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Deze Herfst...

... op de campus
De herfst. Bladeren. Plassen. Koude zonnetjes. Regenachtige lucht. 
De laatste warme briesjes. De eerste vlokjes sneeuw. Sjaals, mutsen 
en handschoenen. 

Studenten die eraan beginnen, studenten die wat meer bezinnen. 
Bibliotheken lopen wat meer vol, maar de fak die is nog open dus 
kruipen wij nog even niet lekker warm onder de wol.
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VTK

Hit & run: Praeses Lukas De Backer
Naast zijn leven als praeses is Lukas De Backer ook een persoon in lijf en leden. 
Wat houdt hem bezig, waar droomt hij van en waarvoor kan je hem altijd wekken?

Welke levende persoon bewonder je 
het meest, en waarom?

Mijn opa aka wijze bizon, voor zijn 
rijke reiservaringen, wijze lessen en 
doorzettingsvermogen.

Wat is je grootste angst?

Honden!

Wat is je meest onhebbelijke 
karaktertrek?

Discussieren om te discussieren.

Welke eigenschap stoort je het 
meest bij anderen?

Lack of  utopie.

Wat is je dierbaarste bezit?

Ik denk niet direct aan iets materialistisch, 
maar eerder mijn levenservaaring en 
vrienden en familie netwerk.

Als je iets dat uitgestorven is, zou 
kunnen terugbrengen, wat kies je 
dan?

De dodo, ik vraag me hard af  hoe dat zou 
smaken.

Wat is je favoriete boek?

The Hobbit.

Wie of  wat is de liefde van je leven?

Alle soorten vlees en Nel, wie of  wat op 
plaats 1 komt is een eeuwige twijfel.

Wat is je foutste ‘guilty pleasure’?

Op geraspte kaas nog meer geraspte kaas 
doen.

Wie mag er aanschuiven aan je 

droomdiner?

Alle machtshebbers.

Wat is er zeker te eten op je 
droomdiner?

Hoogstwaarschijnlijk zal dat 
varkenswangetjes of   lamsbout met 
krokettjes zijn.

Wat is je grootste teleurstelling?

Het verliezen van de 24 urenloop 
natuurlijk

Als je terug kon reizen in de tijd, 
waar zou je dan gaan?

Naar de 12de eeuw in mongolië.

Noem één ding wat je levenskwaliteit 
drastisch zou verbeteren

Een butler en infinte money.

Wat beschouw je als je grootste 
prestatie?

Praeses worden van VTK.

Wat is je favoriete geur?

Gesmolten kazen.

Hoe kom je tot rust?

Lekker eten met goed gezeldschap.

Van welke gewoonte wil je graag af ?

Slordig zijn.

Waar zou je het liefste wonen?

IN EEN KASTEEL!

Wat zou, als vleesgeworden 
superheld, je superpower zijn?

Intelligence.

Wat houdt je wakker ’s nachts?

Vrienden, familie, studies en VTK.

Welk nummer mogen ze spelen op 
je begrafenis?

Maak er een feestje van en laat de 
wederhelft van DJ Sloopwerken draaien!

Waarvoor blijf  je wakker?

Cantus, feestje, deadlines, seks, drank, 
drugs, ETEN, zowat alles. :p

Wat bezorgt je kippenvel?

Sommige stille gedeeltes op een cantus 
kunnen me kippenvel geven.

Wat is je favoriete facebookpagina?

“Ik ken een Lukas die 2 meter is”

Aan wat geef  je te veel geld uit?

Eten. 

Waar gaat je droomreis naar toe?

Canada.

“De dodo, ik vraag me hard af hoe dat zou 
smaken.”
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Onderwijs

De aLLereerste OnDerwijsLauncH - een terugBLik
Als het op POC’ers aankomt, is niets zo belangrijk als een goede vorming. Op 
welk niveau kan je terecht met welke problemen? Hoe zit onze faculteit in elkaar, 
en bij uitbreiding, hoe ziet de structuur van de Associatie KU Leuven er precies 
uit? En Stura en LOKO, waar houden die zich mee bezig?

