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Woordje van de praeses
Als je zometeen het tekstje van onze vice,
Marvin, leest, denk je misschien: “He, dat is
nogal gelijkaardig met dat van de praeses?”
Wel, stiekem moet ik bekennen dat hij mij heeft
geïnspireerd tot een aantal van de dingen
die ik jullie graag wil vertellen. Want laten we
eerlijk zijn, zonder de drijvende kracht van een
goeie vice kan je als praeses ook maar weinig
verwezenlijken.
Een tweede boodschap die jullie hier
hopelijk uit meepikken, is dat elke burgerlijk
ingenieur(-architect) verschillend is. Je hebt
de wetenschappelijke ingenieurs, die tot in
de kern willen begrijpen waarom iets werkt
zoals het werkt, de technische ingenieurs,
die nieuwe dingen willen creëren en zo de
techniek naar een hoger niveau tillen, de
managementingenieurs, die vanuit technisch
oogpunt tot een betere bedrijfsleiding willen
komen en de maatschappelijke ingenieurs,
die zich afvragen hoe een concept past in een
socio-economische maatschappelijke context.
En hoewel dit waarschijnlijk allesbehalve
volledige en paarswijs disjuncte verzamelingen
zijn, reken ik mezelf, als tweede masterstudent
verkeer, logistiek en ITS – oftewel transport- en
logistiek ingenieur – tot de laatste categorie.
Maar laten we wel wezen, elke ingenieur is op
zijn of haar manier noodzakelijk, dus je mag
best trots wezen op het feit dat ook jij aan een
of meerdere van deze profielen beantwoordt.
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luxeprobleem wat toekomstopportuniteiten
betreft. Na vijf jaar vertrek je zeker als een
vollediger mens aan onze faculteit, dat kan ik
elkeen garanderen.
Na deze korte maar intense contemplatie, zijn
we gekomen tot nog zo’n andere existentiële
vraag. Wie of wat is de praeses eigenlijk?
Wanneer je een praesidium achter je hebt staan
dat het gros van de taken al zo enthousiast
vervult, blijft er precies niet veel meer over?
Toch zal het voor mij een druk, gevarieerd, maar
ongetwijfeld extreem interessant jaar worden.
Onderwijsvertegenwoordiging; het voorzitten
van vergaderingen, over werkgroepen, tot
cantussen; de externe vertegenwoordiging naar
de andere kringen en de universiteit en faculteit
toe; een aanspreekpunt zijn voor jullie allen;
jullie proberen te inspireren met allerhande
tekstjes … en waarschijnlijk nog zoveel meer
dat ik tijdens de tocht zal ontdekken. Maar ik
kan niet genoeg zeggen dat ik enorm dankbaar
ben om deze tocht te mogen aanvatten met
zo’n fantastisch praesidium aan mijn zijde, een
absolute conditio sine qua non!

Dat al het bovenstaande soms een beetje melig
overkomt, ligt misschien aan Eros Ramazzotti
of Daniel Bedingfield die tijdens het schrijven
hun klassiekers via Youtube in mijn kot te
berde brachten, maar het maakt het allemaal
niet minder gemeend. Toch beloof ik bij deze
plechtig dat wanneer je van het jaar eens
Eigenlijk heb ik de afgelopen jaren nog niet langskomt op blok 6, het Samson & Gert, de
te veel te klagen gehad. Van herexamens Spice Girls, de Vengaboys of de Backstreet Boys
gespaard gebleven, heb ik mij in de zomer zullen zijn die jou – auditief – begroeten! Maak
altijd op redelijk ontspannende zaken kunnen er een geweldig jaar van!
toeleggen. Ook mijn stage bij Bain & Company
de voorbije maand bleek een superinteressante
Rien Hoeyberghs
leerschool te zijn. De combinatie van zo’n stage
Praeses 2012-2013
en die zeeën van tijd zorgt er wel voor dat je
begint te piekeren over je toekomst, op allerlei
fronten. Maar uiteindelijk leer je daar enkel
jezelf beter mee kennen en hoewel men wel
eens zegt dat kiezen verliezen is, spreek je als
burgerlijk ingenieur(-architect) al gauw over een

Woordje van de vice
Wat is dat toch altijd? Na vier jaar zou je
verwachten dat ik het eindelijk geleerd heb,
maar niet dus: aantal herexamenperiodes aantal onbezorgde zomers 4-0! Geen ramp hoor,
ik heb slechts twee afspraakjes met proffen deze
keer, hoewel het er weer twee teveel zijn. Ik kan
het steken op meneer professor die oneerlijk
verbeterd heeft of op de slechte spreiding van
mijn examens. Of op het feit dat ze van thuis uit
niet genoeg druk achter mij zetten. Maar dat
is allemaal flauwekul en dikke zever, de enige
schuldenaar is ondergetekende.

praesidium terechtkomen en dat ze op gepaste
manier bedankt worden voor hun broodnodige
bijdrage aan een geslaagd studentenjaar. Wil jij
die dingen ook allemaal krijgen? Wil je leren
wat het echt inhoud om praesidium te zijn
of wil je gewoon eens amuseren samen met
andere medewerkers? Schrijf je dan in op een
shift tijdens een TD, cantus, Theokotmiddag of
ga je handen eens uit de mouwen steken op
cursusdienst. Of kruip een keer in de huid van
een café-uitbater en ga een avondje tappen in
‘t ElixIr.*

Na een stage bij een staalproducent (die FOEI
FOEI nog geen centjes aan ons BR-team heeft
gegeven) was het grootste deel van de vakantie
al voorbij gevlogen en werd het dus tijd om de
boeken terug open te doen. Gelukkig bestaat
het DELTA-praesidium uit veel slimmere
mensen dan ik, die wel tijd hebben om tijdens
hun welverdiende vakantie al volop in hun
nieuw verkregen baantje bij VTK te vliegen.
En of ze dat doen! De cursusdienstverleners
zagen de oren van de proffen hun kop zodat
je je cursussen op tijd kan gaan halen, ons
activiteitenteam heeft de kalender voor het
verse jaar al helemaal uitgestippeld, het Theokot
heeft al lang een nieuwe leverancier gevonden,
de redacteurs van dit hoog aangeschreven
magazine zijn speciaal voor u een restaurant
gaan uitproberen, de IT-mannen krijgen maar
niet genoeg van het programmeren om de VTKwebstek in een volledig nieuw jasje te steken,
de eerste schetsen van het 24-urenstandje zijn
al getekend en bij bedrijvenrelaties worden de
eerste contracten al op de post gedaan om al die
andere zaken te financieren. De logische vraag:
“wat doet de vice dan nog?” Wel, ik zie er op toe
dat elk praesidiumvriendje of -vriendinnetje
gelukkig is en gemotiveerd blijft. Met een van
de meest enthousiaste teams van de laatste
jaren is dat echt een droomjob!

Maar zie mij hier nu zitten; rood doorlopen
ogen, ongeschoren en Tina Turner op de radio.
Het is lang na bedtijd, morgen weer een drukke
studeerdag! Man, ik kan niet wachten om het
jaar in te vliegen! Openingsavond @ fakbar ‘t
ElixIr, here I come!

Bovendien houd ik me bezig met de
medewerkers van VTK. Ik zie dat ze hun bonnetjes
krijgen, op de flauwe zevermailinglijst van het

* Er is vooralsnog nog geen geldige correlatie
aangetoond tussen eerder vermelde activiteiten
en behaalde studieresultaten. VTK moedigt
naar de lessen gaan ten sterkste aan zet niet
aan tot spijbelen of ander gedrag geassocieerd
met millenniumstudenten. VTK is op geen
enkele manier aansprakelijk voor gebeurtelijke
onvoldoendes.
Groeten,
Marvin
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Proffenwoordje: Decaan Michiel Steyaert
Geheel volgens de traditie leggen we ook aan het begin van deze eerste IrReëel een prof op de
rooster. En welke prof kwam hiervoor meer in aanmerking dan onze gloednieuwe decaan: professor
Michiel Steyaert. Zijn standpunten als decaan, zijn bezigheden op zondagnamiddag, de naam van
zijn hond en zijn favoriete smaak waterijs: je leest het allemaal hier.
Ik ben een “bricoleur”, een echte
do-it-yourself man en ik deins
er niet voor terug een muur te
metsen als dat nodig is of de
leidingen in mijn huis te leggen.
Zo was ik al toen ik nog aan het
middelbaar studeerde en, gezien
mijn interesse in wiskunde
en techniek, was burgerlijk
ingenieur een logische en reeds
lang voorspelbare keuze. Dit
knutselwerk blijf ik ook nu nog
doen: thuis, maar ook als hobby:
Ik doe aan modelbouw. Ik bouw,
in clubverband, vliegtuigjes die
op afstand bestuurbaar zijn.
Deze variëren in grootte maar
kunnen een spanwijdte van wel
tot twee-drie meter hebben.
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In mijn studententijd deed ik
elektro-werktuigkunde,
toen
bestond dat nog. Spieken
op examens was niet aan mij
besteed, maar als student was
ik wel een kapoen: Ik gooide
wel eens met een frisbee door
de aula. Ook tijdens de les. In
het VTK ben ik ooit opgekomen
als vice-praeses, zonder ook
maar enige praesidiumervaring.
Maar dit was in werkelijkheid
vooral om de andere “serieuze”
ploeg wakker te schudden. Ze
waren zo zeker van hun eigen
verkiezingsoverwinning dat ze er
geen moeite meer voor deden. Ik
raakte als student geïnteresseerd
in onderzoek. Vooral academisch
onderzoek, en minder het
industriële,
maar
beiden
beïnvloeden elkaar natuurlijk en
zijn niet van elkaar los te denken.
Het was vooral om deze reden
dat ik wou gaan doctoreren

maar het lesgeven verschaft een
grote meerwaarde: in contact
blijven met de jeugd, met de
ingenieurs van morgen. Dit is
ontzettend belangrijk wanneer
je je engageert voor iets, ook in
het onderzoek. Ik bouw al deze
dingen niet voor mijzelf. Ik bouw
ze voor de mensen van morgen.
Ik sta nu aan het begin van
een mandaat van vier jaar.
Decaan
van
de
faculteit
i n g e n i e u r s we te n s c h a p p e n .
Het is mijn bedoeling om aan
onderzoek te blijven doen,
en ook een paar lessen te
blijven geven. Mijn grootste
bekommernis als decaan is
misschien wel het bewaken
van de hoge kwaliteit van onze
opleidingen, die nationaal en
internationaal erkend worden.
De verleiding van de aantallen
is vaak groot, want er is veel
vraag naar ingenieurs op de
arbeidsmarkt en de financiering
van de faculteit wordt hier op
gebaseerd, maar onze prioriteit
moet kwaliteit zijn.
We moeten hier al mee beginnen
in het secundair onderwijs.
Voorbeelden zijn projecten
als IR 13, IR15 en Base to Mars
waarmee we aan de leerlingen
secundair onderwijs proberen
duidelijk te maken wat ingenieur
zijn is. Dat het veel meer is dan
wiskunde alleen. Daarnaast
moeten we ook veel aandacht
hebben voor de overgang van
het secundair onderwijs naar
de universiteit. Zo komen we bij
de ijkingstoets wiskunde. Ook
in de internationale zijinstroom

in onze masters moeten we
durven kijken naar kwaliteit
en niet alleen naar aantallen.
Hetzelfde geldt trouwens voor
het doctoraatsniveau.

