


Hé jij daar! 

Het nieuwe semester is al weer even bezig, maar nog belangrijker: Temp-
tation Island ook! Daarom zal je in deze Korf hier en daar wat Temptation 

related spelletjes terugvinden! Voel je jezelf te volwassen en heb je het niet 
zo op programma’s waarin koppels zichzelf kapotmaken? Dan hebben we 
speciaal voor jou nog een stukje hoogstaande literatuur over de wc’s die 

onze cultuurreizigers tegenkwamen in Berlijn. Voor ieder wat wils!
PS. Heb jij een van onze edities gemist, of wil je simpelweg al je vrienden 

laten meelezen? Vanaf nu is de Korf ook online te lezen op 
politika.be/de-korf. Luxe!

Kusjes en again, tot volgende maand
Het Korfteam

Voorwoord

Partners en sponsors
Jouw logo hier? Stuur een mailtje naar bedrijvenrelaties@politika.be
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04/03 20:00 Finale Interfacultaire Rockrally
Het Depot

05/03 21:00 Carnaval
Politika Kaffee

07/03 22:00 Tinder Temptation
Politika Kaffee

12/03 20:00

20:30

EJW Cantus
CK (zaaltje boven Politika)

Uitstroomsessies Politika en Altior: eerste sessie
AV 91.12

13/03 19:00

20:00

21:00

Open Onderwijsvergadering
SW 02.05

Politika Academica: Brexit
aula Max Weber

Jarenstrijd
Politika Kaffee

15/03 18:00 Vertrek Eerstebachweekend

18/03 12:00

18:00

Start online ticketverkoop galabal

Start Think Abroad

19/03 20:30

21:00

Uitstroomsessies Politika en Altior: tweede sessie
AV 91.12

Irish Kaffee
Politika Kaffee

20/03 20:30

20:30

Blind Date
aula Jean Monnet

International Cantus
The Seven Oaks

kalender: maart
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21/03 21:00 Jens’ Dolle Duvel Disco Night
Politika Kaffee

26/03 21:00 EJW activiteit: TBA

27/03 19:00

21:00

Open Onderwijsvergadering
SW 02.05

Provinciezuip
Politika Kaffee

Bloedserieusweek
Van 18 tot 21 maart is het weer tijd om een beetje 
van jezelf te geven en zo levens te redden: de Bloed-
serieusweek gaat van start! Word de held van de 
dag, want dat bloed is levensnoodzakelijk voor vele 

mensen! Wil je graag doneren? Doe eerst de donorzelftest via rodekruis.be/do-
norzelftest en schrijf je vervolgens in via bloedserieus.be/leuven. Doneren kan op 
Ladeuzeplein (ma & di van 10u30 tot 20u30), Gymnasium (wo & do van 11u tot 
20u) of het Donorcentrum op Gasthuisberg (ma tot do van 08u30 tot 20u).

temptation island op groot scherm
Baal jij er ook zo van dat Temptation Island niet meer op 
donderdag, maar pas vrijdag op VIJF te zien is? Wil je 
familie thuis niet meekijken? Gelukkig heeft ons Kaffee 
dé oplossing: elke donderdag vanaf 20u30 kan je je 
favoriete programma LIVE meekijken in je geliefde 
fakbar (en om misverstanden te vermijden: dat is de 
Tiense 55. Althans, dat zou het moeten zijn). Jazeker, 
da’s dus nog vóórdat het op tv komt. Hoe we dat doen?
Geheimpje x
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Waarom zo’n debat organiseren?
Wij zijn dé faculteit die zich buigt over 
de maatschappij in zijn vele aspecten.
Onze collega’s van de rechtenfaculteit
houden zich specifiek bezig met het 
maken van regels, eveneens essentieel
aan bestuur. Wij zagen het dan als 
een kans om zowel onze studies 
als relevant te tonen als om politiek 
dichter bij de student te brengen, 
een nobele daad in een democratie.
Door een gratis debat van dergelijke 
kwaliteit aan te bieden kunnen we alle 
studenten vanLeuven in verbinding 
brengen met wat er in Brussel alle-
maal gebeurt, uiteindelijk elk van onze
levens beïnvloedend.

Selectie van partijen
Als er iets is wat het meeste con-
troverse en kwaad bloed zet bij een 
politiek debat is het de selectie van 
partijen. Waar trek je de lijn bij het 
kiezen van je gasten? Dat zal in zekere 
mate altijd arbitrair blijven. In recente 
tijden was N-VA slechts een kleine 
partij met één zetel in het Vlaams 
parlement, waar de partij vandaag niet 
meer valt weg te denken uit de natio-

Het Groot Kopstukkendebat 2019
VRG en Politika

Politika heeft reeds een lange traditie van kwalitatieve debatten leveren aan onze 
studenten en in recente tijden blijven deze aan belangstelling winnen. Speciaal 
voor het verkiezingsjaar 2019 sloten wij de handen in elkaar met onze collega-
kring VRG van faculteit rechten om hét debat van het jaar te brengen. En of we 

daar in geslaagd zijn! Hieronder krijg je een kort verslagje omtrent zowel de 
organisatie als betekenis van het debat. Als bonus krijgt u een subtiele liefdes-

verklaring aan studentenpers Veto.