Dit zijn maar enkele van de vragen 
waar een beginnend – of  zelfs 
een meer ervaren – POC’er 

vaak niet meteen een antwoord op heeft. 
VTK Onderwijs zag het begin van het 
academiejaar dan ook als het uitgelezen 
moment om een nieuw concept het leven 
in te roepen: de Onderwijslaunch! Deze 
vormingsavond was op dinsdag 11 oktober 
the place to be voor elke POC’er aan onze 
faculteit, en bij uitbreiding elke andere 
persoon met een gezonde interesse voor 
onderwijs. We lieten er enkele prominente 
sprekers aan het woord en sloten de avond 
af  met een gezellige receptie, waarop 
nog ettelijke uren werd nagepraat en 
we verder antwoord konden bieden op 
ieders vragen.  Op deze receptie waren 
ook de gastsprekers aanwezig. Onze 
Onderwijsreporter zag haar kans om hen 
te onderwerpen aan een aantal vragen.

Onze eerste spreker was professor Philip 
Dutré, de vicedecaan Onderwijs 
van onze faculteit. Zijn ervaring met 
studentenvertegenwoordiging aan onze 
faculteit vat hij als volgt samen:

“Over het algemeen zijn de 
ingenieursstudenten redelijk serieus in 
hun vertegenwoordiging. Mijn ervaring 
is alleszins dat alle studenten hun dossiers 
toch wel redelijk goed voorbereiden en 
altijd voorbereid naar de POC’s komen. 
Dat kan alleen maar positief  werken 
natuurlijk.” Om verder te gaan op deze 
POC’s, vroegen we wat volgens hem de 
huidige sterktes en zwaktes zijn van de 
POC-werking aan onze faculteit.  “De 
sterktes zijn dat alle POC’s regelmatig 
vergaderen en dat we uiteindelijk allemaal 
instaan voor de ingenieursopleiding 
aan deze faculteit. Alle POC’s hebben 
dus een beetje dezelfde missie om de 
ingenieursfaculteit als geheel sterker te 
maken. Aan de andere kant zijn denk ik 
de zwaktes, maar dat heeft weinig met de 
mensen zelf  te maken, dat ik vermoed dat 
soms in de POC’s te veel aandacht besteed 
wordt aan de administratieve details en 
misschien iets te weinig aan inhoud. Dat 
is echter een beetje onvermijdbaar denk 

ik. De organisatie van onderwijs is heel 
complexe materie geworden en daar moet 
ergens over vergaderd en gereflecteerd 
worden. De POC’s zijn dan natuurlijk 
het eerste punt, en als gevolg daarvan 
raken de inhoudelijke discussies soms een 
beetje op de achtergrond verzeild. En dat 
is iets waar POC’s altijd heel waakzaam 
voor moeten zijn. Dat ze niet enkel over 
organisatie, maar soms iets meer over 
inhoud gaan praten. Maar hoe dat moet 
verbeterd worden, hangt ook af  van de 
individuele POC.”

De input van de studenten op deze POC’s 
kan volgens professor Dutré over het 
algemeen wel nuttig en relevant genoemd 
worden. “Het enige is, maar dat verwijt 
ik de studenten niet, dat ze soms niet 
echt goed kunnen inschatten op welk 
niveau een bepaald probleem precies 
thuishoort of  moet aangekaart worden. 
Maar dat is een les die iedereen daarin 
moet leren, ook door ervaring natuurlijk.
Soms wachten studenten wel te lang om 
problemen aan te kaarten, waardoor 
sommige problemen pas in POC’s 
besproken worden als eigenlijk het kalf  
al half  verdronken is. Een heel concreet 
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voorbeeld is dat er een probleem was met 
een werkje van een bepaald vak met een 
deadline die niet goed gecommuniceerd 
was. Dat kwam dan op de POC toen het 
allemaal al voorbij was. Maar goed, dan 
kan je er niets meer aan doen natuurlijk. 
Als ik studenten iets zou aanraden: als 
er problemen zijn, zeker bij individuele 
vakken, neem dan meteen actie. Ga 
naar de programmadirecteur of  naar de 
docent, op het moment dat er nog iets aan 
kan gedaan worden, en niet twee maand 
nadien, als het eigenlijk al lang voorbij is. 
Want het enige wat we dan nog kunnen 
doen, is het oplossen naar volgend jaar toe 
natuurlijk.”