We moeten oog hebben voor
de profilering van burgerlijk
ingenieurs
en
industrieel
ingenieurs.
Beiden
zijn
noodzakelijk, en beiden hebben
hun
eigenheid.
Industrieel
ingenieurs
en
burgerlijk
ingenieurs hebben een andere
opleiding genoten. We hebben
beiden hard nodig, en de grens
tussen hen mag niet al te vaag
worden. Hetzelfde geldt voor de
burgerlijk ingenieur-architecten
en de architecten.
Michiel Steyaert

Praesidiumvoorstelling
Groep 5

Laten we beginnen met de vijf mensen die in geen enkele post thuis
horen, of beter gezegd, elk een post op zichzelf zijn. Deze vijf noemen we voor het gemak groep 5. Ze vormen de harde kern van elk
praesidium:

1 Onze praeses, Rien Hoeyberghs, zit niet alleen de vergaderingen voor maar verzorgt
ook de externe relaties van VTK, coördineert de verschillende posten en is het boegbeeld
van het praesidium.
2 Marvin Claes, vice-praeses, speelt de interne rol waar Rien de externe rol speelt.
Iemand moet ten slotte de medewerkers masseren, en hoe kan het praesidium goed
blijven functioneren als we niet af en toe ontbijt op bed krijgen? Verder speelt de vicepraeses ook de redder in nood als de praeses weer eens verdrinkt in het werk, en is hij de
contactpersoon voor de werkgroepen en al wie met vragen over VTK zit.
3 En dan hebben we iemand nodig die de bergen administratie in orde brengt, die
de verslagen van de vergaderingen uittypt en tussenpersoon is naar de alumni, de
oudstudenten. Dankzij Heleen Van Den Noortgate, de secretaresse van het praesidium,
komt dit allemaal dik in orde.
4 en 5, onze beheerders, onze penningmeesters, onze schatkistbewaarders. Gelukkig zijn
Bram Gotink en Nils Charels helemaal geen draken bij een kistje vol goud, maar hun functie
heeft er anders wel iets van. Zij zorgen er voor dat we niet plots zonder centen zouden
vallen en met een hoed in de aula’s rond moeten komen.

IT

Het werk van deze jongens ervaren de meeste leden zonder er bij stil te staan, maar dat
maakt het zeker niet minder cruciaal voor de werking van het hele praesidium. IT zorgt
voor de technische kant van de zaak, en houdt de servers draaiend. Een extra helpende
hand is voor hen altijd welkom!
IT: Pieter Maene (groepscoördinator), Niels Avonds, Kristof Mariën

it@vtk.be

Theokot

Ons geliefde Theokot, ons uithangbord naar alle VTK-leden, ons drie sterren restaurant
op de campus. Veel uitleg zou hier overbodig zijn: de broodjesbar van het VTK, gelegen
tussen het thermotechnisch instituut en de lokalen van bouwkunde, stilt iedere middag
jouw honger. Maar ook Theokot kan nog wel een helpende hand gebruiken!
Theokot: Daniël Slenders (groepscoördinator), Dieter Maes
br@vtk.be

theokot@vtk.be

Bedrijvenrelaties

Student zijn is fijn. En wie dat nog niet ondervonden heeft, zal dat waarschijnlijk wel
gauw doen. “Maar eens komt een eind aan ‘t studeren. Dan werkt hij zelf voor zijn brood.”
“Bedrijvenrelaties” onderhoudt contacten met een aantal bedrijven en laat hen de
studenten ontmoeten op jobfairs en forums, geeft de laatste jaarsstudenten tips bij het
opstellen van hun CV en helpt hen op stap naar hun eerste sollicitatie. Daarnaast zorgt
“Bedrijvenrelaties” ook voor een aantal sponsors van het VTK, zodat de boel kan blijven
draaien.
Bedrijvenrelaties: Nicolas Butzen (groepscoördinator), Sarah Jacobs, Hannelore Andries,
Stijn Meul, Thomas Boets, Maarten Vander Cruyssen
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Praesidiumvoorstelling
Activiteiten
De bruisende bron van alle feestjes. De praesidiumleden van activiteiten – vaak
kortweg “acti” genoemd – organiseren naast het galabal ook alle andere feestjes,
optredens en cantussen. En voor diegenen die een hoger dan gemiddeld
schachtgehalte bezitten: Deze feestjes worden ook wel eens TD’s genoemd, afgeleid
van “Thé Dansant”, een overblijfsel uit een tijd van koffiekransjes, salondansen en
dames met lange hoepelrokken. Deze zelfde schachten kunnen trouwens terecht
bij Kai Zhang, die naast activiteiten ook de taak van schachtenmeester op zich
heeft genomen.
Activiteiten: Michelle Driesen (groepscoördinator),
Pieter Willemsen, Jef Mannaerts, Sander Van Gorp (+internationaal), Jeroen
Rijnders, Kai Zhang, Sébastien Cantillon
activiteiten@vtk.be

Sport

Mens sana in corpore sano. We hebben allemaal
slechts voordeel door wat aan sport te doen. De
mensen van ons sportteam vullen de zo al druk
bezette agenda nog aan met een aantal sportieve
evenementen als de alom bekende 24urenloop,
de “sport van de maand”, enzovoort. Op die manier
tonen ze dat je perfect slim en sportief tegelijk kan
zijn.
Sport: Robin Ska (groepscoördinator), Emily
Haest
sport@vtk.be

Cursusdienst
En toch heb je die boeken nu eenmaal nodig. En iemand moet er voor zorgen dat jij
ze kan kopen, liefst nog zo goedkoop mogelijk. Dit is de taak van de praesidiumleden
uit de post “Cursusdienst”, wat misschien al wel voor zich had gesproken. Je vindt de
cursusdienst in het Theokot, naast de broodjesbar.
Cursusdienst: Tom Van der Voorde (groepscoördinator),
Philippe Blondeel, Jorn Hendrickx
cursusdienst@vtk.be
Een studentenkring zou geen studentenkring zijn, als de
studenten er niet vertegenwoordigd zouden worden. Voor alle
serieuzere onderwerpen betreffende studies, de profilering en
de toekomst van je opleiding, je vragen en klachten staan de
mensen van “Onderwijs” voor je klaar.
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Onderwijs: Axel Vandewalle (groepscoördinator), Manu De
Block, Wout Van der Veken (+internationaal)
onderwijs@vtk.be

Onderwijs

Praesidiumvoorstelling
Cultuur
Een nog vrij nieuwe post is de post Cultuur. Hun taak lijkt ergens op die van onze
vrienden van “activiteiten”, maar zoals de naam zelf zegt organiseren ze eerder
culturele activiteiten. Met lezingen over de meest uiteenlopende onderwerpen,
city trips, jamsessies en zelfs pokerchamps houden ze je bezig zonder dat het elke
keer een TD of een cantus hoeft te zijn.
Cultuur: Inge Gielis (groepscoördinator), Kristof Dens, Katja
Huys, Sophie Mariën

cultuur@vtk.be

Communicatie
Misschien heb je je het ondertussen al wel afgevraagd: wie heeft dat geschreven
wat jij hier leest? De ene keer journalist, de andere keer webmaster of ontwerper,
“Communicatie” schrijft het Bakske en de Ir.Reëel, ontwerpt t-shirts en posters en
onderhoudt de website.
Communicatie: Lauren De Meyer (groepscoördinator), Elien
communicatie@vtk.be
Hendrickx, Maarten Demarsin

Logistiek
Nog zo’n meer dan essentiële schakel in de ketting van elk praesidium. Achter de
schermen helpt logistiek alle andere posten aan het juiste materiaal, rijdt voor hen
rond met de wagen van het VTK – de “kar” – en reserveert de nodige lokalen. Maar als
VTK-lid kan ook jij beroep doen op logistiek. Je wilt een muziekinstallatie huren? Tafels,
stoelen of podiumelementen lenen? Contacteer logistiek op logistiek@vtk.be. Wil je
iets laten vervoeren met de kar? Dan mail je best naar kar@vtk.be.

logistiek@vtk.be

fakbar@vtk.be

Logistiek: Jeroen Van Hemelen (groepscoördinator),
Niels Gevers, Rob Geuens

Fakbar

Een van de boegbeelden van elke Leuvense studentenkring is misschien wel de Fakbar
waarover ze beschikt. En de onze is inderdaad een echt icoon geworden: ’t ElixIr,
gelegen op de ring en bewust op een zekere afstand van het centrum, schenkt menig
student een onvergetelijke avond en is er echt voor en door de studenten burgerlijk
ingenieur(-architect). Houd je ogen open voor de talloze feestjes die we hier voor jou
organiseren, of geef er zelf eentje en contacteer ons fakbarteam.
Fakbar: Nero Pieters (groepscoördinator), Judith Samyn, Roel Van Ballaer, Sven Dewilde,
Daan Wendelen
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Afterlife: Hans De Groof
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Elke IrReëel zullen we één afgestudeerde ingenieur interviewen
over zijn of haar studententijd en de weg die hij of zij is ingeslagen
na de studies. Vandaag zijn we daarvoor naar Oud-Turnhout
getrokken, waar we de sympathieke Hans De Groof ontmoeten.
een abonnement, en dan moet
je je geld daar terug uit halen
natuurlijk.
Elien: Voor welke studierichting
heb je uiteindelijk gekozen?

Elien: Was je zelf een goede Hans: Ik zat nog in de
student vroeger?
laatste generatie van de
kandidatuurproeven.
Hans: Gemiddeld. Ik ben Na anderhalf jaar moesten wij
uiteindelijk met onderscheiding dan een keuze maken. Ik heb
afgestudeerd, ik had net één toen zonder enige twijfel voor
duizendste te weinig om met werktuigkunde gekozen. Na
grote onderscheiding af te 3 jaar, wanneer je dus aan de
studeren en dus een goede master begint, moesten wij daar
student te zijn. Dat was wel een optie bij kiezen. Hier heb ik
even frustrerend natuurlijk. Om wel lang over zitten twijfelen. Ik
even wat goede moed te geven: wist toen al dat ik verder wou
in het eerste jaar had ik veel in de “energie/gaswereld”. Ik
herexamens, maar dat betert wel heb toen toch lang getwijfeld
wanneer je aan je master begint. of ik dan echt die theoretische
Vanaf de master ben je het leren richting in wou of het toch iets
veel harder gewend. Je kunt dan algemener houden. Ik ben voor
alles veel beter inplannen en het tweede gegaan en heb de
je weet ook beter wat proffen minor “bedrijfskunde” gedaan.
vragen en wat ze niet vragen, Ik heb er geen spijt van en ik
dat kon ik in mijn eerste jaar veel gebruik nog best veel van mijn
minder.
opgedane kennis, maar achteraf
gezien had ik toch beter voor
Elien: Heb je buiten de studietijd “energietechniek” gekozen. Ik
ook veel van het studentenleven denk persoonlijk dat die optie
geprofiteerd?
die je er bij kiest later geen
belang heeft, tenzij je misschien
Hans: Ook gemiddeld. Ik was niet een echte technicus wil worden,
echt een fuifbeest. Ik was wel maar dan nog denk ik dat je in je
lid van de studentenvereniging, opleiding veel bijscholing krijgt
maar ik ben er zelf nooit actief bij en je verder moet verdiepen.
geweest. Op donderdagavond Het helpt wel dat je in de juiste
ging ik meestal uit en dan nog richting zit, maar er is later veel
één weekdag op café tot 11 omvorming mogelijk.
à 12 uur. Wat ik wel veel deed
in die tijd was sporten. Ik had

leuke anekdote uit studententijd:
In de vakantie kwamen we
vroeger altijd met een groep
vrienden samen om elk jaar iets
te bouwen. Zo hebben we een
jaar een boot gebouwd met
afval, een oude grasmaaimotor
en een schoepenrad. We zijn
daar dan zelf op de vaart in
Turnhout mee gaan varen
en we hebben die boot laten
aanvaren bij alle grote boten.
We zaten daar toen met een 8
tal man in en we hadden om te
lachen allemaal een kostuum
aangedaan.

