interactie marktplaatsen.
tussen huidige Virgilianen en reünisten. Dit zou Het is de bedoeling om RV-leden en Virgilianen
het Virgiel-netwerk in optima forma moeten in de master-fase van hun studie al toegang
zijn.
te geven tot het VCP. Oud-Virgilianen die geen
RV-lid zijn, krijgen toegang tot een deel van
Waar we dus naartoe zouden willen gaan, is het VCP.
een on-line mogelijkheid (een zogenaamde
community portal) die het bovenstaande
faciliteert.

Naast de informatie van het huidige virgielreunist.nl gaat het VCP onder andere het volgende
ondersteunen:
Discussie-forums

Individuele chat

Eigen profiel met Virgiel-info en zo mogelijk gekoppelde LinkedIn-info

Naamlijstoverzichten van Virglianen per Virgiel-jaar

Naamlijstoverzichten van Virgilianen per werkgever/ branche

Bedrijfsprofielen van werkgevers

Marktplaats voor stages, afstudeerplekken, mentoring en studenten-kluswerk (bedoeld
voor huidige master-fase Virgilianen)

Marktplaats voor ‘job opportunities’, sollicitanten (bedoeld voor oud-Virgilianen)

Digitale archieven van RV-nieuwsbrieven, foto’s van activiteiten, Reünisten Carmina’s,
annuaria
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Inmiddels is een VCP-werkgroep
bezig met de inrichting van
het VCP. Als je dit leest, kan
je naar verwachting de eerste
resultaten hiervan bekijken op
virgielreunist.hivebrite.com
De VCP-werkgroep bestaat nu
uit Laura Gallis (2007), Frank
Ooms(1980), Valentijn Leenaers
(2017) en Nick Peters (1972).
Heb je interesse om lid te worden
van de werkgroep? Neem dan
contact op met
Laura via laura@virgielreunist.nl
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ALV Reünistenvereniging 16 januari
Door de corona-beperkingen was het dit jaar niet mogelijk om de ALV zoals gebruikelijk op de
sociëteit te organiseren. Tijdelijke wetgeving maakte het mogelijk om deze ALV als videovergadering
te organiseren. Dat ging eigenlijk verrassend goed.
Het aantal deelnemers was ongeveer gelijk aan dat van andere jaren, maar nu konden ook
RV-leden vanuit het buitenland deelnemen. Zo verwelkomden we Joost Grubben uit de USA als
degene die qua afstand het verst van Delft verwijderd was.
Een ALV via videovergaderen mist natuurlijk wel de sfeer en de gevatte opmerkingen uit zaal,
en de directe interactie tussen de aanwezigen. Het was nu meer zakelijk waarbij je een virtueel
handje moest opsteken om het woord te krijgen.
Aan het begin van de vergadering werd kort stilgestaan bij het overlijden van Harry Notenboom
(Virgiel-jaar 1945), die jarenlang de oudst aanwezige Virgiliaan op de reünie was.
Als RV-controlecommissie-leden werden benoemd Ton van den Berg (1983), Arnold Knottnerus
(1979) en Frank de Bekker (1983). Jos Theunissen en Bram de Vries werden onder dankzegging
gedéchargeerd.
Jaarverslag 2020
In 2020 waren er geen RV-activiteiten op locatie door de nu nog steeds voortdurende coronabeperkingen. Helaas was er dus in 2020 geen reünie.
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.
Het jaar 2020 is financieel met een klein positief exploitatiesaldo afgesloten. De RV heeft een
onveranderd gezonde financiële positie.
Jaarplan 2021
Zodra het weer verantwoord kan, worden de RV-activiteiten op locatie hervat. We continueren
dan het beleid van meer nadruk leggen op de zichtbaarheid van de RV bij de huidig Virgilianen.
In de plannen staan de RV-presentatie op het KMT-kamp, de Vagevuurborrel voor master-faseVirgilianen en jonge reünisten, de Virgiel familiedag voor elke combinatie van een Virgiliaan met
een oud-Virgiliaan, meer regioborrels.
Verder gaan we de mogelijkheden verkennen voor een samenwerking met het Universiteitsfonds
en het KIVI. In de loop van 2021 volgt de start-up van het on-line Virgielreunist-communityplatform (lees meer hierover op pagina 10).
De contributie blijft in 2021 ongewijzigd €17,50.
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In Memoriam Harry Notenboom
Harry Notenboom, Virgiliaan en reünist

Harry was van het Virgiel-jaar 1945, het eerste jaar na de Tweede Wereldoorlog. Het waren de
tijden van vrijheid en wederopbouw. Voor Virgiel ook de tijden van groei en de verkrijging van
het Sint Barbara-klooster.
Als je het interview met Harry terugleest in de Reünisten Carmina van oktober 2017 heeft hij
genoten van (de vrijheid van) het studentenleven. Virgiel bleef ook een grote rol in zijn hele
leven spelen. Hij ontmoette bij een dies zijn toekomstige vrouw met wie hij 65 jaar getrouwd
zou blijven. Schoonzoon Tim en dochter Hanneke waren lid van Virgiel. Kleindochter Justine
volgde de voetsporen van de familie en werd ook Virgiliaan.
Zo lang als ik me kan herinneren, bezocht Harry elk jaar de reünie, samen met Tim en
Justine. Hij genoot dan enorm van de Virgiliaanse sfeer.
Hoogtepunt van de reünie is natuurlijk het zingen van de jaarliederencyclus. Bij de laatste
reünie in 2019 was Harry ook nog eens 75e jaars, het oudste jubeljaar dat we ooit hebben
gekend.
Zoals je mag verwachten, gaan jaarliederen bijna altijd over het vrije studentenleven, drank
en feestvieren. In de afgelopen jaren was Harry’s jaarlied van 1945 telkens het laatste jaar, en
dat lied voldeed ook aan al deze kenmerken.
Maar het laatste deel van het lied van 1945 is fameus: “Leve Virgiel, leve de vrijheid / Viert
allen feest, studentenblijheid / Richt steeds Uw blikken naar omhoog / Boven de wolken is het
droog”. Jarenlang zong Harry deze fantastische apotheose van de jaarliederencyclus.
Harry vond het geweldig fijn elk jaar naar de reünie te komen. En wij vonden het geweldig
fijn hem dan te mogen verwelkomen. Helaas overleed hij op 23 november 2020 op 95-jarige
leeftijd.
We gaan deze Virgiliaan en reünist bij de reünie zeker missen.
Nick Peters
voorzitter Reünistenvereniging
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CEB
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. Dit jaar met
een extra uitdaging: Covid-19. We zijn het
jaar begonnen met een grote brainstorm en
hebben al onze evenementen omgeschreven
naar de vier verschillende risiconiveaus van
het RIVM. Daarnaast zijn we ook bezig geweest
met het bedenken van nieuwe mogelijkheden,
online evenementen die juist nu bedrijven en
studenten met elkaar in contact brengen.Een
van deze evenementen is de E-housedag.
Bedrijven kopen de inloggegevens van onze
social media accounts en krijgen een dag lang
de kans om hun bedrijf te laten zien aan al
onze volgers. De ideale kans om studenten op
een laagdrempelige manier de sfeer te laten
proeven van uw bedrijf!