Heb jij het debat niet kunnen 
volgen? Herbekijk het volledige 

debat via de link op onze 
Facebookpagina!

nale politiek. Wat met klassieker Lijst 
Dedecker of de nieuwe pro-Europe-
se partij Volt? In het verleden werd 
bovendien de linkse partij PvdA van tijd 
tot tijd buiten het debat gehouden, wat 
tot grote teleurstelling leidde bij diens 
militanten. Naast principiële keuzes 
die gemaakt moeten worden, speelt 
de praktijk ook een grote rol: door ons 
kiessysteem staan er normaal 7 partijen
op zo’n podium. Probeer eens met 7 
overtuigde meningen een inhoudelijke
discussie aan te gaan; minder evi-
dent dan je zou denken. Om toch een 
beetje een grens te trekken kozen we 
voor de klassieke kiesdrempelregel: 
wanneer partijen zowel de formele 
als de feitelijke kiesdrempel weten te 
halen worden ze gevraagd. PvdA wist 
haar geleidelijke stijging bij afgelopen 
gemeenteraadsverkiezingen verder te 
zetten en werd daarom desondanks 
uitgenodigd voor 20 februari.
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2018: #allmalepanel
Afgelopen jaar werd onze kring het na-
tionale nieuws in geslingerd door een 
incident op ons debat met Vlaams 
minister Sven Gatz. Hij trompetterde 
breed rond dat hij niet aanwezig wilde
zijn op een debat zonder vrouwen, een 
op het eerste zicht nobel standpunt? 
Als u de hele kwestie wilt herlezen: 
Google dan zeker eens ‘Sven Gatz 
Politika’, met een belangrijke plaats
voor de reactie vanuit Studentenkrant 
Veto waar toenmalig hoofdredacteur 
Nora Sleiderink de minister zijn politieke
zet fileert. U kan zich inbeelden dat 
ons volledig vrouwelijke debatteam 
niet gediend was met het geveinsde fe-
minisme van de minister. Om dergelijke
 controverse absoluut te vermijden lag 
er een enorme druk op een brede ver-
tegenwoordiging van vrouwen op het 
GKDebat dit jaar. Waarom was er dan 
slechts één dame aanwezig? Bij het 
organiseren van een debat steek je 
de meeste moeite in het verzamelen 
van de gasten, die overigens vaak en 

cours de route nog afzeggen omwille 
van gewijzigde plannen. Inside info:
korte tijd leek het er op dat we een voll-
edig voorzittersdebat zouden kunnen
houden 20 februari, wat concreet 
betekent dat we slechts twee aan-
wezige vrouwen zouden hebben:
Meyrem Almaci en Gwendolyn Rut-
ten. Opvallend genoeg hadden we 
oorspronkelijk beide dames ook 
effectief op onze gastenlijst staan: een 
objectief perfecte representatie van 
vrouwen bij de partijvoorzitters. Spijtig 
genoeg moest een druk bezet persoon 
als mevrouw Almaci alsnog afzeggen 
en stuurde ze Groene kroonprins Krist-
of Calvo als haar vervanger. Daardoor 
viel het aantal vrouwen terug naar één 
en gecombineerd met nog een reeks
vervangingen eindigden we met 
een -desalniettemin kwalitatief 

Er werd zeer intensief getwitterd 
tijdens het debat: u kan alle tweets 

terugvinden onder #gkdebat
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hoogstaand- panel met slechts 3 
voorzitters.
Uit ervaring kunnen we u vertellen 
dat in een viertal weken politieke na-
men van een bepaald niveau maar 
heel moeilijk te trekken zijn omdat de 
agenda van zulke politici letterlijk 
maanden op voorhand volzet worden. 
Ondanks dat we inhoudelijk volledig
akkoord gaan met feministische 
kritieken, kunt u nu begrijpen hoe we 
opnieuw uitkwamen op slechts één 
vrouw in ons panel. Wij blijven de 
komende jaren inzetten op vrouwen
in ons panel, maar we kunnen

zelfverzekerd zeggen: makkelijk is het
niet. Er valt veel te zeggen over de (al 
dan niet sociale) drempels die vrou-
wen weerhouden van deelname aan 
debatten, waar we u opnieuw doorver-
wijzen naar het uitgebreide werk van 
studentenpers Veto (‘Het kan me geen 
bal schelen of daar een man of een 
vrouw zit’ – 08/03/2018).

Inhoudelijk
Inhoudelijk zijn onze beide kringen 
tevreden met de kwaliteit die werd 
geleverd. Door niet alle politici gewoon 
op een rij te zetten en één voor één 
de rij af te gaan krijg je heel wat meer
leven in de brouwerij. Door een selectie
van 4 te laten debatteren krijgen 
zij de kans werkelijk in discussie te 
gaan met elkaar en niet slechts partij-
standpunten af te lezen. Dit leidde 
bovendien tot mooie reacties en one-
liners, iets wat het publiek wel weet 
te appreciëren. 
Een uitgebreide en kwalitatieve re-
flectie zowel tijdens als na het debat
kan u vinden op de website van Veto
(Panem et Circences: dit was het Groot 
Kopstukkendebat; LIVEBLOG Groot
Kopstukkendebat 2019).  •
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Temptation Bingo