Elien: Wat ben je dan verder na je
studies gaan doen?
Hans: Ik ben begonnen als
projectleider bij “Petrogas”. Dit
was een technische/commerciële
functie. Het hield vooral het
begeleiden van projecten, zowel
technisch als financieel in. Na 2
jaar ben ik de verkoop in gegaan.
Ik had al wel gemerkt dat ik het
leuker vond aan het begin van
zo een project te staan en mee
de beginkrijtlijnen uit te zetten.
Ik ben dan een afdeling binnen
dat bedrijf gaan opzetten die
nog niet bestond. Een afdeling
die dichter bij de gasputten
(upstream) stond dan bij de
gebruiker (downstream). Na
een half jaar dit te doen kwam
de kans om een bedrijf op mijn

eigen te starten. Ik was toen in
contact gekomen met de “juiste”
mensen. En sinds april dit jaar
ben ik de eigenaar van mijn eigen
bedrijf in samenwerking met
nog een burgerlijk ingenieur.
We gaan gasdruk-regelkleppen
bouwen. Het bedrijf heet gfs (gas
for solutions)
Elien: Hoe valt het opstarten van
je eigen bedrijf mee en wat zijn
zoal je taken op dit moment?
Hans: Als zaakvoerder ben ik nu
met vanalles en nog wat bezig:
marketing aanbieden, folders
maken, website, administratie,
verzekeringen, de contracten,
bij klanten op bezoek gaan,
presentaties geven,… De helft
van de tijd ben ik met zo’n soort
zaken bezig, de andere helft ben
ik bezig met ontwerpen. Degene
die in dienst is, is fulltime bezig
met ontwerpen.
Elien: Hoeveel uur per dag ben je
met je job bezig?
Hans: Tussen de 10 en de 13
ongeveer per dag. Sommige
dagen nog meer zelfs, nooit
minder dan 10 uur per dag. Toen
ik nog bij “Petrogas” werkte was
dit altijd 10 uur per dag en toen
had ik 1 dag in het weekend vrij.
Nu werk ik 7 op 7.

het buitenland te zitten?
Hans: Dat hoort erbij, de eerste
keren is het spannend, maar
de 10de keer dat je naar een
gasinstallatie in een zandbank
hebt gekeken, denk je wel bij
jezelf “Hier staan we weer.” In
veel van die landen mag je ook
niet buiten komen omdat het
er te gevaarlijk is. Je komt ook
regelmatig in een barak terecht
in plaats van een hotel, dus altijd
even fijn is dit niet.

samen: eten, slapen, drinken en
naar school gaan. Je kent die
mensen door en door op nog
geen jaar tijd.
Elien: Heb je nog andere ambities
voor de toekomst?
Hans: Aan veel anders dan mijn
eigen bedrijf laten uitbouwen
kan ik niet denken. Ik zou in de
toekomst nog wel gasmeters
willen bouwen, niet enkel
gaskleppen.

Elien: Denk je dat Erasmus een
goed initiatief is om buitenlandse
ervaring op te doen?
Hans: Ja, zeker, daar ben ik van
overtuigd. Ik ben zelf op Erasmus
geweest in Grenoble in Frankrijk.
Het is voor veel zaken nuttig: om
de taal te leren, voor de ervaring,
voor de CV, je wordt later
namelijk ook verwacht flexibel te
zijn over buitenland en er wordt
verwacht dat je zelfredzaam
bent in het buitenland. Maar
vooral, en dat had ik ook niet
op voorhand verwacht, de
vriendschapsbanden die je daar
opbouwt zijn echt groot. Je doet
dat jaar met die mensen alles

afsluiter van Hans:
Ingenieur is echt wel een studie
waar je veel uithaalt. De mensen
die nadenken over de dingen zijn
vaak de ingenieurs, je haalt ze er
snel uit in een bedrijf.

Elien: Moet je vaak naar het
buitenland voor je job?
Hans: Nu af en toe eens naar een
leverancier of klant, maar in de
toekomst zal dit wel vaker zijn. De
laatste maanden ben ik in Polen,
Nederland en Duitsland geweest.
Bij mijn vorige job en ook in de
toekomst zal dit ongeveer een
week per maand zijn.
Elien: Vind je het tof om dan in
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Vetcool: leuke gadgets
iPadhoes op zonne-energie

Het coolste horloge

De fluokleurtjes doen je naar je zonnebril
grijpen, maar daarnaast zit er een fel
stukje technologie in deze horloges
verstopt. Samen met TomTom brengt
Nike de vernieuwde Nike+ Sportwatch
uit, in kleuren die bij je loopschoenen
passen. Motiveer andere lopers dankzij
NikeFuel, een universeel scoresysteem
van Nike waarmee je elkaar aanmoedigt
om het beter (en sneller) te doen.
Iedereen actief, en dat vanaf 149 euro.
(Clickx)

De Logitech Solar Keyboard Folio is misschien
wel dé hoes waar iPad-bezitters naar op
zoek zijn: hij beschermt zowel de voorals de achterkant van je tablet, dankzij het
ingebouwde Bluetooth-toetsenbord tover
je de iPad in een handomdraai om in een
netbook en de zonnecellen zorgen ervoor dat
het toetsenbord altijd opgeladen blijft. De
Solar Keyboard Folio heeft zelfs nog een extra
stand, waarbij de eerst rij van het toetsenbord
dubbelt als bedieningsknoppen voor de
mediaspeler op je iPad. Het grootste nadeel is
de prijs: voor het gemak van de Logitech Solar
Keyboard Folio moet je 129
euro overhebben. (Clickx)

Met deze sporthorloges lijkt een fluovestje overbodig

De Scratch Map
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Deze gadget is een mooie persoonlijke
wereldkaart, waarbij je de landen waar je al
een keer geweest bent met een muntje kunt
wegkrassen. Iedereen die graag en vaak op reis
gaat, ‘weet dat één van de lastigste vragen die je
kan krijgen na je thuiskomt “Waar is dat eigenlijk?”
is’. Maar erg ingewikkeld hoef je het je zelf niet
te maken met de persoonlijke Scratch Map! Op
deze manier is het bijhouden van al je reizen een
fluitje van een cent! Bespaar jezelf de ellende
van overbodige pennensets, stickers of punaises
om je reizen bij te houden op je wereldkaart.
Kras gewoon iedere keer als je ergens geweest
bent, het land of de plaats weg. (http://www.
megagadgets.be/)

Ivorl, iPhone assecoire

Deze smartphone handset stand tovert
jouw iPhone om in een vertrouwde
vaste telefoon. Leg je smartphone in de
houder, klik de hoorn erin en klaar! Vet
design en leuk voor op je bureau thuis
of op kantoor. Pak de hoorn weer op
net als vroeger! Bovendien ben je nooit
meer je telefoon kwijt...Vervolgens kan
je met behulp van verschillende Apps
de toesten op je display aanpassen.

USB tankrobotje

Af en toe wordt het allemaal een beetje
te saai op kantoor of aan je bureau. Zou
je dan niet een beetje afleiding willen?
Dat kan nu met deze grappige Tankbot
DeskPets voor op je iPhone, iPod Touch,
iPad of Android smartphone. De Tankbot
is namelijk een leuk apparaatje waarmee
je over je bureau heen kan rijden. De
Tankbot heeft drie verschillende standen.
Met de eerste stand zorgt de Tankbot,
door middel van een geavanceerd optisch
infrarood besturingssysteem,
dat hij
objecten ontwijkt en uit zichzelf beweegt.
De tweede stand is een vrije stand met
licht en geluid waarin de tankbot gewoon
maar gaat en staat waar hij wilt.

Verdedig jouw bureau en daag je collega’s uit met
dit leuke USB tankrobotje dat je kan besturen met je
smartphone.
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Architectuur: Neogotiek

Eens leefden en werkten mensen in gebouwen van een ongeëvenaarde schoonheid. De 19de
eeuwse Neogotiek inspireerde talloze schrijvers, filmmakers en dromers tot de mooiste sprookjes en
de wildste horrorverhalen. Romantiek in zijn hoogdagen, we nemen voor u een van de bekendste
Neogotische kastelen onder de loep: Slot Neuschwanstein.
zeer overtuigend de illusie
van een middeleeuws kasteel
gewekt. En dat is natuurlijk waar
het om draaide. Toen de bouw
al volop bezig was eiste koning
Lodewijk II plots een grote
troonzaal, wat de inventiteit van
de bouwmeesters op de proef
stelde want dit was niet voorzien
in de stabiliteitsplannen. Het
resulteerde in de ontwikkeling
van een nieuwe techniek:
die van de ommantelde
staalconstructie.
In Beieren, te Hohenschwangau,
bij Füssen in de Allgäu ligt het
kasteel van koning Lodewijk
II, ook wel de sprookjeskoning
genoemd. Lodewijk II werd
doorheen de loop van zijn leven
steeds meer mensenschuw,
en verlangde een afgelegen
kasteel waar hij ongestoord
kon wonen. De koning
overleed echter nog voor de
bouw voltooid was, en ironisch
genoeg werd het veel later een
van de grootste, meest publieke
attracties van Duitsland.
Het werk op de bouwplaats ging
van start in de zomer van 1868.
De, op dat moment, nieuwste
bouwtechnologiën
werden
ingezet en er werd tot acht meter
diep steen weggekapt voor de
funderingen. De funderingen
werden opgemetseld en de
muren werden uit baksteen
gebouwd, maar door de
bekleding met kalksteen en de
inrichting van het kasteel werd

zinkt weg in de “rots”-vloer.

Dat het kasteel vele romantische
geesten tot de verbeelding
sprak zal je vast niet verbazen.
Het kasteel van Disney’s
Doornroosje is een replica
van het prachtige kasteel van
Lodewijk II en werd nagebouwd
in Disneyland te California. Walt
Disney zelf zou het kasteel
bezocht hebben. Maar hij is niet
de enige: De toverschool van
Harry Potter, en zelfs de naam
“Zweinstein” zelf is geïnspireerd
Het gebouw was voorzien van op het kasteel Neuschwanstein.
de modernste snufjes uit die Het kasteel werd tevens in
tijd: elektrische bellen, telefoon, Legoland nagebouwd.
hete
luchtverwarming,
...
Maarten
Maar misschien wel het meest
opvallende aan het kasteel is de
kunstmatige grot op de derde
verdieping, met aangelegde
waterval
en
gekleurde
verlichting. Een glazen deur
maakt toegang mogelijk en
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BRAMS: Een Belgisch netwerk voor
radiodetectie van meteoren
Achtergrond

Terwijl de aarde rond de zon draait, komt zij continu in botsing met brokstukken. Deze brokstukken
hebben zeer verschillendeafmetingen, met een diameter van enkele microns tot enkele meters. Ze
vormen het zogenaamde ‘interplanetaire stof ’. De totale massa van de deeltjes die elke dag in onze
atmosfeer terechtkomen, wordt geschat tussen de 40 en 100 ton. Wanneer zo een deeltje botst met de
aarde, heeft het een hoge snelheid (meer dan 11,2 km/s), wordt het erg heet door de wrijving met de
atomen en moleculen in de bovenste luchtlagen (80-120 km hoogte) en kan het een visueel fenomeen
genaamd ‘meteoor’ of ‘vallende ster’ veroorzaken (zie figuur 1). Deze deeltjes vinden hun oorsprong
ofwel in botsingen van planetoïden (men spreekt over sporadische meteoren omdat ze op elk moment
en uit elke richting kunnen komen), ofwel in het stof dat vrijkomt wanneer komeetkernen de zon
naderen (dit zijn de meteoorzwermen, die jaarlijks op hetzelfde tijdstip plaatsvinden).
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Radiodetectie van meteoren
Een opbrandend interplanetair
stofdeeltje produceert een
spoor van elektronen
in zijn kielzog. Hierop kan
een radiogolf in de VHF-band
(Very High Frequency,
frequenties tussen 30 en
300 MHz) weerspiegelen. De
reflectie duurt tussen een paar
tienden van seconden voor
kleinere
objecten
tot
enkele minuten voor grote
objecten. Onder bepaalde
geometrische condities kan
het gereflecteerd radiosignaal
worden ontvangen door een
ontvangststation dat naar
de frequentie van de zender
luistert. Dit is het principe van
radiodetectie van meteoren.
De reflectie is in wezen
spiegelend, wat betekent

dat het meeste vermogen
van één enkel punt van het
traject komt. De zender en
ontvanger kunnen zich op
dezelfde plaats bevinden
(‘back scattering’
of radarsysteem) of niet (dit
heet ‘forward scattering’).
Het tweede systeem heeft
een complexere geometrie,
maar het heeft geen last van
een selectieeffect dat we
kennen bij radarsystemen,
genaamd het ‘echo plafond’.
Dit selectieeffect beperkt de
detectie van zwakke en snelle
meteoren.
De
twee
belangrijkste
voordelen
van
radioobservatie van meteoren in
vergelijking met optische
waarnemingen zijn: ten eerste,
een grotere gevoeligheid
voor kleine objecten (die ook

het meest talrijk zijn, maar
geen oplichtende meteoor
produceren) en ten tweede,
de mogelijkheid van continue
waarnemingen
(optisch
waarnemen kunnen we enkel
‘s nachts en bij heldere hemel).