Daarnaast presenteren wij ook met trots
het vrouwenevenement! Met meer dan 60
deelnemende technische studentes en 4
bedrijven, wordt dit een van de grootste
evenementen die er in de afgelopen jaren
georganiseerd is. Met als doel het belang
van diversiteit in (technische) bedrijven te
stimuleren. Naast het feit dat ieder bedrijf een
case geeft aan hun geselecteerde studentes,
staat de rest van de dag in het teken van de
ontwikkeling van de studentes. Er wordt een
training gegeven en er zal een panelinterview
gehouden worden tussen de verschillende
powervrouwen van de deelnemende bedrijven.
Ook al helemaal enthousiast geworden om
onze studenten te spreken en te leren kennen?
Neem dan nu een kijkje op onze carrièrewebsite
www.carrierevirgiel.nl voor meer informatie
over onze evenementen. Voor persoonlijke
vragen of unieke samenwerkingen kun je ons
altijd bereiken via ceb@virgiel.nl. Wij kijken
ernaar uit om jullie bedrijven aan de rest van
Virgiel te laten zien!

Dit jaar hebben we ook veel gefocust op de Groetjes, de Commissie Externe Betrekkingen
zelfontplooiing van onze studenten. We doen dit
bijvoorbeeld door het organiseren van softskills
trainingen met onze nieuwe ontplooiingspartner
YER en het houden van ondernemersdagen
met YES!Delft students. We zijn begonnen
met het in kaart brengen van ‘the journey of
entrepreneurship’. We hebben drie verschillende
start-ups laten spreken, waarbij ze alledrie een
andere fase van het opstarten van hun bedrijf
toelichtte.
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Virgiel Academy
Een paar jaar geleden is er een nieuw concept
voor een commissie op Virgiel ontwikkeld,
namelijk de Virgiel Academy. Het doel
van de Virgiel Academy was de leden op
maatschappelijke en verrijkende onderwerpen
kennis bij te brengen en hierover na te laten
denken. Echter is er na die tijd niet veel
meer gebeurd. Tot nu! De Virgiel Academy
commissie is nieuw leven ingeblazen met vijf
nieuwe commissieleden.

een optie zijn. Van bijvoorbeeld leiderschap
tot beleggen. Hierbij hebben wij júllie hulp
hard nodig! Het idee van de Academy is dat
oud-Virgilianen hun opgedane kennis komen
overbrengen aan de huidige leden van Virgiel.
Dat zal kunnen in verschillende vormen en kan
allemaal overlegd worden met ons. Mocht jij
nou denken: ‘’Hé, dat lijkt me erg leuk!’’ Twijfel
dan niet om contact met ons op te nemen. Dat
kan via ons mailadres: academy@virgiel.nl

Wij gaan de draad weer oppakken. Elke 1,5 Groetjes,
maand zullen wij een lezing, workshop, cursus
of training organiseren voor de leden van Virgiel Academy
Virgiel. Dat zal over verschillende onderwerpen
gaan. Afgelopen vrijdag (12 maart) is er een
eerste evenement geweest dat samen met het
dagelijks bestuur is georganiseerd: Het Virgiel
verkiezingsdebat! Hier zijn zes verkiesbare
20ers van de kieslijsten van tweede kamer
partijen komen debatteren op Virgiel over
studententhema’s. Denk hierbij aan het klimaat,
het leenstelsel en corona-maatregelen. De
avond stond onder leiding van de kiesmannen.
Mocht er interesse zijn, is dit terug te kijken
op ons Virgiel Academy YouTube kanaal.
De komende avonden moeten nog worden
bedacht. Vele verschillende onderwerpen zullen
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Virgiel Open
In 2018 is door twee oud-Virgilianen en twee
Virgilianen het initiatief genomen om een
golfwedstrijd te organiseren voor Virgilianen
en oud-Virgilianen in het kader van het 24e
lustrum van de vereniging.
Vanwege de grote opkomst en het verzoek
vanuit de deelnemers om geen vijf jaar te
wachten voor een vervolg, is er besloten om er
een jaarlijks evenement van te maken, indien
de belangstelling groot genoeg is.

De spelvorm is wederom Texas Scramble
waarbij per team wordt gespeeld en steeds
met de beste bal wordt geslagen. Voor het
winnende team staat de cup met de grote oren
gereed, en naast eeuwige roem (naam op de
wisselbeker) zijn er ook mooie prijzen voor de
winnaars.

Tijdens de voorgaande edities varieerden de
handicaps van de spelers tussen de 3 en de
36. Voor dit jaar staan naast 72 mannen ook
Aan de twee vorige edities van het Virgiel Open alweer 10 dames op de deelnemerslijst. De
in 2018 en 2019 namen 117 verschillende (oud) jaren ‘70 en ’80 zijn ruim vertegenwoordigd,
Virgilianen deel (waarvan er 43 beide keren). maar er zijn deelnemers uit elk decennium
Beide keren zat de wedstrijd zo goed als vanaf de jaren ‘40. De oudste deelnemers zijn
maximaal vol. Vanwege de COVID-19 situatie de 90 ruim gepasseerd, maar ook eerstejaars
is er in 2020 geen Virgiel Open georganiseerd. Virgilianen staan op de lijst.
Op maandag 27 september van dit jaar zal Naast de sportieve prestaties staat de
de Virgiliaanse “traditie” op de Golfbaan Virgiliaanse gezelligheid uiteraard hoog in het
de Swinkelsche in Noord-Brabant worden vaandel. Bij het samenstellen van de flights
voortgezet met het derde Virgiel Open. Deze wordt rekening gehouden met een gezonde mix
uitdagende en prachtig gesitueerde baan staat van studenten en oud-Virgilianen. Er is ruim
momenteel in de Top15 van de Nederlandse de tijd om met oude vrienden en bekenden bij
golfbanen en is ontworpen door oud-Virgiliaan te praten tijdens ontvangst, lunch, borrel en
Frank Pont.
diner/BBQ.
De belangstelling voor de editie van 2021 is
alweer groot : het aantal aanmeldingen staat
momenteel al boven de 100. Aanmelden kan
via de website: www.VirgielOpen.nl . Bij te veel
inschrijvingen kunt u zich op de reservelijst
laten zetten.
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Wij kijken weer uit naar dit hoogtepunt in het
golfjaar en hopen net als tijdens de 2 voorgaande
edities weer op een prachtige golfdag met
heerlijk golfweer, enthousiaste deelnemers en
veel onvergetelijke momenten.
De Virgiel Open organisatie:
Marcel Meijs, Virgiel 1976
Joop Heijenrath, Virgiel 1980
Feiko van Logchem, Virgiel 2012
Lars Heijenrath, Virgiel 2013
Jan-Willem Hol, Virgiel 2018
Maurits Horwitz, Virgiel 2019
Voor meer informatie over dit sportieve
evenement voor (oud)-Virgilianen, kijk op www.
VirgielOpen.nl