Sidney scheld met 
kanker of tering

Alle verleidsters 
staan  met hun 

kont te schudden 
op een feestje

De verleiders 
geven elkaar een 
peptalk, een com-
plimentenrondje

Rick heeft een 
nieuw T-shirt 

nodig (hij heeft 
staan zweten)

Armanda wil voor 
altijd samen zijn 
met Heikki, ze is 
toch zo verliefd

Lizzy doet alsof ze 
de nieuwe Queen 
B is omdat Roger 

op haar valt

Sidney roept zijn 
(nieuwe) Deem

Milou zit bij de 
boys als enige 

dame

De makers van 
Temptation heb-
ben een ‘super 
originele’ naam 
bedacht voor de 

aflevering

Jaimy praat 
respectloos over 

Milou

Roger kijkt weer 
van een afstandje 
toe, meisjes zijn 
te eng voor hem

Overspel

IJskoningin Laura 
is terug (of nooit 

weggeweest)

Eén van de verlei-
ders/verleidsters 
maakt ontbijt op 
bed om iemand 

te ‘verrassen’, zo 
origineel

Milou krijgt spijt 
van wat ze heeft 
gedaan en huilt 

om wat Heikki zal 
denken

De beelden op het 
kampvuur worden 

volledig uit de 
context gehaald 

door de makers van 
Temptation

Party tip: ga samen met vrienden op donderdagavond Temptation Island kijken in 
Politika Kaffee. Degene die als eerste een rijtje heeft, wordt getrakteerd door de 

rest. Cheers!
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chef-kok Rens: 
tosti/croque 
extravaganza

Smeer alle kanten van je browd in met lekkere boter
Plaats de ingrediënten tussen de sneetjes
Let the roast begin (het brood wordt geroosterd waha)
Haal de tosti/croque eruit tot hij goudbruin is (best niet zwart)

moeilijkheid: gemakkelijk

1.
2.
3.
4.

Dit is het dan: de ultieme voedseloorlog tussen België en Nederland! De oorzaak van een 
ongelooflijk aantal conflicten binnen Europa en het tweede kenmerk (naast het accent) 

wat ervoor zorgt dat Nederlanders en Belgen aparte volkeren blijven. Ieder recept krijgt het 
woord tosti en croque, het is aan jou, de lezer, om het woord te schrappen waar jij je van wil 

distantiëren. 

Bereidingswijze

Hoi! Voor iedereen die de referentie begrijpt: u da best xD 
   maar okee, laten we maar eens beginnen aan deze 
     kazige tosti/croque. Even alle ingrediënten opnoemen: 
      browd, jonge kaas, gera(sp/ps)te mozzarella, cheddar, 
     gera(sp/ps)te Gruyère 
   Al je gasten die van dit recept zullen proeven zullen na iedere 
tosti/croque zeggen: “Ik wil kaas!”

De “ik wil kaas” tosti/croque

De Noordzee tosti/croque
Dit receptje is voor onze gerookte zalmliefhebbers hmm. 
   Hiervoor heb je nodig: browd, gerookte zalm, kruidenkaas,     
     fr e sh a voca do
      Volg bovenstaand stappenplan om je visje heerlijk te 
     bereiden hmm pas op dat hij niet tegen de stroming in 
   zwemt (hoewel je dan nog eens kan smullen van deze lekkere 
tosti/croque)
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P.S.: al deze recepten kan je tussen een tosti-ijzer/croque-machine of in de pan bereiden 
(of met een strijkijzer) met lekkere boter hmm

P.P.S.: je kan zelf kiezen welk browd je wil gebruiken (wit, volkoren, vers, croque/
tosti-brood…) en natuurlijk in de hoeveelheid die je zelf verkiest hihi)

Hola! Ditos receptos bevatos volgendos ingediëntos: browd,  
   gehakt (kies zelf maar welk en bak het op voorhand!!!), 
     cheddar, jalapeño (ay caramba, dit mag je skippen als je  
      geen spicy eater bent), rode ui
     Als je nu niet door hebt hoe deze recepten verlopen, begeef 
   je focus maar terug naar het begin van deze rubriek!!! Maar 
zoals ze in het Español zeggen: smakelijkos!!!

De tosti/croque Mexicano (niet de frituursnack sry)

De tosti/croque Italiano
Buongiorno! Dit heurluk receptje is weer een amaaaaazing 
   (simpele) twist aan ons geliefd tostietje/croqueje! 
     De benodigdheden zijn: browd, groene of rode pesto,   
      tomaat (gesneden in plakjes), mozzarella
     Simpel en delizioso! Buon appetito hè

De avocadobardiederioindetienseverving tosti/croque
Sorry dat ik dit controversieel onderwerp naar boven haal, maar 
   om toch te accepteren dat de Rio vervangen is door een avocado
    bar, is dit recept er om te wennen aan deze hipstergroente/
     vrucht/idk/idc. U will need: browd, jonge kaas, avocado, 
     zongedroogde tomaatjes
    Zo, dit recept is bijna even basic als de mensen die gerechten  
  gaan consumeren in de avocadobar (sorry heb wat agressie die er 
nog uit moet)