Na professor Dutrés speech sprongen we 
een trapje hoger op universitaire ladder. 
We lieten professor Didier Pollefeyt, 
vicerector Onderwijsbeleid wat 
meer uitleg geven over het reilen en zeilen 
van onderwijsvertegenwoordiging aan 
onze universiteit. In welke mate is deze 
vicerector eigenlijk op de hoogte van hoe 
onderwijsvertegenwoordiging er aan onze 
faculteit aan toegaat?

“Mijn beste contact met de faculteit 
is natuurlijk via de vorige vicedecaan, 
Yolande Berbers. Zij is ook voorzitter 
van de stuurgroep Instellingsreview 
van de KU Leuven en met haar heb ik 
een zeer goede samenwerking gehad. 
Langs haar heb ik ook veel geleerd over 
de sfeer binnen de faculteit als het over 
onderwijs gaat. Ik weet dat de decaan 
en de vicedecaan bijzonder gedreven en 
gemotiveerd zijn om kwalitatief  onderwijs 
te realiseren, natuurlijk in heel nauwe 
samenwerking met de studentenkring 
VTK. Langs die kant hoor ik vaak heel 
positieve berichten.”

Als vicerector Onderwijsbeleid heeft hij 
een duidelijke visie over op welke vlakken 
de POC-werking aan onze universiteit 

nog kan verbeteren. 

“Een belangrijk gegeven is dat we de 
POC’s opnieuw tot de motor moeten 
maken van het hele onderwijsgebeuren. 
Het is te lang zo geweest dat de POC’s te 
veel administratieve zaken moesten doen 
en technische procedures doorlopen. Wat 
we heel graag zouden doen is binnen de 
POC’s opnieuw het inhoudelijk gesprek 
over de kwaliteit van onderwijs centraal 
plaatsen, zodat ook de professoren 
opnieuw meer gemotiveerd zijn om 
naar de POC’s te komen. Want één 
van de sterke punten is dat het echt dé 
ontmoetingsplaats is die het dichtst bij 
het onderwijsveld staat waar studenten, 
medewerkers en docenten samenkomen. 

Maar ik denk dat het zwakke punt heel 
vaak de aanwezigheid is. Niet zozeer 
van de studenten, want die zijn meestal 
zeer goed aanwezig, maar vaak van de 
collega’s, die zoveel andere dingen te 
doen hebben. Door de POC opnieuw tot 
een echt belangrijk forum van inhoudelijk 
gesprek te maken hoop ik, samen met de 
studenten van Stura (Studentenraad KU 
Leuven, nvdr), dat we de POC opnieuw 
kunnen versterken de komende jaren.“

Ook deze studenten van Stura waren 
present op onze Onderwijslaunch: na 
de vicerector was het immers de beurt 
aan voorzitter Marie Vanwingh om 
onze onderwijsvertegenwoordigers toe te 
spreken. Zij kent VTK vooral vanop de 
Algemene Vergaderingen van Stura, waar 
ze ons kent als een heel gedreven en goed 
georganiseerde vereniging.

“Ik denk dat de sterktes van de POC’s zeker 
en vast de studenten zijn.”
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“Ik denk dat de sterktes van de POC’s 
zeker en vast de studenten zijn. De 
kritische blik van de studenten en ook 
het feit dat wij als studenten zowel op de 
POC als op het faculteitsniveau als op het 
universitair niveau zitten. Daardoor zijn 
we heel goed geïnformeerd over de POC, 
krijgen we heel veel vorming, en hebben 
we dus vaak een streepje voor op andere 
mensen in de POC. Een zwakte van de 
POC is volgens mij dat er soms nog te 
weinig inhoud op die POC’s komt of  dat 
de POC te weinig macht en kracht heeft 
om ook echt inhoud aan te pakken.”

Wat is volgens jou dan een mogelijkheid 
om dit te verbeteren naar de toekomst 
toe, hoe willen jullie dat aanpakken vanuit 
Stura?