PROGRAMMA 27 september 2021
• 11.30
Ontvangst met koffie & broodjes
• 13.00
Start wedstrijd middels shotgun (baan-catering en
			fotograaf)
• 17.30
Borrel bij binnenkomst
• 18.00
Groepsfotomoment
• 18.15
Vervolg borrel & prijsuitreiking
• 19.00
BBQ
• 21.30
Einde Virgiel Open 2021
Optioneel: vanaf 10:00 een lezing door baanarchitect Frank Pont,
Virgiliaan 1980
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Universiteitsfonds
Tech for Health

Door
toenemende
vraag,
tekort
aan
zorgpersoneel en stijgende kosten staat de
zorg in Nederland onder druk.De coronacrisis
heeft ons geconfronteerd met de kwetsbaarheid
van ons zorgsysteem. Aanpassingen zijn
hoognodig en Delftse technologie kan hierbij
een groot verschil maken. Met de campagne
Tech for Health zet het Universiteitsfonds een
aantal van deze baanbrekende onderzoeken in
de spotlights.
Integratie van wetenschappen
Bij deze onderzoeken werken we nauw samen
met medische instituten zoals het Erasmus MC in
Rotterdam en LUMC in Leiden. Door de integratie
van
technologie,
natuurwetenschappen,
biowetenschappen en geesteswetenschappen
ontstaan nieuwe vakgebieden. Deze aanpak
wordt wereldwijd gezien als de beste manier
om complexe maatschappelijke vraagstukken
op te lossen. Nu passen we het toe om de
zorg in Nederland op niveau en voor iedereen
toegankelijk en betaalbaar te houden.
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Doet u mee?

Met uw steun kunnen we labs uitbreiden, extra
capaciteit inschakelen en onderzoek
versnellen. Zo zetten we ons samen in voor
betere gezondheidszorg in Nederland. Maak
een online donatie via www.tudelft.nl/
techforhealth of scan de QR code.
Betere zorg dankzij Delftse technologie.

Een snelle diagnose met
ultrasound

Ultrasound, oftewel echografie, kan in een
verbeterde versie artsen helpen om veel
sneller een diagnose te stellen bij hartklachten
of beroertes. ‘Rising star’ David Maresca werkt
in Delft hard aan deze methode.

Ethiek in innovatie

Verantwoorde en duurzame
innovatie is bij alle medischtechnische
projecten een belangrijk principe. Samantha
Copeland leidt de missie om ethische en sociale
overwegingen op te nemen in elke stap van de
ontdekking ontwikkelingimplementatiecyclus.

Minder pijn bij artrose

Zo vroeg mogelijk starten met de juiste
behandeling van de klachten en revalidatie is
bij artrose van het grootste belang. Hoogleraar
Jaap Harlaar gaat daar met een uniek lab een
belangrijke bijdrage aan leveren.
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Caecilia
Muziek kan een groot onderdeel uitmaken aan
je ontplooiing op Virgiel. Muzikale activiteiten
werden voorheen altijd georganiseerd door de
ondercommissie van Lancet, de Musicie. Er was
echter steeds meer vraag naar verschillende
muzikale activiteiten en evenementen, wat te
veel was om maar een ondercommissie te laten
regelen. Daarom is 3 jaar geleden Caecilia
opgericht, dé muziekondervereniging van de
toko. Het bestuur hiervan is te herkennen aan
hun driedelig bordeauxrode pak met gouden
afwerking met afwisselend een pilsje of een
gitaar in hun rechterhand. Caecilia regelt het
AHC-songfestival, stelt (sjaars)bandjes samen
en begeleidt ze, organiseert de jamsessies,
concerten, workshops, leertrajecten en nog
veel meer. Er is altijd veel animo voor de djworkshops en de nieuwe, haast professionele
BigBand wordt steeds bekender, ook buiten
Virgiel.
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Er is natuurlijk al een tijd niet meer gerepeteerd
in de bandkelder en de klassieke jamsessies
en ledenborrels moeten nog even op zich
laten wachten. Caecilia heeft desondanks
veel creatieve nieuwe activiteiten kunnen
neerzetten dit jaar. Zo was er bijvoorbeeld een
onlineconcert, waar verschillende bandjes van
zich hebben kunnen laten horen. Eén bandje
viel hier wel extra op, misschien dat je de
naam wel herkent; Sweet Sour Grooves. Al
sinds ’88 vormen zij een tokoband en zijn nog
steeds actief aan het optreden met elkaar. We
hebben ze na hun optreden nog eventjes wat
korte vragen gesteld.