De guilty pleasure tosti/croque
Zoals altijd is het dessert de laatste gang, niet elke tosti/croque 
   moet kazig zijn. Maak deze tosti/croque als je zin hebt in een 
    lekker geroosterd dessertje! De zoete ingrediënten zijn: browd,   
      marshmallows, chocolade (naar eigen voorkeur hihi), niet te   
     dik zodat het makkelijk smelt!, aardbeien of framboosjes om er 
     toch nog wat fruitjes tussen te steken. De vruchtjes maken de 
   tosti/croque toch niet zo guilty, zo kom je ook aan het minimum-
aantal stukken fruit per dag hihi

9



Accenture would like to invite you to the events it is hosting for the students of 
campus Leuven:

Tapas Night Brussels – March 13th, 18h30
Nothing better than a nice chat during a good meal! On March 13th, you can 
join some Accenture consultants in a cozy tapas bar in Brussels. It’s the perfect 
occasion to hear them out about their work and to assess if consulting could be 
something for you!

Interested? Spots are limited so REGISTER now by sending your CV to recruitment.
leuven@accenture.com & follow the event on Facebook.

Innovation Applied by women – March 18th, 18h30 
Join us for an inspirational evening featuring the personal experience of women at 
Accenture and get a taste of the vibrant world of consulting, technology & digital 
innovations. Don’t miss this unique learning and networking event! Join us for this 
exciting workshop on March 18th at our Kunstmaan|Accenture Interactive offices.

Interested? Send your CV to recruitment.leuven@accenture.com before March 
14th & follow the event on Facebook.

Accenture: Help us build 
the future
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Meet Accenture Friday – March 29th, 14h | April 26th, 14h.
Join us in the Accenture Belgium headquarters on the last Friday of the month! 
After the welcoming speech, you will get a tour through the office and meet some 
of our consultants from all over the company. Afterwards you can join the monthly
Accenture happy hour and enjoy some free drinks and snacks, while meeting 
many more Accenture colleagues!

Interested? Send your CV to belgium_careers@accenture.com at least 2 days
before the event – March 27th or April 24th.

I’m in !! 
Though the mentioned events are the ideal way to get to know Accenture, they are 
not mandatory if you want to join. Therefore, we would also like to invite you to 
discover all our career opportunities or apply online at experience.accenture.be.

See you soon!
The Accenture Leuven University Action Team
recruitment.leuven@accenture.com 

Accenture is a leading global professional services company, providing a broad range of 
services and solutions in strategy, consulting, digital, technology, security and opera-
tions. Accenture works at the intersection of business and technology to help clients 
improve their performance and create sustainable value for their stakeholders. Our 
consultants help our clients to understand and address the key challenges they are 

facing by using their bright ideas and analytical mindset.
Accenture has over 450.000 employees worldwide, of which about 1200 in Belgium. We 

are active in more than 40 industries and are running projects in over 120 countries.
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Nieuw: Politicare
     Voel jij je wel eens down en heb je nood aan een 
            gesprek? In het tweede semester start Politika 
               met het project “Politicare”, waarbij we willen 
    inzetten op de mentale gezondheid van de 
     studenten aan de Faculteit Sociale Weten-
      schappen. Eén op vijf studenten kampt met 
      psychologische problemen, en ook de 
     eenzaamheid onder de studenten neemt 
    alsmaar toe. Naast de bestaande alternatieven 
               aan onze faculteit en universiteit om hierover 
            in gesprek te gaan met iemand, hebben veel 
       studenten er nood aan om gewoon eens een 
   babbeltje te doen met een leeftijdsgenoot. Omdat 
niet iedereen het gevoel heeft met zo’n zaken terecht te kunnen bij vrienden of 
mensen in de omgeving, wil Politika een veilige plek creëren waar studenten een 
luisterend oor en een steunende schouder vinden. Of het nu gaat om grote proble-
men, eenzaamheid in de aula, een emotioneel dipje, faalangst,… je bent voor alles 
welkom bij Politicare!

Elke woensdag tussen 16u30 en 17u30 kan je terecht op het Politika Secri voor 
een gesprek met Silke. Het secretariaat is op dit moment niet open, om de privacy 
te garanderen. Silke verbindt zich er toe dat alles wat gezegd wordt vertrouwelijk 
en met de hoogst mogelijke discretie behandeld wordt.

Past dit moment niet voor jou maar heb je toch graag een persoonlijk gesprekje? 
Of wil je wel een gesprekje, maar liever schriftelijk? Neem gerust contact op via 
politicare@politika.be of silke@politika.be. We zoeken dan samen naar een ander 
moment of een gesprek waar jij je goed bij voelt.
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Quiz: naar welk tijdperk moet 
jij je summer holiday boeken?

01.

A. 
B. 
C. 
D. 
E.

03.

A.
B. 
C. 
D. 
E.

05.

A.
B. 
C. 
D. 
E.

Dit was mijn favoriete vak op de 
middelbare school:
Godsdienst
Aardrijkskunde
Economie
Informatica
Geschiedenis

Dit doe ik het liefst in mijn vrije 
tijd:
Kruistochten fixen
Koloniseren 
Vechten met alles en iedereen 
Reizen
Naar toernooien gaan

Dit is mijn vervoersmiddel naar 
keuze:
Paard en kar 
Boot 
Trein
Vliegtuig
Olifant

Herexamens of niet, iedereen verdient een 
spetterende summer holiday om alle zorgen even 

te vergeten. Maar omdat we Anuna en co niet 
boos willen maken, kiezen we deze keer niet voor 
vliegreizen, maar tijdreizen! Moet kunnen, toch? 
In deze quiz ontdek je welk tijdperk jouw ideale 

vakantiebestemming is!