“Wij beginnen nu met ons Plan POC, 
waar we eigenlijk zowel financieel, 
materieel als logistiek maar ook 
inhoudelijk initiatieven die vanuit de 
POC komen willen ondersteunen om op 
die manier eigenlijk de macht te geven die 
nu een beetje ontbreekt aan de POC.”

Stura start vanaf  dit academiejaar ook de 
nacht van de POC op.

“De nacht van de POC is 23 maart en 
dat is een soort van gala-avond. Het komt 
erop neer dat er daar een prijsuitreiking 
is van hele leuke prijzen, zowel groeps- 
als individuele prijzen, zowel door een 
professionele jury als door het publiek 
zelf. Deze prijzen worden uitgereikt voor 
initiatieven zoals hearings in de aula, open 
onderwijsvergaderingen, debatavonden, 
kaas- en wijnavonden waarnaar 
sprekers uit het werkveld komen … die 
georganiseerd worden door en voor 
POC’s en die daarom beloond worden.”

Misschien nog een boodschap naar de 
POC’ers van VTK toe?

“Blijf  verder doen zoals jullie bezig zijn, 
ga voor dat Plan POC, grijp de middelen 
die we jullie aanreiken en blijf  het zo goed 
doen als jullie het nu al doen.”

Naast Stura is er natuurlijk nog dat 
andere overkoepelende orgaan: LOKO 
(Leuvense Overkoepelende Kringen 
Organisatie)! Ook zij stuurden een spreker, 
namelijk Pieterjan Vaneerdewegh, 
mandataris Overlastpreventie en 

Deelstuvoraad. Hij houdt zich enerzijds 
vooral bezig met de fakbarwerking, en 
anderzijds denkt hij in de Deelstuvoraad 
mee na over studentenvoorzieningen 
zoals Alma, Acco, Velo, ... op de campus 
Leuven.

Ik heb begrepen dat jij in de derde bachelor 
zit aan onze faculteit? Wat is jouw ervaring 
met studentenvertegenwoordiging aan 
onze faculteit?

“Aan de faculteit heb ik eigenlijk 
geen ervaring: ik ben vorig jaar 
als projectmedewerker bij LOKO 
gestart. Zo ben ik eigenlijk in 
studentenvertegenwoordiging gerold, 
maar dan niet binnen de faculteit. En ook 
niet op vlak van onderwijs, omdat LOKO 
geen onderwijsvertegenwoordiging doet.”

Op welk vlak is LOKO dan belangrijk 
voor de student?

“LOKO is voor de Leuvense student 

op een heel aantal vlakken van dienst. 
Wij hebben enerzijds onze activiteiten, 
waarvan mensen ons misschien wel het 
beste kennen, bijvoorbeeld de 24 Urenloop, 
de Beiaardcantus en Ithaka.  We doen 
dus een aantal heel grote overkoepelende 
activiteiten en bieden diensten aan aan 
studenten, zoals bijvoorbeeld fuifzaal 
Albatros. Daarnaast doen we nog aan 
studentenvertegenwoordiging, over 
relevante thema’s binnen de campus. Dat 
gaat bijvoorbeeld over de Alma, waar 
iedereen wel een mening over heeft, over 
het studentengezondheidscentrum, de 
studie-adviesdiensten, enzoverder.”

VTK Onderwijs bedankt graag nogmaals 
deze sprekers en natuurlijk ook alle 
aanwezigen. Deze eerste editie van de 
Onderwijslaunch mag zeker een succes 
genoemd worden, op naar de volgende 
dus! lOnderwijs
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Technologie