Hoe was het om weer op Virgiel te zijn?
“Als vanouds! Erg leuk om te zien hoe de vereniging
nog zo actief is, ondanks deze lastige tijden.’’
Hoe zijn jullie bij elkaar gekomen?
“Enkele leden zijn uit de Virgilius bigband en de Cabaretband uit 1992 en zij vonden dat het tijd
was voor een nieuw geluid: funky grooves! We zijn begonnen met Jaap Vermeer met de sax
(‘90), Niels Monster op het keyboard (‘90), Ernst-Peter Everaardt speelde de bas (‘90) en Thijs
Kurstjens zat achter de drums (‘92). Snel kwam Siebe van der Zel op de gitaar (‘91) erbij en
Ytsen Kooistra nam het over van Niels, opgevolgd door Joost Nieuwenhuijse. Toen Jaap in 2000
vertrok naar Chili, is Han van der Steen erbij gekomen voor de Sax en Ewi. We speelden elk jaar
op de OWEE, voorafgaand of na de discofeesten en op vele bruiloften en partijen van leden.”
Caecilia bestond nog niet in jullie tijd, hoe werden destijds muzikale activiteiten
neergezet?
‘‘Muziek viel onder Lancet en elke commissie regelde zelf de bands, informeel
op de borrelvloer, en je kon spelen als je zin had. Nu is het wel veel makkelijker om in
aanraking te komen met mensen die ook met muziek bezig zijn en in een bandje willen
spelen. Door de audities en de begeleiding van het Caecilia bestuur kan je niet er niet meer
onderuit en zij doen er alles aan om je bandje zo vaak mogelijk te laten optreden. Vroeger
Sweet Sour Grooves, december 2020 was dit nog wel een behoorlijke onderneming, waar we niet
altijd even snel achteraan gingen haha.’’
Spelen jullie, naast het online toko-concert, nog veel samen?
‘’Na een flinke pauze spelen we de laatste jaren weer regelmatig en kan je ons ook weer
spotten op de OWEE, zoals vanouds. Caecilia heeft het online toko concert van laatst op
YouTube gezet, dus daar zou je ons en het nieuwe talent van de toko ook kunnen bekijken.
Het was super om weer in de sociëteitszaal te mogen optreden en het was allemaal verder
top geregeld. Toen het een week later werd uitgezonden, hebben we ook nog een
ouderwets gezellige avond gehad, zeker een aanrader om het terug te kijken!
Meer weten over Caecilia? Zit jij nog in een bandje van je vroegere tokojaren en lijkt het je
leuk om een keer op te treden of om het weer op te pakken? Stuur dan een mail naar
caecilia@virgiel.nl of ga naar onze instagram @caecilia_virgiel
Liefs,
Caecilia 3 bestuur
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Kennismakings Commissie 2021
De OWee kunt u zich, mits u het zelf heeft
meegemaakt, vast nog goed herinneren. In
1973 werd de eerste editie georganiseerd en op
dit moment wordt er hard gewerkt aan editie
48. Hordes aankomend studenten komen voor
het eerst naar de onze stad Delft en zijn gretig
op zoek naar nieuwe vrienden in de misschien
wel spannendste periode van hun leven. De
trek naar studentenverenigingen is enorm en de
Ontvangst Commissie van Virgiel presenteert
onze prachtige vereniging in haar volle breedte
aan de aankomend eerstejaars. Na deze
fantastische week zijn we hopelijk ook in 2021
weer ca 400 aspirant leden rijker.
De Kennismakings Commissie (KC) 2021 staat
te popelen om deze aspirant leden (AL) te
ontvangen en tijdens de twee weken durende
kennismakingstijd zullen we hen begeleiden in
de transitie van scholier naar Virgiliaan met
de daarbij horende normen en waarden. Het
afgelopen jaar is zwaar geweest voor virgilianen
door het beperkte sociale contact op sociëteit
Alcuin. Verbondenheid met de vereniging
en met elkaar is daarom belangrijker dan
ooit en dit gaan we uitstralen tijdens de KMT
2021. Deze verbondenheid wordt versterkt
door de gezamenlijke Virgiliaanse cultuur
en geschiedenis. De kennisoverdracht met
betrekking tot alles wat lidmaatschap van Virgiel
voor je kan betekenen is daarom een prominent
onderdeel van de KMT 2021.
Wij als KC vinden dat onredelijkheid en regeren
met een ijzeren hand niet de manier is waarop AL
gemotiveerd raken om zich in te gaan zetten voor
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Virgiel. Met onze progressieve visie leggen we
een deel van de verantwoordelijkheid om te leren
en om deel uit te maken van Virgiel bij de AL zelf.
Dit betekent natuurlijk niet dat het programma
vrijblijvend is. Een programmaonderdeel dat wij
vinden passen binnen onze visie is een reünisten
borrel tijdens de KMT. De eerste keer dat deze
borrel heeft plaatsgevonden was bij de KMT van
2019. Van de huidig leden van 2019 horen we
hier alleen maar positieve verhalen over en het
lijkt ons zeer waardevol om dit opnieuw in het
programma mee te nemen.
Om dit onderdeel wederom succesvol te maken
hebben we uw hulp nodig. Tijdens deze borrel
kunnen de AL praten met en luisteren naar
reünisten. Hiermee hopen we dat het duidelijk
wordt wat voor invloed Virgiel niet alleen op
je studententijd, maar op de rest van je leven
heeft. Verhalen over eeuwige vriendschappen,
verbondenheid met Virgielhuizen en talloze
andere ervaringen dragen volgens ons absoluut
bij aan de transitie van scholier naar voorbeeld
Virgiliaan. Omdat de ontwikkelingen rond het
coronavirus ons nog onvoldoende duidelijkheid
bieden is het helaas nog niet precies te bepalen
hoe deze borrel er uit gaat zien. Zodra er meer
bekend is nemen we per e-mail graag contact
met u op en hopen we dat u bij wilt dragen aan
het voortbestaan van onze prachtige vereniging.
Wij tekenen namens
Commissie 2021,

de

Kennismakings

Mathieu Roebroeck & Joris Burghgraef
Voorzitter & Secretaris / Commissaris Extern

Eco-Runner
Eco-Runner Team Delft is een multidisciplinair
studententeam, ook wel bekend als een van de
beroemde Dreamteams van de TU Delft. Deze
studenten zetten zich een jaar lang vrijwillig in
om een hyper-efficiënte waterstof aangedreven
stadsauto te bouwen en daarmee een duurzame
toekomst te promoten. Dit jaar zet ik, Inge
van de Oud Leden Commissie, mij als Public
Relations manager hier full-time voor in, samen
met zes andere Virgilianen. Wij vertellen jullie
daarom graag over ons team, de competitie en
het ontwerpproces, afgesloten met een paar
stukjes over de persoonlijke ervaringen van de
Virgilianen binnen ons team.
Het Eco-Runner Team
Al jarenlang vertegenwoordigt het Eco-Runner
Team Delft de Technische Universiteit Delft
op de Shell Eco-marathon. De wedstrijd is
onderverdeeld twee voertuigklassen, namelijk
de Prototype Klasse en de Urban Concept
klasse. In de prototype klasse zijn er geen
ontwerp grenzen en kunnen concurrenten een
ultra-efficiënt, aerodynamisch, lichtgewicht
voertuig bouwen dat op drie wielen rijdt. De
Urban Concept-klasse draait om het creëren van
de meest energiezuinige auto met vertrouwde
kenmerken van de weg auto en rijdt op vier
wielen. Deze klasse is gericht op het rijden met
"stop and go" en het voertuig zal meer lijken
op dat van moderne stadsauto's. In beide
voertuigklassen wint het voertuig met het
laagste waterstofverbruik de race.

Negen jaar lang deed, het team deed mee aan
de Prototype klasse, tot vorig jaar is besloten
om een nieuwe uitdaging aan te gaan en over te
stappen naar de meer maatschappelijk relevante
Urban Concept-klasse. Dit wordt de eerste keer
dat wij aan de Urban Concept klasse van de Shell
Eco-marathon zullen meedoen, maar staan er
met een positieve blik in en verwachten deze
dan ook te winnen.
Het Eco-Runner XI team bestaat dit jaar uit
23 studenten van 10 verschillende faculteiten
van de TU Delft. Ze vervullen allerlei
verschillende functies, vaak aansluitend op hun
studieachtergrond. Het Eco-Runner XI team
ging in Augustus 2020 al van start met het
herontwerpen van verschillende onderdelen van
de auto. Hieruit volgde een nieuw en verbeterd
ontwerp, welke het team in februari heeft
onthuld.
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Het Ontwerp
Om zo min mogelijk luchtweerstand te
hebben is de vorm van de auto gebaseerd op
de vorm van een regendruppel, bol van voren
en spits naar de achterkant. Met behulp van
CFD analyses is deze vorm geoptimaliseerd,
resulterend in een luchtweerstand die minder
is dan de helft van de luchtweerstand van
een wielrenner. Om de auto zo licht mogelijk
te maken wordt er gebruik gemaakt van
een zogeheten monocoque design, dit wil
zeggen dat het chassis van de auto al in de
aerodynamische kap verwerkt zit. Door gebruik
te maken van carbon fiber is deze dragende
structuur heel licht maar tegelijkertijd heel
sterk.