02.

A. 
B.
C.
D. 
E.

04.

A. 
B. 
C. 
D.
E.

06.
A.
B. 
C. 
D. 
E.

Deze taal spreek/hoor ik het 
liefst: 
Latijn 
Portugees
Duits
Engels
Grieks

Naar deze locatie zou ik willen 
reizen: 
Jerusalem (Deus volt)
Afrika (all of it)
West-Europa
De maan
Zuid-Europa

Favoriete kleur:
Wit: de kleur van de zuiverheid
Blauw: de kleur van de zee
Rood: de kleur van het bloed
Oranje: de kleur van Trumps huid
Groen: de kleur van vruchtbare 
gronden
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07.

A. 

B. 
C. 
D. 
E.

08.
A.
B. 
C. 
D. 
E.

09.
A.
B. 
C. 
D. 
E.

11.
A.
B. 
C. 
D. 
E.

13.
A.
B. 
C. 
D. 
E.

Dit is mijn droomcadeau voor 
mijn verjaardag:
Maakt niet uit zolang ik het maar 
haal 
Een hele grote mooie boot 
Een grote staat 
Money money money
Een stad naar mij vernoemd 
hebben

Ik ben bang voor:
De Mongolen 
Het einde van de wereld
Nazi’s
Communisten
Grieken

Dit drink ik graag:
Bier
Koffie
Wodka
Cocktails
Wijn

Dit is mijn favoriete maand:
Februari 
April
November
September
Juli 

Deze ziekte boeit me het minst:
De Pest
Malaria
Spaanse griep 
HIV
Polio

10.
A. 
B. 
C. 
D. 
E.

12.
A.
B. 
C. 
D. 
E.

14.
A.
B. 
C. 
D. 
E.

Dit eet ik graag:
Vlees
Noedels
Chocolade
Alles, zolang het maar veel is 
Brood en spelen 

Dit is mijn lievelingswapen:
Krijgsboog
Saber
Machinegeweer 
Atoombommen
Speer en schild

Dit is mijn droomjob:
Boer
Kapitein van een boot
Soldaat 
Wetenschapper
Filosoof
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15.
A.
B. 
C. 
D. 
E.

17.
A.
B. 
C. 
D. 
E.

19.
A.
B. 
C. 
D. 
E.

Dit is/was mijn jeugdidool: 
Jezus
Columbus
Marx
Hawking 
Alexander

Lievelingsgod:
Jacob de Morendoder
Poseidon: god van de zee
Mars: god van de oorlog
God of atheïstisch
Zeus

Favoriete sport:
Zwaardvechten
Zeilen ophalen
Schieten
Boiten
Discuswerpen

16.
A. 
B. 
C. 
D. 
E.

18.
A.
B. 
C. 
D. 
E.

20.
A.
B. 
C. 
D. 
E.

Favoriete kledij:
Harnas 
Zeevaartkledij
Legeruniform
Jeans
Eltoga

Lievelingsdier:
Postduif
Lama
Paard
Paardengeit (HUTS)
Kat

Favoriete film:
The Name of the Rose
Conquest of Paradise
Der Untergang
Patser
Troy

Tel je antwoorden per letter en check je uitkomst op de volgende pagina

13



Meeste A: de middeleeuwen
Jij bent een echte middeleeuwse hunk/deerne. In tegenstelling tot 
populair geloof waren jouw tijden helemaal niet zo saai of eentonig als 
men zou denken. Jouw tijdperk is de tijd van de ridders en kastelen 
maar jammer genoeg ook van plagen en oorlog. Kijk dus uit je doppen 
en besef dat elke dag de laatste kan zijn. Als weekendactiviteit doe je 
wel eens mee met een stoere kruistocht en daarnaast ben je een brave 
kerkganger. Je bent trouw, een tikkeltje conservatief en vooral tough as 
nails.

Meeste B: nieuwe tijd
Jij bent een avonturier in hart en nieren! Jij komt rechtstreeks uit de tijd 
van de ontdekkingsreizigers. Jij doet niks liever dan de wijde wereld in 
trekken en de onbekende delen van de wereld ontdekken. Je weet als 
niemand anders dat het leven aan de snellen is en houdt wel van een 
beetje competitie. Toch is er ook een donker kantje aan je: je bent niet 
gegêneerd om dingen mee te nemen die niet van jou zijn...

Meeste C: nieuwste tijd
Jij bent een trotse kikker die alles groot ziet en stevige dromen wil 
realiseren. Met de opkomende industrie en de heerschappij van de 
bourgeoisie zie jij eindelijk je kans om door te breken: jouw kans om te 
shinen! Je bent geïnspireerd door de Verlichting en wil als individu je 
weg in de wereld vinden. Pas toch maar wat op want hoe hoger je rijst 
hoe dieper je kan vallen. Pak alles dus iets trager aan. Kleine tip: volg de 
Britten, niet de Duitsers in deze periode 

Meeste D: eigen tijd
Jij bent wel fan van het hier en nu. Als je een vrouw bent of niet afstamt 
van één of andere koning of hertog, is dit geheel begrijpelijk. Je leeft in 
het heden en houdt je geen illusies voor. Misschien wat saai, maar daar 
is niets mis mee! Kijk naar Britten: die waren saai en hadden het tot 
2016 wel goed!