BRAMS
Het project BRAMS (Belgian
RAdio Meteor Stations) werd
in 2009 opgestart
door het Belgisch Instituut
voor
Ruimte-Aeronomie
(BIRA). Dit project maakt
gebruik van de techniek
van
‘forward
scattering’
met een speciale zender en
een aantal ontvangstations
verspreid over het Belgische

1) de berekening van de trajecten van meteoren. Dit vereist de waarneming van eenzelfde meteoor
door verschillende stations, waarbij elk station informatie geeft over één enkel punt van het traject.
2) de berekening van de flux-dichtheden (aantal meteoren met een bepaalde massa per tijdseenheid en per oppervlakte-eenheid) en de massa-index in meteoorzwermen (die een idee geeft van
de massaverdeling).
3) analyse van individuele meteoorecho’s om fysische informatie over het deeltje, zoals snelheid,
afremming, ionisatie of massa, te verkrijgen.
Het jaar 2010 was voornamelijk gewijd aan de technische uitvoering en de ontwikkeling van de
nodige technologie voor BRAMS. De inspanningen waren vooral gericht op de keuze, de aanschaf
en de installatie van de zendapparatuur, de ontvangers, en de ontwikkeling van algoritmen voor de
gegevensverwerking. Het BRAMS-netwerk moet operationeel zijn in de zomer van 2011.
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Zender
Sinds september 2010 heeft
het BIRA een eigen zender
op de site van het Geofysisch
Centrum (Centre de Physique
du Globe) in Dourbes. Deze site
werd gekozen omwille van zijn
geografische
locatie, de bestaande
infrastructuur en de
aanwezigheid van technici en
ingenieurs van het KMI om
eventuele problemen aan te
pakken. Het
Belgisch Instituut
voor Postdiensten en
Telecommunicatie (BIPT)
zorgde voor een vergunning
voor het uitzenden van een
zuivere sinusgolf (frequentie
49,97 MHz en vermogen 150
watt). De keuze
van de frequentie werd
bepaald op wetenschappelijke
gronden (het vermogen
en de duur van het signaal
vermindert snel als de
frequentie toeneemt) en
praktische redenen (om
reflecties op de E-laag van de
ionosfeer te vermijden
moet de frequentie groter
zijn dan 30 Mhz; de gekozen
frequentie is relatief
‘schoon’ omdat er weinig
andere zenders in dat
frequentiedomein werken).
De zendantenne is een
gekruiste Yagi-antenne met
twee verticaal uitzendende
elementen, met een
relatief brede stralingshoek
voor het bestrijken van een
oppervlakte die groot genoeg
is op 100-120 km hoogte
Ontvangers
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Op het einde van 2011 moeten

ongeveer 25 ontvangststations
over het hele Belgische
grondgebied deel uitmaken
van het BRAMS-netwerk. Het
BIRA werkt hiervoor samen met
verschillende radioamateurs en
amateursterrenkundigen. Het materiaal
werd aangekocht door het
BIRA en is identiek voor
elk station. Hierdoor zijn
de resultaten makkelijk te
vergelijken Elk station bestaat
uit een 3-elements-Yagiantenne, een RF-kabel, een
commerciële radio-ontvanger
(IC-R75) en een GPSontvanger.
De lokale gebruikers leveren
de pc. De antenne staat naar
de zender toe gericht en wijst
naar een punt op een hoogte
van ongeveer 100 km boven
Dourbes. Aangezien het door
het baken ‘verlichte’ volume
relatief groot is, gebruikt het
BIRA een 3-elements-Yagiantenne (met een beperkte
richtingsgevoeligheid), omdat
de richting van de meteoor a
priori onbekend is. De antenne
is met een
RF-kabel aangesloten op een

commerciële ontvanger, die
de frequentie verlaagt tot
ongeveer 1 kHz (zoals ook het
geval is bij een dagdagelijkse
FM-ontvanger).
De praktische reden daarvoor
is dat de geluidskaart van de
PC nu het analoge signaal
kan bemonsteren. Daarna
wordt het signaal opgeslagen
en verwerkt. Een ander
voordeel is dat dit signaal in
het audiogebied zit en dat de
meteoorecho’s daarom met
luidsprekers hoorbaar zijn.
Dit heeft geen bijzondere
wetenschappelijke waarde,
maar dit aspect is wel
belangrijk voor de amateurs
die het project
willen tonen aan hun
bezoekers. Tot slot zorgt
een GPS-klok voor de
synchronisatie van gegevens
tot op minder dan een
milliseconde.
Eén ontvangststation is anders
dan de anderen. Het is een
interferometer die bestaat uit
vijf 3-elements-Yagi-antennes
die toelaten om de richting van
het ontvangen signaal met een

precisie van
1° te meten. De waarnemingen
van deze interferometer
kunnen gecombineerd
worden met die van
verschillende enkelvoudige
stations om het traject van
een individuele meteoor
nauwkeurig
te berekenen. De teamleden
installeerden de interferometer
op de radioastronomische site
van Humain, vlakbij Rochefort.
Deze site is eigendom
van de Koninklijke
Sterrenwachtvan België.
Overdracht, opslag en analyse
van
de gegevens
Omdat meteoren continu
voorkomen, moeten de
observaties ononderbroken
gebeuren. Elk ontvangststation
verzamelt dagelijks ongeveer 1
gigabyte aan informatie. Deze
gegevens worden
lokaal opgeslagen en
regelmatig opgestuurd naar
het BIRA, dat ze analyseert
en archiveert. De initiële
spectrumanalyse kan ook

lokaal en in real time
gebeuren. Dit laat toe om een
spectrogram te maken, dit
wil zeggen een grafiek die de
intensiteit geeft in functie
van de tijd en de frequentie.
Een kleurcode geeft de
intensiteit weer. (zie figuur)
Gezien
de enorme hoeveelheid
gegevens moet de verwerking
automatisch verlopen.
Het BIRA ontwikkelt op dit
moment de nodige algoritmes,
voornamelijk voor het
automatisch tellen van de
echo’s in de spectrogrammen.
Conclusies en vooruitzichten
De studie van meteoren heeft
zijn nut voor diverse domeinen.
Ze beïnvloeden de
chemie van de hoge atmosfeer.
Wellicht zijn meteoren de
oorzaak van lichtende
nachtwolken (NLC’s). Ook voor
de astrofysica is de studie van
meteoren belangrijk,
omdat ze inzicht geeft in de
ontgassing van kometen en in
de dynamische evolutie
van interplanetair stof.

Het interplanetair stof dat
meteoren veroorzaakt, vormt
een gevaar voor satellieten.
De ruimtevaartagentschappen
ESA en NASA houden daarom
sinds kort rekening
met een nauwkeurig statistisch
model voor de meteoorflux.
Met het BRAMS-netwerk
kan het BIRA een significante
bijdrage leveren aan deze
studies. Het netwerk zal
operationeel zijn in de zomer
van 2011 en dus klaar zijn voor
de observatie van de
Perseïden in augustus en de
Draconiden begin oktober. De
Draconiden zijn normaal
gezien een zwakke zwerm,
maar specialisten voorspellen
een piek tot 600 meteoren
per uur (met het blote oog en
onder ideale omstandigheden)
dit jaar. (Dit is tot zes keer meer
dan de Perseïden in de voorbije
jaren.) De wetenschappers
bereiden verschillende
observatiecampagnes voor.
Het zal belangrijk zijn voor
BRAMS om deel
te nemen aan deze
internationale inspanning.

Meer
http://brams.aeronomie.be
Met dank aan science
connection
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Jan de Nul: een stage om trots op te zijn
De Jan De Nul Group is een Belgisch bedrijf en één van de grootste
baggermaatschappijen ter wereld. Het bedrijf werd opgericht in
1938 te Hofstade (bij Aalst) door Jan De Nul en was in eerste instantie
werkzaam in civiele werken en maritieme constructie. In 1951 trad
het bedrijf toe tot de baggersector. Het baggeren evolueerde tot de
voornaamste activiteit van Jan De Nul Group. Daarnaast voeren ze
ook landaanwinningswerken uit, het aanleggen van pijpleidingen in
zee, berging van schepen etc.
Bram Kerkhofs deed deze zomer stage bij dit bedrijf. Hij vertrok naar
Pula te Kroatië waar er 4 nieuwe schepen gebouwd moesten worden.
Hoe het hem beviel? We vroegen het hem zelf:
Wat houdt de stage precies in schip wordt niet door Jan de Nul
die je bij Jan de Nul aan het doen NV. zelf gebouwd, maar wordt
uitbesteed aan een scheepswerf.
bent?
Alles wat zij doen op het schip
De bedoeling van de stage moet goedgekeurd worden door
is vooral dat je proeft van de de eigenaar (Jan de Nul) en een
baggerwereld en de werking classificatiebureau (deze bepaalt
van het schip. Het project waar ik of het schip wel aan de normen
geplaatst ben, was de nieuwbouw voldoet). In grote lijnen bestaat
van twee zusterschepen. Het je werk uit 50% praktisch en 50%
interessante hieraan was dat theoretisch werk. Het praktische
de ene 5 maanden achterstond is controles uitvoeren van gedane
op de andere. Hierdoor kon werken. Dit is bijvoorbeeld lassen
je de verschillende stadia van controleren op hun dikte en
het schip zien en lijkt alles wat afwerking, tanks controleren op
sneller vooruit te gaan. Het waterdichtheid, controle van een

bepaald hydraulische systeem
op lekkage, … . Een dergelijke
controle gebeurt meestal met
een entourage van drie à zes
man: één à drie van Jan de Nul,
één van het classificatiebureau
en de ploegbaas met eventueel
een arbeider.
Deze controles kunnen kort zijn:
bijvoorbeeld een dynamische
belastingstest van een davit
(deze plaatsen de reddingsboten
in de zee). Hierbij wordt een
gewicht aan de davit gehangen
dat 1,3 keer het gewicht van een
volle reddingsboot voorstelt. Dit
wordt naar beneden gelaten en
drie maal plots onderbroken.
Hierbij moet er opgelet worden
of er achteraf scheurtjes zijn
in de lassen of het metaal. Een
lange controle kan bijvoorbeeld
het nakijken van lassen zijn.
Hierbij moet er in holtes door
mangaten
geklommen
en

“Als je een actieve job
wil, eentje die je niet in
slaap wiegt, dan is dit
hét bedrijf om voor te
werken.”
gekropen worden. Dan wordt er
in elk hoekje of kantje gekeken
of de las wel dik en volledig
genoeg (zonder gaten) gelegd
is. Om deze ruimtes te bereiken
moet men vaak vele ladders en
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Controleren op lekken.
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stellingen trotseren en als kers
op de taart kan de temperatuur
hier tot 70°C oplopen. De zon
staat continu op het schip
en de verluchting is zeer