Joost Imhof - 2017
Momenteel ben ik bezig met de bachelor
Natuur- en Wiskunde, maar heb ik ervoor
gekozen mij dit jaar full-time in te zetten voor
het Eco-Runner team. Zo kan ik mijn interesse
in techniek combineren met praktijkervaring.
Daarbij leek het me leuk om managementen bedrijfservaring op te doen. Dit team
inspireert specifiek ook een duurzame
toekomst en trok mij erg vanwege de sfeer
in het team, waarin iedereen samen strijdt
voor duurzaamheid en hoog gemotiveerd en
proactief is!
Mijn functie als Teammanager, houdt in dat
ik overzicht houd over het gehele team en
meedenk over zowel de technische als de
financiële en bedrijfsaspecten. Omdat ik zo
breed betrokken ben, ben ik ook geschikt
als gezicht van het team, wat betekent
dat ik veel aanwezig ben op evenementen
en
presentaties.
Bovendien
ben
ik
verantwoordelijk voor de teammotivatie
en recruitment van het nieuwe team. Een
fulltime jaar in zo'n ambitieus team is echt
heel leerzaam. Onder andere dankzij de
vele feedbackmomenten leer je je goede en
slechte kanten kennen en leer je hier op in te
spelen. Langzamerhand krijg ik steeds beter
door hoe je nou echt een team kan leiden.
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Een toekomst in waterstof

Abel van Rooijen - 2017
Mijn bachelor werktuigbouwkunde heb ik kort
geleden afgerond en heb ervoor gekozen om
mij dit jaar in te zetten voor het Dreamteam
Eco-Runner. Ik heb tijdens mijn bachelor
namelijk veel over waterstof geleerd en ben
de noodzaak gaan inzien van alternatieve
duurzame energiegebruik, waar waterstof
naar mijn idee een groot potentieel heeft. Met
het ontwerpen en bouwen van een stadsauto
op waterstof, wil ik dit graag op anderen
overbrengen. Daarnaast wilde ik graag de
kennis die ik in mijn studie heb opgedaan,
praktisch leren toepassen.
Mijn functie binnen het team is Vehicle
Dynamics Engineer. Ik ben als parttimer
binnen het team samen met twee fulltimers
verantwoordelijk voor de mechanische
onderdelen van de auto. Ikzelf heb de
verantwoordelijkheid gekregen over het
remsysteem van de Eco-Runner.

Om onze visie dit jaar beter naar buiten
te brengen, is er dit jaar de nieuwe functie
Scalability manager, vervuld door Sieb
Rodenburg (Virgiel 2016). Hij kijkt naar
het toekomstbeeld van Eco-Runner. Door
een goed beeld te geven over waterstof
en zijn toepassingen, willen we het belang
van efficiënte mobiliteit benadrukken en
alle Nederlanders, bedrijven, gemeentes
en instanties inspireren bewuste keuzes te
maken. Hiertoe heeft hij op de website een
informatiepagina over waterstof geschreven
en heeft hij een eigen podcast serie "De
Waterstofpodcast" ontwikkeld.
Momenteel zijn we druk bezig met laatste
fase van het productieproces en zullen de
auto wanneer deze rijklaar is onthullen
op 29 april. Wij kijken verder uit naar de
twee on-track competities waar we aan
mee zullen doen, namelijk de Shell Ecomarathon en een competitie die wij dit jaar
zelf organiseren, samen met twee andere,
grote studententeams uit Nederland. Zowel
naar de wedstrijd die wij zelf organiseren als
de Shell Eco-marathon waarvan nu gepland
staat dat deze op aangepaste manier
gewoon door zal gaan.
Benieuwd naar meer informatie over het
team of het verloop van deze competities?
Kijk dan op onze website www.ecorunner.nl
of volg onze sociale media kanalen!

Je leert ontzettend veel binnen een jaar. Van
zeer technische theoretische kennis tot het
praktisch samenwerken in een groot team.
Verder is het leren van nieuwe dingen in een
enthousiast team van slimme studenten bij
elkaar al één grote ervaring. Ik kijk erg uit
naar het moment dat onze zelf ontworpen
onderdelen straks in de auto zijn verwerkt en
ook echt werken. Oftewel het moment dat de
Eco-Runner aan de start van de race staat en
wegrijdt zal het hoogtepunt van het jaar zijn.
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KIVI
Van vereniging met historisch predicaat Hoe het nu is
naar een innovatieve club ingenieurs die Nu bijna 175 jaar later zetten wij ons nog
dagelijks in voor de ondersteuning van
verschil maken.

ingenieurs, hun beroepsuitoefening en de
erkenning van hun werk. Want een wereld
Hoe het begon
Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) zonder ingenieurs kunnen we ons op geen enkele
werd opgericht op 31 augustus 1847 door drie wijze voorstellen…Maar inmiddels is KIVI vooral
ingenieurs, onder bescherming van ZKH Willem een plek waar gelijkgestemden elkaar treffen
Alexander Paul Frederik Lodewijk, Prins van (off- en online) om kennis te delen, events
Oranje. Zes maanden later ontving de vereniging te bezoeken, betrouwbare vakinformatie in te
al het predicaat ‘koninklijk’ van koning Willem winnen, ideeën uit te wisselen én vooral om
II. Sindsdien heeft het Koninklijk Instituut Van bij te dragen aan technisch-maatschappelijke
die
de
samenleving
verder
Ingenieurs (KIVI) een respectabele staat van projecten
helpen.
Denk
aan;
het
eerste
elektrische
dienst opgebouwd met talloze initiatieven en
activiteiten en als uitgever van het vakblad De zelfbouwvliegtuig gebouwd door studenten. Of
de Thuisbatterij op Waterstof en of het laatste
Ingenieur.
nieuws over dat de Perseverance succesvol is
geland op Mars. Door ingenieurs zoals jij zijn
deze projecten en resultaten mogelijk.
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Maar waarom KIVI
Na je studie en naast je werkende leven als
ingenieur, is er nog steeds de behoefte om
op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen
binnen jouw vakgebied toch? Of om jouw
kennis en ervaring te delen ten aanzien van
multidisciplinaire onderwerpen. KIVI zorgt
ervoor dat jij up-to-date blijft, zowel technisch
als ook van de markt in jouw vakgebied Ook
is er genoeg ruimte om het netwerk en de
waardevolle en leuke contacten die je tijdens
je studie (o.a. bij Virgiel) hebt opgedaan, te
blijven uitbreiden. KIVI faciliteert ingenieurs
bij het leggen van verbindingen met
onderzoek, onderwijs, de samenleving en
uiteraard met elkaar (alle 38 vakdisciplines
zijn voor onze leden toegankelijk). Naast het
bijblijven in jouw vakgebied kun je bij ons
ook terecht voor persoonlijke coaching én
loopbaanondersteuning. Er is namelijk nog
genoeg te ontdekken en te leren.
Dus in het kort; van historisch genootschap
naar een innovatieve club van ingenieurs die
een verschil wil maken, en dat binnen 175 jaar.
Best knap!
Enthousiast? Word lid!
Mail naar info@kivi.nl of kijk op www.kivi.nl
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Stemmen op Virgiel
Op het moment van schrijven van dit stuk
zijn wij nog maar een week verwijderd van de
Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Zoals
jullie allemaal weten is de maatschappelijke
ontplooiing van onze leden een van de centrale
aspecten van het doel van onze vereniging,
en zo ook de aandacht die aan politiek wordt
besteed. Wij hebben als Dagelijks Bestuur er
voor gekozen om dit jaar meer aandacht te
besteden aan de politieke situatie in ons land.
Dit jaar is natuurlijk een uitzonderlijk jaar om
verkiezingen te laten plaatsvinden, door de
maatregelen omtrent het coronavirus is het
logistiek een behoorlijke uitdaging om ruim 13
miljoen Nederlanders te laten stemmen. Toen
er een tijdje geleden een oproep werd geplaatst
of er instanties zijn die wilden helpen om het
aantal stembureaus te verhogen, voelden wij
ons dan ook meteen geroepen om hier gehoor
aan te geven.
In samenspraak met de Gemeente Delft
hebben wij ervoor kunnen zorgen dat onze
mooie sociëteit op 17 maart een stembureau
is. Wij vonden dat dit de ideale kans is om
ons beleidspunt met betrekking tot politieke
ontplooiing invulling te geven, maar bovenal
ons steentje bij te dragen aan het soepel laten
verlopen van de verkiezingen. De gemeente is
hier geweest om de faciliteiten goed te keuren.
Samen met de medewerkers van de gemeente
hebben wij besloten dat de stemhokjes in de
eetzaal komen te staan. Daarnaast zal het
stembureau hier op Virgiel ook door veel leden
bemand worden. Zij hadden zich opgegeven
om te helpen en de Gemeente heeft er voor
gezorgd dat ze hier worden ingedeeld, een
28