Meeste E: klassieke oudheid
De tijd van de Grieken en Romeinen is jouw perfecte match! Het is een 
rustige periode die zich focust op het goede leven. Er is niet voor niets al 
enkele keren geprobeerd om deze magische periode terug te brengen, 
maar probeer niet in de val te lopen. Het gras is misschien niet altijd 
groener aan de overkant!
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Zoek de verschillen: 
Temptation Island editie
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Baanbrekend onderzoek: 
WC-cultuur in Berlijn/Potsdam

Je kent het vast: je bent op vakantie en moet ineens 
dringend naar het toilet. Maar midden in een grote 
stad, waar doe je dat? Hoe weet je welke publieke 
toiletten er aan jouw eisen voldoen? In Berlijn en 
Potsdam hoeft dit alvast geen probleem meer te

zijn, want wij stuurden een professioneel onderzoeksteam op pad om de toiletten
nader te onderzoeken. Lees hieronder het resultaat.

To sit or not to sit? A systematic review of German public toilets.

Inleiding
De gemiddelde mens zit ongeveer 53 uur per jaar op het toilet (Toiletweetjes, 

2018). Dat betekent dan ook dat een toilet een inherent belangrijke rol speelt in 
een mensenleven. Voorgaand onderzoek wijst uit dat factoren als briltemperatuur 
en spoelsnelheid significant samenhangen met gebruiksgemak en toilettevredenheid 
(Christianen, 2019). Daarnaast bleek de textuur van het toiletpapier in belangrijke 
mate samen te hangen met algemeen welbevinden en toiletgebruik (Weytjens, 2019). 
Echter zijn niet enkel de textuur van het toiletpapier, briltemperatuur en spoel-
snelheid belangrijke factoren. Uit de case study van Colemont (2018) naar toilet-
ten in Namibië bleek dat het uitzicht van het toilet op de Fish River Canyon een 
significante invloed had op algemeen welbevinden bij de bevolking. 

Er zijn dus verschillende factoren die in rekening moeten worden genomen in 
onderzoek met betrekking tot de kwaliteit van openbare toiletten. Deze paper poogt 
de belangrijke factoren in toiletkwaliteit en hun onderlinge samenhang bloot te 
leggen.

Methode
Een team van 40 onderzoekers (Foto 1)  trok van 21 tot 25 februari 2019 naar 

Berlijn en Potsdam om de toiletcultuur te beoordelen. Een totaal van acht openbare 
toiletten (N = 8) werd beoordeeld op negen 5-punt Likertschalen. Er werd gepeild 
naar visuele aantrekkelijkheid, gebruiksgemak, spoelsnelheid, beenruimte, 
omgevingslawaai, briltemperatuur, geur, textuur van het toiletpapier en in hoe-
verre het toilet aan te raden is aan familie en vrienden. 
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Foto 1. Onderzoeksteam (gesponsord door JEKA).

Volgende toiletten werden beoordeeld: Parc Sans Souci in Potsdam, Don Angelo 
in Berlijn, Plus Hostel in Berlin, Tankstation aan de snelweg, Monkey Bar Berlijn, 
Openbaar toilet centrum Potsdam, atergate Club en POTsdam. Ook werd hen 
gevraagd een foto te nemen van hun favoriete exemplaar.

Resultaten
IBM SPSS Statistics software werd gebruikt om onderlinge correlaties tussen 

variabelen na te gaan. Alle resultaten zijn weergegeven in Tabel 1. Analyses wezen 
uit dat visuele aantrekkelijkheid een zeer sterke samenhang met de textuur van 
het toiletpapier (r = .911, p < .01) en aanraden aan familie en vrienden (r = .775, 
p < .05) vertoont. Dit aanraden correleerde ook significant met spoelsnelheid 
(r = .740, p < .05) en textuur van het toiletpapier (r = .743, p < .05). Evenzeer 
bleek er een zeer sterke samenhang tussen gebruiksgemak en omgevingslawaai 
(r = .802, p < .05). Ten slotte werd er tussen beenruimte en geur ook een sterke 
onderlinge samenhang gevonden (r = .740, p < .05). Een aantal van deze elementen 
is visueel wergegeven in Figuren 1 tot en met 3.

Ten slotte werd per toilet een somscore berekend door de scores op hierboven 
genoemde variabelen op te tellen. Deze werd herschaald tot een uiteindelijke score 
op 10. Hieruit bleek dat het toilet in de Monkey Bar te Berlijn werd bekroond tot
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Tabel 1. Onderlinge correlaties tussen variabelen.
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Figuur 1. Visuele aantrekkelijkheid.