“Tenslotte is dit toch
een job die je niet op je
eentje doet: dit is teamwerk”
slecht. De lassers krijgen soms
zuurstofflessen mee want zij
moeten er 8 uur in werken, maar
wij niet. Dit zijn dan controles waar
er niet bepaald om gevochten
wordt. Maar al bij al is het wel een
avontuur. Voor het theoretische
gedeelte krijg je een begeleider
toegewezen die ook ingenieur
is. Deze stelt opdrachten voor en
je mag kiezen welke je doet. Bij
mij waren deze het berekenen
van de bunkertijd van HFO (dit
is de duur van het tanken van
Heavy fuel Oil: brandstof ). Dit
is zeer interessant aangezien
de viscositeit erg afhangt van
de temperatuur en de drukval
over
kleppen,
frictiefactor,
Reynoldsgetal, …. De andere
opdracht was het berekenen van
de krachten op de stutten door
een ongeplande bocht in een
hogedruk pijp. Het interessantste
aan de beide opdrachten is dat
je volledig alleen gelaten wordt
en je alles zelf moet bepalen
zoals de randvoorwaarden en
vereenvoudigingen en je moet
zelf veel initiatief nemen om
zaken uit te zoeken. Hierbij zie je

hard aan het werken

vaak dat ‘simpele’ berekeningen
vaak onvoldoende zijn en er
bijna in elk geval een simulatie
nodig is om meer betrouwbare
uitkomsten te bekomen. Maar
als eerste benadering zijn de
‘simpele’ berekeningen vaak een
goede indicatie.
Hoe ziet een dag eruit?
Om 7u00 is iedereen op het
kantoor aan de scheepswerf.
Nu worden er vooral mails
nagekeken en andere kleine
dingen die de dag ervoor niet
klaar waren. Als het 7u30 is, is
er een kleine vergadering om
te bekijken welke controles er
die dag gedaan worden. Om 8u
beginnen de eerste controles en
om 10u30 is er een pauze voor
de arbeiders en voor ons zodat
er wat gegeten kan worden. Om
11u15 begint de volgende reeks
controles en rond 14u45 vertrekt
iedereen naar het restaurant om

te gaan lunchen. De arbeiders
gaan naar huis om 15 uur dus
na de lunch wordt er vooral aan
de theoretische opdrachten
gewerkt tot 19u wanneer het
werk eindigt. Dan gaan we naar
het strand of naar een terras waar
we ons nog wat amuseren en
hierna gaan we slapen. De week
duurt van maandag tot zaterdag,
maar zondag ben je vrij.
In welk land zit je?
De scheepswerf bevindt zich in
Kroatië, in Pula. Toen één van de
schepen in droogdok ging was
het de bedoeling dat we mee
voeren tot in Rijeka en daar een
10-tal dagen zouden verblijven,
maar omdat er nog niet genoeg
accommodatie was op het
schip kon dit niet doorgaan.
Uiteindelijk zijn we op de laatste
dag met een taxi tot daar gereden
om dan mee terug te varen.

21

Hoe ben je op het idee gekomen
en wat ging er allemaal aan
vooraf
(sollicitatiegesprek,
motivatiebrief, de taal leren..?)
Eigenlijk is het helemaal niet zo
moeilijk: neem op tijd initiatief. Ik
had in oktober een mail gestuurd
met mijn cv en motivatiebrief. Ze
vroegen aan mij welke periode
ik het liefst wilde gaan en in
januari kreeg ik het bericht dat
ik naar Kroatië mocht gaan
voor 6 weken. Het enige wat ze
verwachten, is dat je voldoende
gemotiveerd
bent,
Engels
spreekt en wilt bijleren.
Met hoeveel studenten ben je op
stage en kende je daar al mensen
van op voorhand?
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Ik kende op voorhand niemand.
Het zal later ook niet anders zijn
als je gaat werken bij een bedrijf.
Ik deelde een appartement
met een ingenieursstudent uit
Gent. Later is ook de elektricien
in ons appartement komen
wonen. Het is interessant om
de mensen hier te ontmoeten.
Op het schip is er een hiërarchie
en er zijn twee personen (de
kapitein en de hoofdmachinist)
die professioneel veel in contact
komen met ingenieurs. De
anderen (1e, 2e stuurman, 1e ,
2e machinist, …) komen zelden
in contact met ingenieurs.
Deze laatsten nemen alles vaak
goed op en vinden het fijn als
er vragen zijn zoals: ‘waarom
doen ze dit niet zus of zo’ en
leggen dan graag uit waarom.
Terwijl de eerste twee een meer
vooringenomen houding hebben
ten opzichte van ingenieurs.
Zij beschouwen zo een vraag
eerder als een verbetering en
geven dan de indruk dat wij
als studenten hen de les niet
moeten spellen. Maar daar leer

je na een tijd mee omgaan zodat
de vooringenomenheid wat
afneemt.
Hoe bevalt het land je? Zijn er
bijzonderheden aan het land?
Op zich ben je hier om je stage
te doen en niet op vakantie.
Hoewel dat na 19u en op zondag
het vakantie gevoel niet weg te
cijferen is. Het is zo goed als elke
dag rond de 32-33°C en ’s avonds
wemelt het van de toeristen
op de terrasjes en stranden. Er
zijn straatmuzikanten, levende
standbeelden, shows op het
plein, een filmfestival, optredens
in de arena (amfitheater), … . Op
zondag zijn we naar omringende
stadjes en natuurparken geweest,
maar we eindigden altijd op een
strand waar er wat slaap werd
ingehaald van de vermoeiende
week en de zaterdag in de disco.
Heb je een speciale anekdote die
je wilt delen?
Na het werk zijn er heel wat
dingen gebeurd waarop ik trots
en minder trots kan zijn, maar
ik ga mezelf hier niet belachelijk
maken. We waren met 4 mensen
van Jan de Nul en 2 Nederlanders
(broer en zus) van onze leeftijd
die we hadden leren kennen,
in de disco. Op een gegeven
moment kwam er een meisje
met een hoed al dansend naar
ons toe. Ze droeg de hoed zo,
zodat haar gezicht niet zichtbaar
was. Niemand had haar zien
aankomen en op een gegeven
moment stond ze wat te schuren
(maar vrij braaf ) met de broer.
Ik was wat nieuwsgierig naar dit
mysterieus meisje en probeerde
haar gezicht te zien. Toen ik het
te zien kreeg begon ik spontaan
te lachen. Ik vertelde aan mijn
medestudent dat hij ook eens

moest gaan kijken. Niemand
vertelde aan de broer wat er
aan de hand was en hij had dan
ook niets door. Toen zij tijdens
het dansen zich uiteindelijk
omdraaide werd het zelfzekere
‘score-face’ van de broer
vervangen door een blik van ‘ik
dans met een 55-jarige’, wat dus
ook zo was.
Kan je het aanraden aan andere
studenten? Waarom?
Als je wat zin hebt voor avontuur
en tijdens de vakantie iets nuttig
wilt doen in het buitenland
waarvoor je studiepunten krijgt,
is dit zeker een aanrader!

Al eens aan een internationale
carrière gedacht? Wil je vrienden
maken over heel Europa en zo
voor geen geld rondreizen?
Of zie je het wel zitten om in je
eigen kot een Spaanse schone
of knappe Italiaan te slapen te
leggen? Heb je minstens 1 keer
‘ja’ geantwoord of wil je gewoon
weten waar dit artikel over gaat,
lees dan gewoon verder.

Daarnaast willen we ook universiteiten en
bedrijven dichter bij de student brengen.
(Leren) communiceren met universiteiten
en bedrijven is dus ook een deel van BEST.
Kortom, je steekt veel op voor je professionele
toekomst en ook op persoonlijk vlak brengt
het je veel bij.

Als je lid bent van BEST kan je ook
deelnemen aan zogenaamde ‘Internal
Events’. De meest bekende daarvan is een
Cultural Exchange (CE). Zo hebben we
dit jaar een driedubbele CE tussen Leuven
- Grenoble - Patras waar wij telkens één
week in elke stad spenderen en de cultuur
opsnuiven. Een perfect concept voor een
unieke ervaring!

WAT IS BEST?
BEST (Board of European Students of
Technology), is een Europese organisatie
vóór en dóór studenten ingenieur(-architect).
We houden ons voornamelijk bezig met
verschillende uitwisselingsprojecten en
allerlei lokale en internationale activiteiten.
In 32 landen vormen 93 lokale BEST
groepen (LBG’s) een buitengewoon en
grensverleggend studentennetwerk.
Als LBG Leuven zijn we een werkgroep
van VTK. Met BEST brengen we tijdens
verschillende
academische
en
nietacademische
evenementen
studenten
van over heel Europa bij elkaar. Je
leert
verschillende
culturen
kennen,
doet fantastische ervaringen op, leert
samenwerken en organiseren…

Daarnaast is er elk jaar de European BEST
Engineering Competition (EBEC). Ga je
helemaal op in mechanica of ben je wel een
knutselaar(ster)? Dan is dit iets voor jou!
LBG Leuven organiseert hiervoor een lokale
ronde in het begin van het tweede semester
waarbij het winnend team zich automatisch
plaatst voor de regionale ronde EBEC
Benelux. Ben je zelfs zó goed dat je het daar
ook haalt van de anderen, mag je Leuven
vertegenwoordigen op Europese niveau!

WAT DOEN WE?
Maar wat doen we nu precies? Elk jaar
verzorgt BEST Leuven het sociaal
programma van het Athens programma
en organiseren we de nodige feestjes en
cantussen.
Ons grootste evenement is de jaarlijkse
Summer Course, waarbij 22 studenten
van over heel Europa naar onze geliefde
studentenstad afzakken om twee weken
over een interessant topic les te volgen en
om van de Belgische cultuur te proeven.
Wil je ook een andere stad ontdekken, je
Engels bijschaven en nieuwe vrienden
maken? Elk seizoen zijn er verschillende
cursussen in verschillende landen. Wij
houden je op de hoogte over het wat, waar,
wanneer en hoe!

WAAROM NOG TWIJFELEN?
Lijkt
dit
je
allemaal te mooi om
waar te zijn, is het toch een beetje
ingewikkeld of ben je nu gewoon al super
enthousiast? Kom dan de sfeer opsnuiven
op één van onze volgende meetings of
activiteiten. Stuur gewoon een mailtje en wij
laten je weten waar en wanneer! :-)

www.best.eu.org/leuven
leuven@best.eu.org

Babes with brains
Elien Hendrickx

Julie De Keersmaeker

Silke Ceyssens

24

Locatie: Oostende aan zee
Fotograaf: Danny Hendrickx

Eline De Meirsman
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De Leuvense doop
Elke studentenvereniging heeft zijn inwijdingsritueel, ook wel doop
genaamd. De wildste geruchten doen de ronde. Alle schachten die ooit
de film “Ad Fundum” gezien hebben, doen het waarschijnlijk spontaan
in hun broek wanneer ze denken aan “de doop”. Aan allen die dit lezen, u
kan op beide oren slapen. Bij VTK is de doop vrij tot zeer onschuldig, doch
zeer plezant. Uiteraard net iets plezanter voor doopmeesters dan voor de
gedoopten, maar er gebeuren geen onverantwoorde, mensonterende
of sexueel getinte praktijken. Ook verplicht alcoholgebruik is uit den
boze. Hieronder volgen enkele meningen van mensen die wel en niet
gedoopt werden.

To doop or not to doop?
Stomme vraag eigenlijk,
JA! Ik kwam, na een jaar in
het buitenland te hebben
gestudeerd, pas een jaar
later in Leuven dan mijn
leeftijdsgenoten. Daardoor
werd ik meteen van in het
begin gepushed om aan
die doop mee te doen, mijn
vrienden keken er namelijk
hartelijk naar uit om mij wat
te kunnen “vernederen”. En
ik, naïef als ik was heb maar
meteen ja gezegd, maar ik
heb er geen seconde spijt van
gehad! Door die hele doopervaring heb ik namelijk heel
wat nieuwe mensen leren
kennen, en velen daarvan
vormen vandaag nog steeds
een hechte vriendengroep.
Bijzonder handig, aangezien
al mijn oude vrienden al in de
tweede bach zaten. En daar
draait het in Leuven allemaal
om, nieuwe mensen, nieuwe
vrienden, nieuwe omgeving,
nieuw leven. Vergeet die
clichés en beelden van Ad
Fundum dus maar, en doe
gewoon mee!