mooi staaltje Virgilaanse samenwerking! Om
het wachten voor de mensen die hier komen
stemmen iets interessanter te maken hebben
wij er samen met de Historicie voor gezorgd
dat de mooiste artefacten en foto’s uit het
verenigingsarchief in de wachtzaal getoond
zullen worden. Op deze manier hopen wij dat
de Delftenaren die hier komen stemmen een
beter beeld krijgen van onze vereniging.
Om de politieke betrokkenheid van onze
leden niet alleen op 17 maart te bevorderen
hebben wij op 12 maart ook een politiek debat
georganiseerd. Samen met de Kiesmannen,
een groep die eerder in Paradiso een landelijk
online debat organiseerde, krijgen 6 van de
grootste partijen de kans om zich uit te laten
over verschillende stellingen die onze leden
hebben gekozen. Dit evenement is voor al onze
leden via een livestream te volgen. Hiermee
hopen wij dat wij een paar dagen voor de
verkiezingen er voor kunnen zorgen dat onze
leden een weloverwogen keuze kunnen maken
over wie zij het liefst het land zien besturen de
aankomende 4 jaar.
Met Virgiliaanse groet,
Het 123e Dagelijks Bestuur

Ook de burgemeester stemde op Alcuin

Uit de oude doos
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HistoriCie
Wij hebben afgelopen jaar nog veel kunnen
doen met HistoriCie. Door nauw contact met
het Dagelijks Bestuur zijn er goede afspraken
gemaakt om verantwoord door te kunnen
werken in het archief. Hierbij zijn er flinke
stappen gemaakt in het inventariseren van de
archiefkasten en kunnen we nu een geschikte
partner zoeken om veel van het verzamelde
beeldmateriaal te digitaliseren. Vanuit de
vereniging hebben wij extra archiefkasten in
ontvangst mogen nemen, zodat we een betere
indeling kunnen maken en extra ruimte hebben
om archiefstukken netjes op te slaan.
Nieuwe trap
In het voormalig CNOC-hok is door de
Commissaris van den Inventaris een mooie
nieuwe trap geplaatst, waardoor het betreden
van het archief gemakkelijker gaat. Zodra de
reling van deze trap geplaatst is zal er een
nieuwe indeling op het archief gerealiseerd
worden. Hierbij wordt de werkplek van de
HistoriCie naar de ingang van het archief
verplaatst en komt er meer ruimte om goed bij
de archiefkasten te komen.
De Boekerij
De HistoriCie heeft zich de afgelopen tijd ook
bezig gehouden met het sorteren en opruimen
van de Boekerij. Boeken met een meerwaarde
voor de Vereniging krijgen een passend plekje
in de nieuwe indeling, waar het ook mogelijk
wordt om snel boeken terug te vinden. Bij het
opruimen van de Boekerij wordt een kast leeg
gehaald om hier ruimte te maken voor
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het uitstallen van de belangrijkste boeken
en stukken van de vereniging. Hier zullen
uiteindelijk glazen deuren voor worden
gemonteerd om de staat van deze boeken en
stukken te kunnen garanderen.
Valvas voor jaardassen
Naast de Boekerij is er door de Commissaris
van den Inventaris een nieuw valvas laten
maken. In dit valvas zullen de jaardassen van
virgieljaren worden uitgestald. Deze collectie
aan jaardassen komt uit het archief en is een
mooie toevoeging aan de sociëteit om meer
geschiedenis tentoon te stellen.

De digitale Sanctus
Bij het digitaliseren van het archief wordt er
niet alleen aandacht gegeven aan drukwerk
en beeldmateriaal, maar ook objecten die een
belangrijk aandeel hebben in de geschiedenis
van de vereniging. Door gebruik te maken
van 3D-scan technieken hebben wij de
originele Sanctus kunnen inscannen, met een
gedetailleerd digitale replica als resultaat. De
HistoriCie is van plan deze techniek ook in
te zetten om andere objecten en beelden uit
het archief te digitaliseren, waaronder; Heilige
Barbara, het Methusalem beeldje. Met de 3D
Scan van de Sanctus was het mogelijk om voor
het evenement de ge3Dprinte Sanctus als prijs
weg te geven.
Online spelshow
Doordat de vereniging haar leden niet kan
verwelkomen op de sociëteit wordt er gebruik
gemaakt van digitale middelen om de cultuur
in leven te houden en de verbintenis met de
vereniging te behouden. Het Dagelijkse Bestuur
had een week ingepland waar verschillende
commissies gevraagd werden om iets online
te organiseren, waaronder de HistoriCie.
Hierbij heeft de HistoriCie een online spelshow
georganiseerd over de rijke geschiedenis van
de vereniging; 1 tegen Toko. Deze spelshow
was een parodie om het televisiespel 1 tegen
100, waar één deelnemer vragen correct moet
beantwoorden en het publiek probeert weg te
spelen. Leden konden vanuit en met hun huis
meedoen met de vragen voor een unieke prijs;
een ge3Dprinte Sanctus. Veel leden deden mee
met het evenement van de HistoriCie en het was
een groot succes. Het evenement is op youtube
terug te vinden op het kanaal van de HistoriCie
“Virgiel HistoriCie”

Sinds de vorige editie van de
Reünisten Carmina is verschenen,
hebben meerdere Reünisten en oudleden donaties gedaan in de vorm van
diverse spullen en stukken voor het
in het archief van Virgiel. Hier zijn
wij als archiefcommissie ontzettend
dankbaar voor! Samen zorgen wij
ervoor dat het archief en daarmee het
historisch verleden van Virgiel steeds
completer geraakt.
Mocht u tijdens het opruimen
van een oude kast het een en
ander zijn tegengekomen uit uw
studententijd, waar u wellicht
afstand van zou willen doen.
Schroom dan niet om een e-mail
te versturen naar historicie@
virgiel.nl. Dan zullen wij samen
met u een afspraak om het op de
sociëteit af te geven, of bij u thuis
op te komen halen.
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Vegetarische