Figuur 2. Textuur van het toiletpapier.
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Figuur 3. Spoelsnelheid.

favoriet met een perfecte score van 10.00. Hierop volgden Toilet te Potsdam en 
Toilet aan de snelweg op een tweede plaats met een score van 8.22. Zij werden 
gevolgd door Don Angelo te Berlijn (7.33), Watergate Club (7.11), Openbaar toi-
let in het centrum van Potsdam (6.89), Toilet te Parc Sans Souci Potsdam (5.78)
en Plus Hostel Berlijn (5.33).

Conclusie en discussie
Dit onderzoek ging na welke factoren een rol spelen in de perceptie van 

kwaliteit van publieke toiletten. Zowel visuele aantrekkelijkheid, gebruiksgemak, 
spoelsnelheid, beenruimte, omgevingslawaai, briltemperatuur, geur, textuur van het 
toiletpapier en in hoeverre het toilet aan te raden is aan familie en vrienden werden 
onderzocht. Uit deze factoren bleken spoelsnelheid, beenruimte, geur, textuur van 
het toiletpapier, gebruiksgemak en visuele aantrekkelijkheid de belangrijkste rol 
te spelen. Het toilet in de Monkey Bar te Berlijn werd bekroond tot beste toilet in 
omgeving Berlijn-Potsdam, met een perfecte score van 10.00.

Hoewel de steekproef redelijk beperkt was, veronderstellen de hoge 
correlatiecoëfficiënten mogelijks een belangrijk verband tussen verschillende 
factoren die kunnen bijdragen tot algemene toilettevredenheid. Het is dan ook 
aan te raden om in verder onderzoek een grotere sample te beoordelen en 
te analyseren.
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Vava’s almost spring
horoscoop

vissen
20/02 - 20/03

Jij voelt je als een jonge vis in het water 
deze lente, Vissen! Het wordt een spet-
terende lente die jij zult ontdekken zoals 
men vandaag de wonderen van de zee 
ontdekt. Het onbekende wordt omgezet 
in wonderbaarlijke mogelijkheden die 
jou niet meer kunnen stoppen. Je moet 
het leven nu pakken! Je bent in de fleur 
van je leven en deze lente is de perfecte 
setting to be young, wild and free! (Be 
safe tho x)

Jouw ultieme springschijf: Jong - Spring

ram
21/03 - 19/04

Aah, je voelt de warmere temperaturen 
al een beetje opkomen (sorry opwarming 
van de aarde x). De lente is deze maand 
in aantocht en dat brengt niet alleen pol-
len maar zeer goede vibes jouw richting, 
Ram! Het wordt tijd om je leven in eigen 
handen te nemen, want je productiviteit 
zal ongeziene hoogtes kennen. Geniet 
ervan!

Jouw ultieme springschijf:  
We Kunnen Het Leven Aan - Spring 

stier
20/04 - 20/05

Heerlijk toch, de nabijheid van de lente! 
Jouw gevoelens fleuren er alvast hele-
maal mee op, Stier! Het wordt tijd om 
nieuwe zaken uit te proberen, want je 
staat op het punt om helemaal open 
te bloeien. Het is een periode waarin jij 
jezelf ziet ontpoppen op vlakken waar 
je dat nooit zag aankomen. Helemaal 
thriving!! (Ik meen het, ik zou nooit de 
voorspellingen van de sterren durven 
verbloemen)

Jouw ultieme springschijf:  
Tien Beaufort - Spring

Tweelingen
21/05 - 20/06

De lente is op komst en dat levert voor 
jou dubbel zoveel plezier, Tweelingen! 
Je maakt jezelf volledig klaar voor het 
nieuwe seizoen en je straalt. Gebruik je 
ongeziene gloed om nieuwe mensen te 
leren kennen. Kom zoals de vlinders mee 
buiten en fladder tussen de massa om je 
sociale skills uit te testen. Geloof me, je 
zult een heleboel interessante mensen 
aan overhouden. (Sociaal zijn is aan te 
raden in Politika Kaffee, eventueel shots 
included)

Jouw ultieme springschijf:  
Jan Zonder Vrees - Spring
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kreeft
21/06 - 22/07

Het is altijd lente in de ogen van een 
Kreeft! En dat is bij jou niet anders! 
De lente lacht je tegemoet en er staan 
zoveel mooie dingen te wachten in het 
nieuwe seizoen. Het wordt een bron van 
energie die je ongetwijfeld kan gebruik-
en. Er staan heel wat avonturen voor jou 
op het programma en de lente vormt de 
ideale omgeving om ze uit te voeren. Ga 
eropuit en waag een sprong in het diepe! 
(De sterren zullen er zijn om je op te 
vangen, don’t worry x)

Jouw ultieme springschijf: Vrije Val - Spring

maagd
23/08-22/09

Here we go again, de lente is weer 
bijna van de partij en wat heb jij er zin 
in, Maagd! Het wordt een lente om je 
bloempje te laten plukken, am I right??? 
Even alle gekheid op een stokje, het 
wordt een zalige lente met vele new 
beginnings. Laat je helemaal meegaan in 
de warmere sferen die de lente met zich 
meebrengt. Tijd voor een grote portie 
self-love en een nieuw seizoen met 
nieuwe interesses en activiteiten. Laat je 
niet afschrikken door het onbekende en 
ga ervoor! 