Wilde doopverhalen: deel 1
Een oud vrouwtje zit op een terras en kijkt ‘s avonds uit haar raam.
Ze ziet plotseling een bestelwagen passeren. Die bestelwagen
snijdt een aantal jongeren de pas af en er springen een aantal
gemaskerde mannen uit die een van de jongeren meesleuren
in de bestelwagen, waarna de wagen met gierende banden
vertrekt.
Het vrouwtje is logischerwijs nogal van streek, en belt de
politie. Eerst wordt de Leuvense politie verwittigd. Die sloegen
meteen groot alarm, verwittigen alle patrouillewagens en laten
zo ongeveer alles liggen waar ze mee bezig waren. Verder
mobiliseren ze alle politie van de omstreken. Er wordt een grote
zoekactie gestart, alle snelwegen worden afgezet.

26

Bleek uiteindelijk dat die ontvoering maar deel was van een
studentendoop... jammer natuurlijk voor de politie.

Ook ik heb me laten dopen.
Het mysterie dat er rond
hing,
de
eeuwenoude
studententraditie
ondergaan, dat waren mijn
motivaties. En natuurlijk
om achteraf zelf te mogen
dopen. Zo gezegd zo gedaan
en als ik er op terugkijk merk
ik dat het in feite achteraf
niets heeft uitgemaakt:
zelfs als je in praesidium
zou willen gaan hoef je niet
gedoopt te zijn.

Wilde doopverhalen: deel 2
Een student komt aangifte doen bij de politie dat hij is
overvallen door een bepaalde persoon, die tijdens de overval
zijn eigen paspoort heeft laten vallen. De politie zoekt heel
Leuven af achter die jongen, valt op zijn kotadres binnen en valt
bij hem thuis binnen. Ze doen controles op alle invalswegen
vanuit Leuven en vooral op de weg naar zijn thuis. Een tijdje
later wordt de “dader” in kwestie gevat op cafe in de tiense,
hij zat daar namelijk gewoon pinten te drinken. Bleek dat alles
een doopopdracht was waarbij de “dader” zijn paspoort had
meegegeven aan de schacht met als opdracht “bezorg een
PV met mijn naam op”. Ze hebben er in elk geval allebei één
gehad alsook een werkstraf...

Ik ben lid van VTK en
ik neem ook deel aan
verschillende
activiteiten.
De eerstejaarsdoop vind
ik een leuk evenement als
start van je studentenleven.
Maar ikzelf heb mij (bewust)
niet laten dopen. Hoe je het
ook draait of keert, rond een
doop hangt er een enorme
groepsdruk, en dat is iets
waar ik niet goed mee om
kan. Het zal wel bevorderlijk
zijn voor de groepssfeer,
maar zoveel effect heeft dit
toch ook niet gehad, denk
ik. Je kan ook op andere
manieren mensen leren
kennen. Het is ook helemaal
niet zo dat je niet aanvaard
wordt als je niet gedoopt
bent.
Mijn raad aan mensen die
het nog niet goed weten:
doe maar mee, dan kan je er
achteraf zeker geen spijt van
hebben. Als het echt niets
voor jou is, zou je dat wel van
jezelf weten, en zou je niet
twijfelen.

Ik wist het al van op het onthaalweekend. Ik wou in VTK gaan.
Maar me laten dopen? Nee, dat zag ik in het eerste jaar niet
zitten. Wat is er trouwens leuk aan die vieze opdrachten?
Je leert elkaar toch ook in de lessen kennen? Nu, drie jaar
later, kijk ik met een glimlach terug op mijn beeld van de
doop op dat moment. Ondertussen heb ik de doop als
derdejaars ondergaan. Zomaar. Een impulsieve beslissing
van een na-datum groepje ongedoopten. We wisten dat
we harder zouden aangepakt worden omdat we de meeste
doopmeesters persoonlijk kenden, maar toen het er op
aankwam had er voor mijn part nog gerust een schepje
bovenop gekunnen. Het was een amusante namiddag waarin
ik veel mensen heb leren kennen uit verschillende jaren en
richtingen. Een echte social event, en ik had er oprecht spijt
van dat ik het niet in het eerste al had gedaan.
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Bezige Burgies: Katja maakte een
parachutesprong
:
naam uys
a
		 Katj H
		
		
r
0 jaa rtenaken ndeijd: 2
leeft laats: Ko erktuigku h)
p
ac
woon richting:W ie (3e b
m
e
e
i
Ch
stud

Lauren: Beschrijf de aanloop naar
de dag van je sprong eens
Katja: Eind april hebben we eerst
een weekend opleiding moeten
doen. Dat was dan vrijdagavond
een theoretische cursus met
zaterdag het vervolg en ook nog
wat praktische oefeningen op de
grond. Normaal hadden we die
dag moeten springen ook maar
het was te slecht weer dus dan
moesten we enkele weekends
terug gaan om te zien of het wel
goed weer was om te springen.
Het uiteindelijke weekend dat
we wel hebben kunnen springen
waren we daar al heel vroeg
(kwart na 9 ’s ochtends) om zeker
plaats te hebben, maar er waren
toch al vier mensen voor ons dus
dan hebben we heel lang moeten
wachten. Uiteindelijk hebben
we pas om 8u ’s avonds kunnen
springen. Dus het minder leuke
was dat de organisatie eigenlijk
op niets trok. (lacht)
Lauren: Wat of wie heeft je ertoe
aangezet om dit te doen?
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Katja: Tim, mijn vriend. (lacht) Hij
had een vriendin die dat gedaan
had voor een weddenschap
tegen iemand die niet geloofde

Voor elke irReeel zijn we op zoek naar een
medestudent die een interessante hobby beoefent.
Katja maakte deze zomer een parchutesprong en
daar hadden we wel wat vraagjes over te stellen!
dat ze dat zou durven. Ze
heeft dat dus wel gedaan en
dat was kei goed meegevallen
en toen is zij wekelijks gaan
parachutespringen. Zij heeft dan
Tim overtuigd om dat ook eens
te doen dus hij zei tegen mij van
“Ja, we gaan dat eens doen he” en
ik dacht eigenlijk niet dat hij dat
echt meende dus ik zei maar wat
en een tijdje later zei hij ineens:
“Ik heb ons ingeschreven!” (lacht)

leren herkennen wat er allemaal
mis kan gaan. De parachute
kan gedraaid zijn of ze kan
niet volledig open gaan of
een lijn die over de parachute
zit en zo van die dingen. Je
moet leren herkennen hoe een
goedgeopende parachute eruit
ziet en hoe een slecht geopende
parachute eruit ziet. Wat ze
eigenlijk leren is dat je in die
gevallen de reserveparachute
mag opentrekken.
Lauren: Hoe voelde je je bij
het opstijgen? Geen ‘second
thoughts’?

Lauren: Vertel eens wat meer
over die training. Wat moest je
allemaal leren?
Katja: Wat er allemaal kan
misgaan. Eigenlijk spring je met
twee instructeurs naast je dus
dan kan er normaal gezien niets
misgaan, maar stel dat je iets te
wild uit het vliegtuig springt dan
kan het zijn dat de instructeurs
u moeten loslaten. We moesten
dus leren wat we zouden moeten
doen als we helemaal alleen
zouden zijn, maar die kans was
wel klein. Als je parachute net
open is ben je eigenlijk ook even
alleen. Daarvoor moesten we

Katja: Dat viel eigenlijk wel mee.
Ik had daarvoor op de grond
meer stress. Er waren dan mensen
die net een tandemsprong
gedaan hadden en die vonden
dat kei tof dus toen dacht ik
wel even dat ik beter gewoon
een tandemsprong had gedaan
voor de eerste keer. Eens dat ik
in het vliegtuig zat dacht ik wel
gewoon: “oke, hier gaan we!”
(lacht)
Lauren:Wat is een tandemsprong?
Katja: Dan hang je gewoon aan
je instructeur en dan moet je
helemaal niets zelf doen. Je
springt gewoon mee. Achteraf
gezien ben ik wel blij dat ik dat
niet gedaan heb.

Lauren: Wat was de eerste
gedachte die door je hoofd
schoot meteen na de sprong uit
het vliegtuig?
Katja: Ik denk niet dat ik veel aan
het denken was eigenlijk. (lacht)
Ik was wel vooral geconcentreerd
op de oefeningen die we op
de grond hadden gedaan. Je
moet bijvoorbeeld eens op u
hoogtemeter kijken of naar de
instructeur om te kijken of u
houding goed is. Het was ook
echt wel leuk als we onder de
wolken uitkwamen, want we zijn
eerder in de wolken gesprongen,
maar als we eruit kwamen was
dat precies zoals Google Earth
onder ons!

pas in de zomervakantie kunnen
springen.
Lauren: Bedankt
interview!

voor

het

Katja: Graag gedaan!
Lauren: En de landing? Was dat
hard?
Katja: Neen, dat was wel
zacht. Om te remmen moest
je die twee stuurtoggels naar
omlaag trekken en dan gaat die
parachute zo’n heel klein beetje
omhoog om dan terug naar
omlaag te gaan. Ze zeggen dat
je dat op 2m boven de grond
moet doen, maar dat leek wel
heel laat. Blijkbaar schatten veel
mensen die hoogte niet goed in
en remmen ze te vroeg, maar als
je goed luistert naar die persoon
door het oortje is dat helemaal
niet zo moeilijk.
Lauren: Zie je jezelf in de
toekomst nog eens springen?

Lauren: Was het moeilijk om te
sturen?
Katja: Nee, dat niet want vanaf
dat je parachute open is, is er ook
iemand op de grond die tegen
u kan spreken door een oortje.
Je kan wel zelf niet antwoorden.
Daar had ik tijdens de opleiding
eerst wat schrik voor omdat ik
dan niets zou kunnen zeggen
als het misging, maar uiteindelijk
maakt dat niet zoveel uit.
Om te sturen zijn er stuurtoggels
die je naar omlaag moet trekken
om naar links of rechts te gaan.
Ze zeiden dat we die helemaal
omlaag mochten trekken, maar
ik vond dat ik dan wat scheef ging
hangen dus ik heb er altijd maar
een klein beetje aan getrokken.
Dan bleef ik tenminste recht.

Katja: Ik zou dat wel tof vinden
om het nog eens te doen, maar
die eerste sprong kostte al 230
euro. Als student heb ik niet echt
het geld om zoiets vaker te doen.
Lauren: Welke tip zou je
meegeven aan mensen die,
geinspireerd door dit artikel,
ook eens een parachutesprong
zouden willen uitproberen?
Katja: Zeker doen! (lacht) En om
die opleiding zeker in de zomer
te doen! Wij hebben die eind
april gedaan omdat we dachten
dat het rustiger ging zijn, maar
uiteindelijk was dat nogal lastig
omdat we heel veel weekends
vrij moesten houden in de hoop
dat het eens goed weer ging
zijn. Uiteindelijk hebben we ook

Ben jij de volgende?
Ondertussen zijn we ook
opzoek naar iemand anders
voor onze volgende editie.
Laat ons zeker iets weten
over jouw bezigheden op
communicatie@vtk.be
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Ingenieur van het jaar 2012
Overgenomen van ‘www.ingenieurvanhetjaar.be’

Vrouwelijke ingenieurs, een uitzondering, maar toch werd op
donderdag 28 juni Kim Kiekens verkozen tot ingenieur van het
jaar 2011-2012. Kim combineert met glans wetenschappelijk
onderzoek, lesgeven en de ontwikkeling van praktische
toepassingen. Ze overtuigde de jury met haar technisch
hoogstaande know-how, maar ook met haar gedrevenheid en
sociale betrokkenheid.
Kim Kiekens is actief in onderzoek en
dienstverlening voor de industrie op het vlak
van metrologie. Zij stond mee aan de wieg van
een CT-scanner voor industriële metrologie,
maar haar interesse gaat ook verder. Kim wil
altijd het wetenschappelijke aan het praktische
toetsen. Dat blijkt uit meetprojecten die zij
uitvoert voor de industrie (bvb. voor de validatie
en kwaliteitscontrole van industriële stukken),
maar ook uit eindwerken waarbij ze haar
studenten ondersteunt (o.a. het ontwerpen en
bouwen van een mestdrooginstallatie en het
ontwerpen van een 3D printer).
Ook door haar sociale betrokkenheid kon
Kim zowel jury als publiek charmeren. Zo
ontwierp ze, samen met haar studenten en
Wereldsolidariteit, een nieuw type rookoven in
Bénin, waardoor de arbeidsomstandigheden
spectaculair verbeterden. En, zoals
juryvoorzitter Alfons Calders het treffend
samenvatte: “Kim wist ook niet-technici te
boeien door haar enthousiasme alsook de
heldere en toegankelijke manier waarop ze haar
projecten toelichtte”.
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Marc Boriau (XPE Engineering): “Dat Kim
bovendien als vrouwelijke ingenieur
de titel in de wacht sleept in de
mannenwereld van ingenieurs, werkt
hopelijk ook inspirerend voor jongeren
die hun keuze voor de toekomst nog
moeten maken”.