Jachtschotel met kikkererwten
Het wordt een wilde boel in deze jachtschotel! Een vegetarische boel, welteverstaan.
445 kcal(voedingswaarden)
20 min. bereiden
25 min. oventijd
Ingrediënten
2 rode uien
2 tenen knoflook
2 el milde olijfolie
3 tl ras el hanout
400 g tomatenblokjes in blik
350 AH Biologisch kikkererwten
1 tl fijne kristalsuiker
200 g verse spinazie
800 g koelverse aardappelpuree
25 g ongezouten roomboter
3 el paneermeel
Recept
Verwarm de oven voor op 200 °C. Snijd de uien in halve ringen en de knoflook fijn. Verhit de
olie in een pan met dikke bodem en fruit de ui 5 min. op laag vuur. Voeg de knoflook en ras el
hanout toe en fruit nog 1 min.
Voeg de tomatenblokjes toe. Spoel de kikkererwten af onder koud stromend water en laat
uitlekken. Voeg samen met de suiker toe aan het tomatenmengsel en breng aan de kook. Zet
dan het vuur laag en laat 5 min. zonder deksel zachtjes koken.
Voeg de spinazie toe en roer erdoor. Breng op smaak met peper en eventueel zout. Doe het
mengsel in de ovenschaal en verdeel de aardappelpuree erover. Verdeel de boter in kleine
klontjes en strooi met het paneermeel erover en laat in ca. 25 min. in de oven gaar worden.
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recepten

Paddenstoelen risotto
4 tot 6 personen
Ingrediënten
1,5 liter hete paddestoelenbouillon
1 kleine ui, gepeld en fijngehakt
400 g risottorijst
1,5 dl witte wijn
300 gr wilde paddenstoelen (shiitakes, cantharellen, kastanjechampignons of oesterzwammen)
Handje peterselie
Sap van een 1/2 citroen
25 g boter
50 gr geraspte Parmezaan
Olijfolie
Peper en zout
Recept
Fruit de ui in wat olijfolie en laat deze gedurende 8 minuten zacht worden, maar niet kleuren.
Maak in de tussentijd de paddestoelen schoon en snij deze in reepjes. Verhit een grillpan en
grill de paddestoelen aan weerszijden tot ze zacht zijn. Zodra de paddenstoelen zacht zijn,
besprenkel je ze met het citroensap en de peterselie.
Voeg de rijst bij de ui en bak deze kort mee totdat hij glazig ziet. Blus de rijst af met de witte
wijn. Voeg een eetlepel bouillon toe en roer het geheel door elkaar.
Deze stap herhaal je gedurende 20-25 minuten totdat alle bouillon opgenomen is. Blijf in de
tussentijd steeds roeren, terwijl je lepel voor lepel de bouillon toevoegt. Voeg op het laatst een
deel van de geraspte kaas toe en de boter.
Meng het geheel door elkaar en breng de paddenstoelen risotto op smaak met peper en zout.
Serveer de risotto met de gegrilde paddenstoelen en wat extra geraspte kaas.
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Virgiel Doet
Virgiel Doet is een vrij nieuwe commissie die
zich inzet voor verschillende goede doelen,
eenzame ouderen, minderbedeelden en
Delftenaren in het algemeen.
Met deze commissie willen wij iets terug doen
voor de stad Delft en willen wij als Virgilianen
laten zien dat wij meer te bieden hebben dan
borrelen op de sociëteit. Wij zetten als Virgiel
Doet, ook in deze tijd, nog best wat activiteiten
neer op een veilige manier. Zo kunnen wij ons
alsnog inzetten voor de samenleving in Delft.

Kerstpakketten voor eenzame ouderen
Ons grootste project dit jaar was het
rondbrengen van speciale kerstpakketten voor
eenzame ouderen tijdens de kerstdagen. Hierbij
hebben wij ervoor gezorgd dat elk pakket
een door een student handgeschreven kaart
bevatte. Dankzij de Virgilianen hebben
uiteindelijk bij elkaar 1000 handgeschreven
kaarten een plekje gevonden bij een eenzame
oudere.
Bloemen met Valentijnsdag
Vooral in deze tijden is het belangrijk dat we
aandacht besteden aan de ouderen in
onze samenleving, aangezien het coronavirus
ervoor heeft gezorgd dat veel ouderen zich
eenzamer voelen dan voorheen. Zo hebben we
met samenwerking van Stichting Present
vlak voor Valentijnsdag bloemen rondgebracht
bij het Lindenhof. Dit is een groot
woonzorgcomplex te Delft, waar mensen
terecht kunnen als ze niet meer zelfstandig
kunnen wonen door een lichamelijke beperking.
Goede doelenweek
Dit jaar zijn wij van plan de week van 3 tot 7
mei een goede doelenweek op te zetten. Het
plan is om in deze week zoveel mogelijk geld
op te halen voor een lokaal goed doel, via
meerdere activiteiten bedoeld voor
verscheidene groeperingen. Wij zijn druk aan
het werk een zo veilig mogelijke manier te
vinden om deze week door te laten gaan!
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Samenwerkingen met goede doelen
Als commissie werken we al een tijdje samen
met verschillende goede doelen. Zo werken
we sinds kort samen met het Parkinson Café.
Dit is een ontmoetingsplek voor mensen die
lijden aan Parkinson. We hebben tijdens de
kerstdagen nog geholpen met het regelen van
een online kerstdiner over het programma
Zoom voor het Parkinson Café. Ook zetten wij
jaarlijks
tijdens
lichtjesavond
een
oliebollenkraam neer voor Virgiel, hierbij
halen we geld op voor Unicef. Dit jaar zijn
we voor lichtjesavond een samenwerking
aangegaan met de Activiteiten Commissie
en hebben we zelf ontworpen mondkapjes
verkocht. De opbrengst hiervan is naar 113
Zelfmoordpreventie gegaan.
Openluchtbioscoop
Een van de grootste activiteiten, neergezet
door Virgiel Doet, is het openluchtbioscoop
dat plaats heeft gevonden op de nieuwe
markt. Hierbij werken we samen met andere
goede doelen commissies van verschillende
studentenverenigingen en Gemeente Delft.
Dit is jaarlijks een groot evenement en wordt
door veel mensen in de omgeving van Delft
bezocht, hierdoor versterken we het contact
tussen de samenleving van Delft en omstreken
en de studenten in Delft.