Jouw ultieme springschijf:  
Juf Van Fysica - Spring

Leeuw
23/07-22/08

Je kan het wel van de daken brullen, het 
aftellen naar de lente is begonnen daar 
kan jij maar geen genoeg van krijgen! 
Het wordt een fantastisch seizoen vol 
positieve onverwachte wendingen. Ga 
met open armen het nieuwe seizoen 
tegemoet en geniet van al het moois dat 
de natuur te bieden heeft. Neem de tijd 
om de wereld rondom je op te nemen en 
iedere seconde volledig in je op te ne-
men. (Kijk ’s avonds ook naar de sterren, 
daar haal ik altijd mijn wijsheden uit)

Jouw ultieme springschijf:  
Open Je Hart - Spring

weegschaal
23/09 - 22/10

Jij springt helemaal uit balans nu de 
lente in aantocht is en dat is alles 
behalve slecht nieuws! Laat de rem-
men eens helemaal los deze lente, 
Weegschaal! Het is tijd voor een totaal 
grenzeloos genot en laat je verrassen 
door je omgeving uit onverwachte hoek. 
Het leven moet niet altijd uitgebalan-
ceerd in elkaar zitten, ga eens lekker 
scheef (niet letterlijk, don’t die) en ga 
een nieuwe horizon opzoeken!

Jouw ultieme springschijf: Spring - Spring
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schorpioen
23/10 - 21/11

Jij laat de lente nooit onopgemerkt 
voorbijgaan, Schorpioen! Het leven is een 
tijdens de lente voor jou echt wel een 
ponykamp. Er is overal nieuw leven op 
komst en dat ook in het binnenste van je 
ziel. Je kan niet wachten tot de zonnes-
tralen je dagen weer helemaal verlichten. 
Vergeet niet van buiten te komen tijdens 
het nieuwe seizoen en leer optimaal ge-
nieten van alles dat mooi is. (Zoals een 
terraske op de Oude jong)

Jouw ultieme springschijf:  
Appelmoesblues - Spring

steenbok
22/12 - 19/01

Voor niets of niemand ben jij te min en 
dat laat de lente zeker voelen, Steen-
bok! Een golf van selfcare in het nieuwe 
seizoen zorgt voor een ongeziene confi-
denceboost! Leef je uit en ga je dromen 
achterna deze zomer. Geen enkel idee is 
te gek! Je zult versteld staan van je eigen 
capaciteiten en jij zult je king of the world 
noemen (shoutout naar Titanic yass x). Ik 
(lees: de sterren) beloof je dat je stoutste 
dromen durven uitkomen als je er deze 
lente voor gaat!

Jouw ultieme springschijf: 
Te Min Voor Anja - Spring

boogschutter
22/11 - 21/12

De bogen staan straks gespannen en de 
pijlen zijn helemaal klaar om afgevuurd 
te worden tijdens de lente, Boog-
schutter! Laat je vol nieuwe energie door 
het nieuwe seizoen vliegen. Ga zotte 
dingen doen en zorg ervoor dat de boog 
niet altijd gespannen staat (lol deze mop 
kon ik niet laten liggen). Ga op trips en 
laat geen opportuniteiten aan de kant 
liggen. Het nieuwe seizoen vormt de 
ideale gelegenheid voor iets nieuws!

Jouw ultieme springschijf: Met De Trein Naar 
Oostende - Spring

waterman
20/01 - 19/02

De lente neemt je ultieme positieve 
vibe mee in overvloed, Waterman! Je 
gelukzaligheid zal als een waterval 
stromen. Laat jezelf toe om in het nieuwe 
seizoen je frisse duik te nemen en je 
volledig te herbronnen. Het wordt tijd om 
random dancing van iCarly eens echt in 
te voeren. Ga je fantastische mood niet 
uit de weg. Smijt een schijf op en laat die 
beentjes maar bewegen, you got nothing 
to be ashamed of!

Jouw ultieme springschijf: Dansen - Spring
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Work dem numbers
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POLITIKA WANTS YOU!
Heb je ambities om later in de kring te stappen, maar weet je niet goed wat er van je 

verwacht wordt? Of wil je Politika een handje helpen? Geen probleem, Politika kan alle hulp 
gebruiken en dit op verschillende manieren!

Medewerker: je kiest zelf wanneer, wat en waar je helpt. De medewerkers worden vooral 
ingezet op fuiven om te tappen, controlen of stewarden. In ruil krijg je drankbonnetjes en 
gratis inkom op die fuif. Op deze manier kan het feesten in Leuven al snel wat goedkoper 

worden én leer je nieuwe mensen kennen.

Iets meer geëngageerd? Vaste medewerker: je kiest een werkgroep (cultuur, feestjes, cudi, 
extern, sociaal, evenementen, sport, onderwijs, jaren en promcom) en werkt langs die weg 
actief mee met de kringers. Je bepaalt wel nog steeds hoeveel verantwoordelijkheid je zelf 

wenst te dragen. Hier heb je ook steeds de vrijheid om mee te helpen op fuiven door middel 
van shiften. Je krijgt dan dezelfde voordelen als de medewerkers.

GRIJP DUS UW KANS!
Contacteer ons via mail/Facebook/postduif of val kringers (echt) lastig. Voor medewerkers: 
medewerkers@politika.be; Voor zij die graag willen tappen in het beroemde Politika Kaffee, 

mail naar kaffee@politika.be