Ben je zelf een ingenieur of
ingenieursstudent?
Je kan jezelf nomineren op
www.ingenieurvanhetjaar.be. De
eindwinnaar mag niet alleen deze
prestigieuze titel dragen, maar krijgt
ook de kans om zijn/haar project bij
een breder publiek bekend te maken.
Daar bovenop wordt hij/zij ook
beloond met een iPad.
Ken jij een ingenieur die het verdient
om als ‘Ingenieur van het Jaar’ door
het leven te gaan? We zijn op zoek
naar iemand die het beroep van
ingenieur als ambassadeur kan
vertegenwoordigen. Nomineer jouw
kandidaat op
www.ingenieurvanhetjaar.be! Indien
hij/zij de nominatie aanvaardt, kan jij
jouw stem uitbrengen en natuurlijk
ook stemmen ronselen voor jouw
kandidaat!
Meer informatie over haar project
Kim Kiekens, afgestudeerd als Burgerlijk
Ingenieur Werktuigkunde aan de KU Leuven,
stelt haar doctoraat voor.
CT-scans kennen we reeds vanuit de medische
wereld, waar de toestellen gebruikt worden om

een model te maken van je hersenen of longen,
zonder je lichaam te moeten openmaken.
Kim onderzoekt tijdens haar doctoraat de
nauwkeurigheid van dimensionale metingen
met Computer Tomografie voor industriële
toepassingen.
Met krachtige machines en computers is
het mogelijk om de techniek te gebruiken
voor industriële werkstukken. Met nieuwe
productietechnieken, die producten laagsgewijs
opbouwen (3D printen) kunnen objecten met
inwendige vormen worden gemaakt; CT is dan
de enige manier om na productie de kwaliteit
van de binnenkant van het stuk te controleren
zonder het te vernielen.
Hoewel de techniek al decennia lang
gebruikt wordt in de medische wereld en
voor materiaalinspectie, zijn de toepassingen
in de meettechniek nog erg recent. De
nauwkeurigheid is op dit moment nog sterk
afhankelijk van heel wat invloedsfactoren
(materiaal, dimensies, instellingen van de
machine, …)

Het onderzoek van Kim gaat na wat de invloed
is van een aantal van deze parameters op
de nauwkeurigheid en onzekerheid van
dimensionale metingen met computer
tomografie. De grote vraag vanuit de industrie
maakt dit onderzoek extra boeiend voor haar.
Kim meet regelmatig stukken op, aangereikt
door Vlaamse bedrijven. Zo behoudt ze de
voeling met de vraag uit de industrie en
valoriseert ze haar onderzoeksresultaten naar
een breder publiek.

31

Van Kolibrie naar KuLibrie
overgenomen van ‘www.dagvandeingenieur.be’

21 Maart, de dag van de
ingenieur. Elk jaar is er
ook een wedstrijd waarbij
ingenieurstudenten
inzendingen kunnen doen
met een zelfgemaakt project.
Dit jaar won Frederik Leys
van KU Leuven met zijn
‘Kulibrie’ project. – Het betreft
een microvliegtuig met
flapperende vleugels. Dit werd
gebaseerd op de anatomie
en de vliegwijze van de Rosse
kolibrie, één van de kleinste
vogeltjes op aarde.
Van kolibrie naar… Kulibrie
De kolibrie is in de eerste
plaats een echt minivogeltje.
Het begincriteria waar het
microvliegtuigje aan moest
beantwoorden was derhalve
dat het klein moest zijn, en
uiteraard ook vederlicht. Het
prototype kreeg de gepaste
naam “Kulibrie” mee. De
Kulibrie meet van vleugeltip
tot vleugeltip slechts 11
centimeter en weegt amper
4,15 gram, het gewicht van
een paar suikerklontjes. Maar
wat de Kulibrie zo bijzonder
maakt is de manier waarop zijn
vleugels bewegen.
Waarom flappende vleugels?
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Insecten en kolibries vliegen
door te flappen met hun
vleugels. Dat is een beduidend
efficiëntere manier van
vliegen dan de manier

waarop vliegtuigjes met vaste
vleugels of helikopters van
gelijkaardige afmetingen
vliegen. Die efficiëntie vertaalt
zich in het feit dat ze meer
gewicht tillen dan vliegtuigjes
met gelijkaardige vleugels.
Bovendien zijn ze in staat
tot een veel breder scala aan
vliegmanoeuvres. Zo kunnen
ze niet alleen snel voorwaarts,
maar ook zonder probleem
zijdelings of zelfs achterwaarts
vliegen. Ze kunnen af en toe
ter plaatse blijven zweven
en als het even moet zelfs
ondersteboven landen. Net
daarom dat er veel onderzoek
gebeurt naar het aandrijven
van microvliegtuigen met
flappende vleugels, de
zogenaamde ornithopters.
Deze ornithopters zouden
immers perfect gebruikt
kunnen worden daar waar
kleine afmetingen en
het uitvoeren van snelle
manoeuvres van groot
belang zijn. Zo kunnen ze,
bijvoorbeeld heel vlot en snel
de meest onbereikbare hoekjes
van een gebouw bereiken.

Ze kunnen binnenin een grot
het meest grillige parcours
afleggen en zich door heel
smalle spleten begeven. Ook
vlot en snel tussen de bomen
van een bos vliegen is voor
deze ornithopters een koud
kunstje.
Een erg complexe
vleugelbeweging
Anders dan grote vogels
bewegen insecten en kolibries
hun vleugels in een horizontaal
vlak, het slagvlak. Ze voeren
daarbij een zeer complexe
vleugelbeweging uit die uit
vier achtereenvolgende fasen
bestaat: de buikwaartse slag,
de supinatie, de rugwaartse
slag en de pronatie. Deze
vleugelbeweging is het
eenvoudigst voor te stellen
door ze zelf na te bootsen.
Beeld je in dat je arm en hand
samen een vleugel vormen
van de Rosse kolibrie. Strek nu
om te beginnen je rechterarm
rechts van je uit en oriënteer je
hand in een hoek van 45° ten
opzichte van een horizontaal

vlak, met je handpalm naar
de grond gericht en je duim
bovenaan. Beweeg nu je arm
naar voren, in een horizontaal
vlak en zonder hem te plooien.
Dit is de buikwaartse slag. Om
de supinatie uit te voeren,
roteer je vervolgens je hand 90°
met de klok mee. Doe dit rond
een as in de lengte van je arm
zodat deze weer een hoek van
45° graden vormt ten opzichte
van een horizontaal vlak,
maar nu met de handpalm
naar boven gericht. Voor
de rugwaartse slag beweeg
je je arm zonder te plooien
horizontaal naar achteren.
Vervolgens roteer je op het
einde hiervan je hand weer,
maar nu tegen de klok in zodat
deze weer georiënteerd is
zoals in het begin. Deze laatste
rotatie is de pronatie, de laatste
fase van de vleugelbeweging.
Als je nu echt wil vliegen als
een Rosse kolibrie, moet je al
deze bewegingen ongeveer
40 keer per seconde na elkaar
uit voeren, terwijl je je arm
een klein beetje op en neer
beweegt zodat je hand een
liggende acht maakt.
Hoe werd die complexe
vleugelbeweging tot hiertoe
nagebootst, of beter gezegd,
niet nagebootst?
In feite kan je deze
vleugelbeweging zien als
een combinatie van twee
bewegingen. Enerzijds heb je
de slagbeweging. Die maak
je door je armen te bewegen.
Anderzijds heb je dan de
zogenaamde pitchbeweging,
in ons voorbeeld het roteren
van de hand. Maar omdat
het precies die combinatie

van een slagbeweging en
een pitchbeweging is die
mechanisch erg moeilijk
uit te voeren valt, werd tot
hiertoe de vleugelbeweging
vereenvoudigd door de
pitchbeweging te negeren.
Met als gevolg een slechte
nabootsing van hoe het er
in de natuur aan toe gaat.
De huidige mechanische
“beestjes” presteren gewoon
ondermaats in vergelijking met
hun biologische tegenhangers
wat luchtacrobatie en
gewichtheffen betreft.
De oplossing heet Kulibrie
De Kulibrie combineert
daarentegen wel de
slagbeweging met de
pitchbeweging en genereert
daardoor beduidend meer
liftkracht. Om dit te realiseren
is een totaal nieuw systeem
bedacht. Dat systeem is
gebaseerd op een combinatie
van kabels die aan de vleugels
trekken. De kabeltjes worden
in beweging gezet door een
nok, aangedreven door een
uiterst kleine elektromotor. De
voeding voor deze motor is een
extreem licht lithium polymeer
batterijtje dat slechts 1 gram

weegt. Het batterijtje zorgt
echter wel voor voldoende
stroom om de motor draadloos
te besturen. De vleugels
bestaan uit dunne staafjes,
uitgevoerd in een koolstofvezel
composiet materiaal
waarover een polymeerfilm
is gespannen. Het geheel
wordt samengehouden door
een structuur uitgeprint
door een 3D-printer. Dankzij
deze perfecte mechanische
nabootsing van de
“biologische” beweging, het
super lichte gewicht van de
gebruikte materialen en de
kleine maar toch krachtige
elektromotor, zijn we er met
de Kulibrie dus in geslaagd
om een uiterst snel en flexibel
inzetbaar vliegtuigje te
bouwen.
Hoe ziet de toekomst er nu uit?
De bedoeling is de Kulibrie
uit te rusten met een camera.
Dankzij beeldherkenning
zal hij dan probleemloos en
autonoom in gebouwen of
grotten en tussen de bomen
van een bos kunnen vliegen.
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Higgs Boson: : Wat is dat nu eigenlijk?
Iedereen heeft ondertussen in de kranten gelezen over het Higgs Boson. Maar wat is het juist? En waarom
is het zo interessant? Een exacte en gedetailleerde uitleg is natuurlijk vrij gecompliceerd en omdat we
dagelijks ons brein al tot voldoende activiteit dwingen, houden we het hier eenvoudig. Geen kennis van
kwantumfysica nodig om deze tekst te doorgronden.

Het begint allemaal in 1964 bij een fysicus
genaamd Peter Higgs. Zijn postulaat bestaat
erin dat er een energieveld bestaat in heel
het universum dat massa geeft aan de
deeltjes waarmee het reageert. Waarom
was dit nodig? Fysici konden met hun
standaardmodel niet verklaren waarom
sommige subatomische deeltjes veel massa
hadden en andere veel minder of zelfs geen.
Misschien geven we beter eerst een kleine
achtergrondinformatie bij
dat standaardmodel van de
deeltjesfysica. In het begin
kende men verschillende
elementen die elk uit
andere atomen bestaan
zoals goud, waterstof,
koolstof, lood, ….

