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Hey beste JVS’er! 

 

 

Via deze weg willen je uitnodigen op de spectaculaire 

JVS-dag 2014. 

Dit jaar zijn we allemaal te gast bij JVS Quasar in 

Oostende, en dit op 22 februari! 

 

Een korte planning van de dag is als volgt: 

In de voormiddag voorziet Quasar voor iedereen een megadeluxe stadszoektochtspel. Dit 

belooft natuurlijk veel goeds! 

Nadat iedereen de stad gevonden heeft (het is immers een STADsZOEKtochtspel), gaan 

we met z’n allen eten. 

 

In de namiddag komt Joris van Maldeghem spreken over de wondere wereld der Fysica. 

Het wordt een boeiende lezing, met een totaal andere kijk op alles wat we gewend zijn! 

 

Een aantal jaar geleden kwam Prof. Dr. Dirk Ryckbosch ons uitleggen over het IceCube 

project. Eind vorig jaar heeft men met dit onderzoek kunnen aantonen dat het mogelijk is 

om neutrino's te detecteren van buiten het zonnestelsel. En dat was meteen ''Physics 

breakthrough'' van het jaar 2013 

 

Om de dag nadien nog af te sluiten, krijgen we een broodjesmaaltijd ter plaatse. 

 

Dit belooft dus een boeiende dag te worden! 

 

Dit jaar herstellen we trouwens ook een ‘oude’ traditie in ere: de kernfilmpjes! 

Elke kern mag (moet!) een filmpje maken waarin de kern (ludiek?) wordt voorgesteld 

naar de andere kernen. Dit wordt dan de dag zelf afgespeeld. Computermateriaal is 

aanwezig, enkel het filmpje zelf moet verplaatst worden dus (USB-stick, SD-card, 

wetransfer …). 

 

Om de dag voor iedereen zo vlot mogelijk te laten verlopen, hebben wij ondertussen de 

treinregeling opgezocht voor alle kernstations. Wil je opstappen (en/of ’s avonds 

afstappen) in een ander station? Dit is natuurlijk geen probleem, maar dan zoek je best 

de treininformatie zelf op (rekening houdend met de aangeduide aankomst- en 

vertrektijden). 

De sporen zijn er trouwens al bij geplaatst. Hou wel rekening met het feit dat de NMBS 

deze “sporadisch” durft te wijzigen. 
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Genk (Descartes) 6u41 spoor 1 richting Knokke 

Brugge 9u24 spoor 7 

 

Brugge (Vigilia) 9u29 spoor 6 richting Oostende (Indien gemist, zijn de volgende treinen op spoor 10) 

Oostende 9u43 

 

Antwerpen-Berchem (Oberon) 8u41 spoor 6 richting Oostende 

Oostende 10u10 

 

Aalst (Sirius) 9u spoor 2 richting Brugge 

Gent 9u32 spoor 4 

 

Gent 9u37 spoor 9 richting Oostende 

Oostende 10u16 

 

Brussel-Centraal 08u59 spoor 2 richting Oostende 

Oostende 10u16 

 

Kom je liever met de wagen? Dat is natuurlijk geen probleem! Dan zorg je er gewoon 

voor dat je ongeveer om 10u aan het station van Oostende bent! 

 

’s Avonds moeten we natuurlijk ook allemaal terug geraken, daarbij kan rekening 

gehouden worden met volgende treinritten: 

 

Oostende 17u50 richting Antwerpen 

Antwerpen-Berchem (Oberon) 19u19 spoor 7 

 

Oostende 18u11 richting Kortrijk 

Brugge (Vigilia) 18u26 spoor 7 

 

Brugge 18u36 spoor 5 richting Genk 

Gent-Sint-Pieters (Tussenstop Sirius) 19u01 spoor 8 

Brussel-Centraal 19u39 spoor 3 

Genk (Descartes) 21u19 spoor 1 

 

Gent-Sint-Pieters 19u12 spoor 1 richting Brussel 

Aalst (Sirius) 19u36 spoor 3 

 

Indien per auto: Ophalen kan aan het station rond 18u. 

 

Voor de rest nog een paar kleine afspraken: 

De kostprijs voor deze dag bedraagt 5 euro voor leden, dit kan u betalen op de dag zelf. 

Indien u nog geen lid bent van de JVS, komt er 5 euro bij (10 euro). Echter kan u dit 

bedrag in korting brengen als u toch beslist om lid te worden. Meer informatie over de 

voordelen van het lidmaatschap vindt u op http://www.vvs.be/lid-worden. 

 

Zoals u al kon lezen in de dagplanning, is het de bedoeling dat er voor ’s middags een 

lunchpakket meegenomen wordt. ’s Avonds worden er broodjes voorzien die eventueel 

ook gegeten kunnen worden op de trein. 
  

http://www.vvs.be/lid-worden
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Omwille van de administratie zouden wij ook graag weten wie er allemaal meegaat. 

Daarom vragen wij om in te schrijven via jvs@vvs.be, enkel een volledige naam en het 

opstapstation voldoet voor ons. De controle van het lidmaatschap gebeurt de dag zelf. 

Indien je lid bent van een kern, volstaat het ook om de inschrijving in te dienen bij je 

kernleiders, zij kunnen dan in 1 keer de volledige kern inschrijven. 

 

Een handige tip trouwens: reis je met veel? Dan is het voordelig om samen te investeren 

in een go-pass (51 euro voor 10 ritten vanaf 01/02/2014)! 

 

Nu je dit alles gelezen hebt, weet u alles om aanwezig te kunnen zijn op de JVS-dag! 

Wij hopen dus dat we jullie in grote getallen mogen verwelkomen in Oostende! 

 

Nog eens alles kort op een rijtje: 

 Kostprijs: 5 euro (leden) / 10 euro (niet-leden). 

 Lunchpakket meenemen. 

 Reizen spreek je onderling af (per kern of individueel): met 5 personen is een go-

pass de voordeligste optie. 

 Inschrijven (voornaam, familienaam en opstapstation mailen naar jvs@vvs.be). 

 

Mochten er nog onverwachts problemen opduiken (op voorhand of op de dag zelf), of 

heeft u nog vragen die u liever niet per mail stelt, kunt u Steyn Van Houte bereiken op 

0497 78 04 34. 

 

Tot op de JVS-dag! 

 

Groetjes 

De JVS-staf 
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