Openluchtbioscoop
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Je moeder bij Mosselman?
Het komt wel eens voor dat een kind zich bij dezelfde vereniging inschrijft als waar een van
zijn/haar ouders lid van is geweest. Maar dat je moeder bij een mannenverticale gezeten
heeft klinkt wel apart. Eigenlijk is dat helemaal niet zo gek aangezien verticales vroeger een
tijd gemengd geweest zijn. Bij Diana Pennink (56) en haar zoon, Joris Groothuijs (21) was dit
het geval. Wij vroegen ze het een en ander over het verschil tussen vroeger en nu en wat ze
daarvan vinden.
In welk jaar zijn jullie lid geworden?
Mijn moeder is van jaartje ‘84 en ik ben van ‘19.
Welke studie heb je gedaan / doe je?
In eerste instantie wilde mijn moeder industrieel ontwerpen studeren maar ze was uitgeloot.
Daardoor heeft ze een jaar bouwkunde gestudeerd en is ze een jaar later alsnog met
industrieel ontwerpen begonnen. Ik ben mijn moeder achterna gegaan en studeer nu ook
industrieel ontwerpen.
Welke commissies hebben jullie gedaan bij de toko?
Ja, mijn moeder was erg actief, ze heeft de Ontvangst Commissie en de Annuarium
Commissie gedaan. Ze heeft ook nog achter de bar gestaan met de Bar Commissie, toen er
nog wel een echte tap was!
Ik heb zelf nog niet heel veel gedaan, tot nu toe alleen TokoTV.
Zijn jullie verder buiten Virgiel om nog actief (geweest) in Delft?
Diana heeft een tijdje bij LAGA geroeid en gewerkt bij stadsherberg de Mol, dit deed
ze samen met een aantal huisgenoten. Verder heeft ze bij industrieel ontwerpen de
studierichtingscommissie gedaan. Ook heeft ze een softbalvereniging opgericht. Ze is zes keer
binnen delft verhuisd en uiteindelijk op OD29 beland. Diana heeft ook nog gehockeyd bij zoals
zij het noemt de ‘burgerclub’. Ik woon al een tijdje in Delft en voetbal bij de burgerclub.
Hoe was het om lid te zijn van de mannenverticale Mosselman?
‘Ah, ja prima. Want toen was het nog niet alleen voor mannen. Mijn jaarclubgenoten sprongen
altijd op de bres voor me als er iets gebeurde.’
Wat vind je ervan dat je moeder bij Mosselman heeft gezeten?
Grappig dat het ooit gemengd was. Er zal vroeger wel een hele andere dynamiek geweest zijn
binnen de verticales.
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Wat zijn de grootste verschillen tussen toen en nu?
Mijn moeder is een aantal keer sinds haar studententijd terug op de sociëteit geweest, onder
andere met haar club en dispuut. Er zijn volgens haar meer tradities bijgekomen, meer
momenten in het jaar waar je verwacht wordt aanwezig te zijn. ‘Het was losser en relaxter
toen, je kon meer je gangetje gaan. Het verschil in het studentenhuis is er niet echt, we
hebben dezelfde krant, dezelfde spelletjes en er wordt aan gasten gelijk thee of een biertje
aangeboden. Een groot verschil is dat er nu natuurlijk geen feestjes zijn, die waren erg leuk
altijd.’
Voel je je meer betrokken bij de vereniging, nu je zoon ook lid is geworden?
‘Ik ben niet perse actief betrokken, maar ik heb er wel hele mooie herinneringen aan. De geur
van de vloer, het mooie gebouw en de gezelligheid. Het was altijd moeilijk om naar huis te
gaan. En nu is het leuk voor mijn zoon vooral! Ik durf ook niet terug te komen omdat ik dan
mijn jaarlied moet zingen.’ (Die is ze vergeten, ze vraagt altijd aan haar clubgenoten of ze
hem kunnen voorzingen.)
Welk contrast op de TU zelf is er te merken?
‘Het is echt een soort van campus geworden, veel meer buitenlandse studenten. En de
bachelor master indeling is anders. Het algehele verschil valt eigenlijk wel mee. Het grote
verschil is natuurlijk de switch van analoog naar digitaal. Er werd daardoor bij industrieel
ontwerpen vroeger veel meer met de hand gedaan, prototypes bouwen, enzovoort.’
‘Het studentenleven in die tijd was een grote kans om goedkoop en makkelijk dingen mee
te maken en te doen. Het was gewoon allemaal beschikbaar. Reisjes naar Milaan, Japan en
wintersport. Het ging wel anders, je ging in een of andere matige bus op vakantie. Het ijzeren
gordijn was er bijvoorbeeld nog, daar moest je dan eindeloos wachten.’
Afsluitend kijken we er naar uit om eindelijk een keer samen een biertje te drinken op de
sociëteit.
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Tetonic puzzel
Het principe van een tetonic is redelijk eenvoudig. Het veld is opgedeeld in blokjes waar 1
tot maximaal 5 getallen in passen (voornamelijk blokjes van 5). In een blok van vijf moeten
de getallen 1 tot en met 5 komen te staan. In een blok van vier moeten de getallen 1 tot en
met 4 komen te staan enzovoort. De bedoeling is deze blokjes zo in te vullen, dat vakjes met
dezelfde cijfers elkaar niet raken, ook niet schuin. Het antwoord zal binnenkort op de reünisten
website te vinden zijn!
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Eindredactioneel
Beste Reünisten,
Dit is alweer de eerste Carmina Burana van 2021! In een korte tijd hebben wij ons best
gedaan om weer een mooi resultaat neer te zetten. Dit zagen wij als een grote uitdaging
maar het is wat ons betreft goed gelukt. Het is jullie vast niet ontgaan hoe mooi het is om
te zien hoe Virgilianen van alles willen organiseren voor elkaar. Zo is dat ook terug te zien in
deze editie van de Carmina, waar we in een korte tijd snel reactie kregen van enthousiaste
commissies en instanties die graag wilden helpen om dit voor elkaar te krijgen. Virgiel
Acadamy of Caecilia bijvoorbeeld, allebei redelijk nieuwe commissies die er alles aan doen om
ook in deze tijd iets neer te zetten voor de leden van Virgiel. Ook het stemmen op Virgiel laat
zien dat wij in tijden zoals deze graag een steentje bijdragen in Delft.
Ondanks afgelopen jaar kijken wij erg enthousiast en met positiviteit naar komend jaar.
Tijdens het welbekende ‘beunweekend’ van de oud leden comissie hebben we niet alleen een
beleid geschreven maar ook ontzettend genoten van de natuur en uitzichten die Nederland
te bieden heeft. We hebben elkaar in een weekendje aan het Veerse meer al veel beter leren
kennen.
Er gebeurt nog steeds van alles eromheen en Virgiel brengt alsnog een grote groep mensen
samen al is het nu dan grotendeels online. We kijken met veel optimisme naar komend jaar
en kijken er naar uit om jullie snel te zien bij de eerste activiteiten.
Met Virgiliaanse groet,
Ines van der Klip
Commissaris Reünie en Carmina
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Boeken die
altijd gezien
worden
Wij zijn in staat om
de meest creatieve
vragen te vertalen in
passende oplossingen.

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

Contact
Marktveld 7 | 5261 EA Vught
+31 (0)13 523 93 70
info@perfectbook.nl
www.perfectbook.nl/almanak
PerfectBook is een onderdeel van:
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