Peter Higgs
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Toen men besefte dat al die
atomen uit dezelfde deeltjes bestonden werd
het model al een stuk eenvoudiger. Alleen
door hoeveelheden van protonen, neutronen
of elektronen te veranderen verkreeg men
een ander element. Die drie partikels werden
de standaardbouwblokken van het model. In
principe kan je met alleen die drie deeltjes al
een simpel universum creëeren.
In het begin van de 20e eeuw werd het echter
veel complexer en vond men nog een heleboel

andere deeltjes. Al die deeltjes
kregen griekse letters als naam
(Pie, Sigma, …) , maar op die
manier waren
er al snel niet
genoeg symbolen
meer. Daarom
werden nieuwe
standaarddeeltjes
voorspeld om
de zaken te
vereenvoudigen,
genaamd
quarks. Overige
deeltjes werden beschreven
als combinaties van deze quarks en zo werd
het standaardmodel van de deeltjesfysica
geboren.
Wat men hierna dus nog niet kon verklaren
is waarom de massa’s van deze deeltjes zo
verschilden. Het lichtste bekende deeltje van
de subatomische wereld is het elektron en zijn
tegenhanger, het zwaarste deeltje is de topquark. Die laatste weegt ongeveer evenveel
als een atoom goud, zo’n 350 keer zwaarder
dan het elektron.
Het veld dat Higgs had voorgesteld werd
het Higgs veld genoemd. Deeltjes met veel
massa hebben sterke interactie met het veld
ondervonden en massaloze partikels niet.
Dan kunnen we weer de vraag stellen waarom
bepaalde deeltjes meer beinvloed worden
door het veld dan anderen. Om dit beter te
begrijpen kijken we naar beweging in water.
In deze analogie stellen we het Higgs veld
voor door water en zien we hoe het ‘waterveld’
bepaalde dingen veel en anderen een pak
minder beïnvloedt.
Een duikboot kan goed door het water
bewegen dankzij haar gestroomlijnd ontwerp.
De interactie van de duikboot met het water

is minimaal. De duikboot stelt dus een deeltje
voor met weinig massa.
Neem daarentegen een doodgewone zeilboot
en probeer die onder water voort te bewegen
(praktische bezwaren laten we hier even
achterwege). De beweging van de zeilboot
zal zonder twijfel heel traag zijn. Er is immers
grote interactie tussen de zeilboot en het
water. In onze analogie komt dit overeen
met een deeltje met veel massa, verkregen
door een grote interactie met het
Higgs-veld.
Nemen we nu de twee
uitersten van het
deeltjesmodel
(het elektron en
de top-quark),
dan is duidelijk
dat het elektron
overeenkomt met
de duikboot en de
top-quark met de
zeilboot. Zoals eerder
vernoemd is er een
verschil in massa
van een factor 350.
We zouden daarom verwachten dat de topquark een stuk groter is dan het elektron. Toch
wordt er verondersteld dat beide deeltjes van
dezelfde grootte-orde zijn. Waarom heeft de
top-quark dan meer massa? Alleen door die
grotere interactie met het Higgs-veld.
Wat is nu het verband tussen dat Higgs veld
en het recent gevonden Higgs boson? Voor
mensen die vertrouwd zijn met kwantumfysica
ligt dit voor de hand. Voor die paar anderen
kijken we opnieuw naar water.
Iedereen die al kopje onder is geweest weet
dat er onder water overal water is. Het water is
er continu, er zijn geen gaten.
Iedereen die al minstens 1 les bij professor
Creemers gevolgd heeft, weet dat water
bestaat uit H2O-moleculen.
Net zoals het water uit ontelbaar vele
moleculen bestaat, bestaat het Higgs veld
uit ontelbaar veel Higgs deeltjes. Er zijn zo
nog andere voorbeelden, zoals licht of meer
algemeen elektromagnetische straling, dat

uit miljoenen fotonen bestaat. Het idee om
velden als verzameling van een hoop deeltjes
te zien in plaats van één continu geheel ligt
aan de basis van de kwantumfysica.
Tot voor kort was dit deeltje nog niet
gevonden en was de theorie hierboven
slechts een populair idee dat het mysterie kon
verklaren waarom sommige deeltjes massa
hadden en andere niet. De zoektocht begon
in 1980 met deeltjesversnellers, die
krachtig genoeg geacht werden om
bewijs te vinden voor het Higgs Boson.
Wat het werk extra bemoeilijkte, was
het feit dat men niet wist wat
voor massa het Higss deeltje
zelf had. Dit deed ook de
hoeveelheid data die verwerkt
en geanalyseerd moest worden
aanzienlijk toenemen.
Tussen 1998 en 2008 werd de
Large Hadron Collider (LHC)
geconstrueerd en werd het
onderzoek met behulp van
deze versneller verdergezet. Het
is dan ook met deze dat men
dit jaar het deeltje vond, dat
vermoedelijk het lang gezochte Higgs Boson
is.
Er bestaat hier echter nog steeds geen 100%
zekerheid over. Op dit moment zijn nog steeds

vele wetenschappers bij CERN bezig met
experimenten met als doel de twijfel of het
gevonden deeltje overeenkomt met het Higgs
Boson definitief te bannen.
Lauren
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Erasmus: Burgies & archies in het
buitenland
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Bicky Burgie: Eten op kot
Omdat élke dag Alma eten voor sommigen gaat vervelen, zal je elke editie een
receptje voorgeschoteld krijgen en een beoordeling van een Leuvens restaurant met
studentvriendelijke prijzen! Bon appétit!
Do it yourself: Parmentier

Ingrediënten:

1 ui,
300 a 400 gr snijbonen (diepvries),
1 of 2 tomaten,
4 a 5 aardappelen,
melk,
nootmuskaat,
rundsbouillon,
200 gr gehakt,
gratinkaas

Voorbereiding:

Purree maken:
1. Aardappelen schillen en gaar koken
2. Aardappelen pletten, beetje boter erbij
3. Kruiden met peper, zout en nootmuskaat
4. Melk overgieten en roeren en blijven gieten tot de purree smeuïg is
(als je op kot bent en het moet snel gaan, gebruik dan gewoon diepvriespurree!)

Werkwijze:

(verwarm de oven al voor op 180°)
1. Ui en tomaten in stukjes snijden
2. Ui glazig stoven in een pan en na een tijdje de snijbonen toevoegen
3. Als de bonen bijna gaar zijn: tomaten erbij en een stukje van de
bouillon
4. Gehakt bakken in een tweede pan
5. Neem een ovenschotel en leg eerst de groenten, daarboven het gehakt en
daarboven de purree
6. Werk af met gratin-kaas
7. Zet 15 min in de oven op 180°

Tip:

Je kan de schotel op voorhand maken en in de ijskast laten staan tot je ze
in de oven zet. Ze moet dan wel wat langer dan 15 min in de oven

Varianten:

Andere groentencombinaties:
ui + venkel + tomaat
(je kan het gehakt dan ook door vis vervangen)
ui + komkommer + curry
soepgroenten + vis
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Restaurant De Lange
Trappen
WAAR?
Mathieu de Layensplein 1
			3000 Leuven
		
(naast de grote markt)
WEBSITE:

www.de-lange-trappen.be

Lauren at ...
Pasta Sint-Pieter: Lekker lekker lekker! Prei, room, gerookte zalm
en zongedroogde tomaten! En pasta natuurlijk! Op de menu
stond 14.90 euro, maar als student moet je maar 13.50 betalen!
Dat is inderdaad nog steeds geen studentenprijsje, maar het is wel
ongeveer het duurste dat op de kaart staat. En het was het dan ook
dubbel en dik waard!
De rest van de schotels op de menukaart waren goedkoper.
Ook handig om weten: als je met een groepje komt maken ze er
geen probleem van dat iedereen apart betaalt!

Elien at ....
Ik heb linguine met zalm en boursinsaus gegeten. Het was een zeer
lekkere pasta, wel een te grote portie om alleen op te krijgen. Het
kostte 12.9 euro. De bediening was zeer vriendelijk en het was een
aangenaam terras om te zitten. Je zou denken dat zo’n boursinsaus
te zwaar is, maar de pasta was eigenlijk zeer luchtig! Een aanrader
dus.

Maarten at ....
Spinazie, gehakt, tomatensaus en deeg. “Lasagne de lange trappen”
deed me direct aan de vlag van Kameroen denken. Of die van
Houthalen-Helchteren. Naar Kameroen zou ik er echter niet voor
gaan en ook niet naar Houthalen-Helchteren, maar hij verdient
als lasagne anders wel op zijn minst een “goed”. Misschien zelfs
een “heel goed”. En wat verwacht een student er meer van? Met
andere woorden: een stevige lasagne opgediend door een knappe
serveerster op een zomers terrasje in het centraalste centrum van
Leuven. Ronduit genieten.
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Kom bij Revue

Ook dit jaar is Revue zo vastberaden als de meest vastberaden bever om respectievelijk de beste
revue en de beste dam ooit neer te zetten. (nvdr: Wilde speculatie jegens deze laatste. We hebben
eigenlijk geen idee in welke mate bevers die ambitie hebben.)
In vergelijking met medebevers, zijn medeburgies gemiddeld gezien wel een pak kritischer in hun
oordeel. Zowel over dammen als over revues. Gelukkig is een revue maken zoveel plezanter dan
bomen omknagen. Elk jaar kunnen we dan ook weer op onze medewerkers rekenen om het beste
van zichzelf—en mogelijks het gereedschap dat ze op dat moment in hun handen hebben—te
geven in één van onze werkgroepen.
Maar maar maar zoals elk jaar zijn we in het begin van het jaar op zoek naar vers bloed om onze
rangen te versterken. “Is het wel iets voor mij?” zie ik u denken. Natuurlijk is het iets voor u! Bij Revue
acteren we niet alleen, maar we brengen ook Dans en Muziek. Ben je liever achter de schermen
bezig, dan hebben we het volgende in de aanbieding: kabels en knoppekes (Techniek), verfkwasten
en hamers (Decor) en mooie stofjes en een naaimachine (Textiel). Verder zijn er ook nog onze
Sgreivers en mensen van IT, Promo en Receptie, maar daar houden we niet zo van, dus die krijgen
geen leuke speeltjes.
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VTK Revue (revue@vtk.be)

Helemaal klaar voor een bloedhete festivalzomer?
KBC en Bloedserieus bereiden je nú al voor op een bloedhete festivalzomer.
We geven namelijk maar liefst 500 combitickets weg voor Rock Werchter 2013.
Yup, 500. Combitickets! Wat moet je daarvoor doen? Simpel: wij willen bloed
zien. Jouw bloed.
Kom tussen september en mei twee keer bloed (of plasma) geven op een bloedinzameling van Bloedserieus of het Rode Kruis. En geef het juiste antwoord op
de wedstrijdvraag. Dat is alles. Wedden dat het bloody fantastic wordt?
Inschrijven en meer informatie? Check www.kbc.be/rockwerchterinjebloed!
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GoedFout

De GoedFout. Hij kan in geen enkele IrReëel ontbreken. Gezien we aan het begin van een
nieuw schooljaar staan onderzochten we de verworven intellectuele vaardigheden van enkele
afgestudeerde en bijna afgestudeerde ingenieurstudenten en blikken we terug op onze kiesweek.
Onze kiesweek was natuurlijk een
denderend succes. Deze jongens
lieten hun appreciatie voor onze vele
cadeautjes graag zien!

Zelfs onze eigen
praesidiumleden waren
ondersteboven van onze awesome
activiteiten op kiesweek.

Van al dat studeren krijg je al wel eens een
zwaar hoofd. En dat moet ondersteund worden.
Vrienden genoeg om dat letterlijk en figuurlijk
voor jou te doen!

Deze intelligente jongeman heeft duidelijk
meer dan alleen academische kennis
opgedaan. Volwassen en zelfstandig bereidt
hij zonder veel moeite zijn
eigen maaltijden.

Een bijzonder belangrijke vorm
van intelligentie is de sociale intelligentie.
Waar de onderste twee studenten tonen dat
assertiviteit belangrijk is, toont de bovenste
bovendien aan dat je je kansen moet grijpen
wanneer ze zich voordoen.
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Sudoku: Easy to Evil
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P E OP L E . PA S S IO N . RE S U LT S .

Start with the belief that
nothing is impossible.

Surround yourself with people who share your vision, and the passion to achieve it.
Set the standard by which all others are measured, then improve upon it.
Write your own personal results story, and your own ticket.
Bain & Company has. Will you?

At Bain, our unique, results-driven culture has been continuously redefining strategy consulting.
Our commitment to delivering real, measurable results that impact futures and bottom lines is
unmatched in the industry—and so are our people. At Bain, you’ll find there are no limits to the
personal impact your passion can have, and no end to the opportunities it can create.

w w w. s t o p w o n d e r i n g . b e