Strenge wetgeving

In april van dit jaar ging een nieuwe 
inzake drones van kracht. Deze 
is tamelijk streng. Niet helemaal 

onterecht misschien, na vele incidenten 
met drones die over luchthavens en 
kerncentrales vliegen, of  gebruikt 
worden om drugs binnen te smokkelen 
in de gevangenis. Ook blijft het aantal 
ongevallen met drones aanzienlijk stijgen. 
Dit laatste hebben wij zelf  aan den lijve 

ondervonden tijdens de dronetest (die je ook 
kan terugvinden in deze IrReëel), waarbij 
één van onze drones een ongelukkige 
landing maakte op een onschuldig hoofd. 
Toch lijken sommige onderdelen van deze 
wetgeving wat buitensporig. Zo mag je 
bijvoorbeeld niet hoger vliegen dan tien 
meter en mag je drone maximaal één 
kilogram wegen. Wil je hoger vliegen of  
een grotere opstijgmassa? Dan zal je een 
licentie moeten behalen. Dit doe je door 
een examen af  te leggen dat bestaat uit 

een theoretisch en praktisch gedeelte. 
Alvorens je deze test mag afleggen moet 
je voor beide onderdelen een opleiding 
volgen. Alsof  dat niet genoeg is, moet 
je ook nog eens een medisch onderzoek 
ondergaan. Na al deze moeite zou dit 
examen toch niet zo moeilijk kunnen zijn? 
Maar ook dit blijkt niet mee te zitten. Van 
de deelnemers aan het allereerste drone-
examen was slechts de helft geslaagd. 
Het grote aanbod aan drones in de 
speelgoedwinkel doet vermoeden dat het 
besturen ervan kinderspel is, maar niets 
blijkt minder waar. 

Haviksogen
Hoewel de drone oorspronkelijk vooral 
gebruikt werd door de overheid en het 
leger voor praktische doeleinden, zoals 
het verkennen van gebieden, ontstaan 
er steeds meer recreatieve opties. Een 
heel populaire nieuwe technologie is de 
drone met camera. Je hebt het resultaat 
hiervan misschien al gezien in  de vorm 
van promofilmpjes van evenementen 
of  foto’s van machtige natuurgebieden. 
Maar ook deze technologie heeft een 
praktisch kantje. De camera kan gebruikt 
worden om een oogje in het zeil te houden 
op grote evenementen. Zo werd deze 
beveiligingstechniek al uitgetest afgelopen 
zomer op Pukkelpop.

Het vuurwerk van de 
toekomst
Een drone is ontworpen om uiterst stabiel 
te zijn. Daarmee is dit apparaat ideaal om 
allerhande gecoördineerde bewegingen 
uit te voeren. Op ons geliefde wereldwijde 
web zijn dan ook tal van filmpjes te 
vinden van drones die “synchroon 
dansen”. Sinds kort gaan deze prachtige 
luchtshows ook gepaard met licht. Intel 
is al een tijdje bezig met deze lichtshows 
en werkt nu ook samen met Disney om 
een lichtshow van ongezien formaat te 
geven in Disneyland Orlando, volledig in 

DrOnes: kLeine gevaartes Of HanDige HeLPers?

De drone, of onbemand luchtvaartuig, kent steeds meer populariteit. Er onstaan 
dan ook meer en meer toepassingen. Deze gaan van cinematografie tot 
bezorgdiensten, van militaire doeleinden tot paparazzi. De mogelijkheden zijn 
talloos, de ene al wat absurder dan de andere. Er bestaat tegenwoordig 
zelfs zoiets als “dronespotting”. Maar wat kan een drone nu allemaal? En welke 
problematiek brengt dat met zich mee?



11

kerstthema. Hiervoor maken ze gebruik 
van maar liefst driehonderd drones. Dit is 
echter niets vergeleken met de lichtshow 
die Intel begin november uitvoerde. Deze 
bevatte welgeteld vijfhonderd drones. Een 
ongelofelijke vooruitgang ten opzichte 
van het wereldrecord dat ze vorig jaar 
behaalden met honderd drones. Wie weet 
kunnen we ons binnen een paar jaar (of  
zelfs sneller) verwachten aan lichtshows 
met drones in plaats van vuurwerk op 
nieuwjaar. Onze huisdieren zullen de 
technologie alvast dankbaar zijn.

Pizzalevering
Enkele jaren geleden trok Amazon flink 
wat aandacht met de aankondiging van 
hun Amazon Prime Air plan. Dit is een 

plan om in de toekomst gebruik te maken 
van drones voor de levering van hun 
goederen. Deze dienst is zeker nog niet 
voor morgen, maar Amazon is sinds kort 
wel al testen aan het uitvoeren. Amazon is 
echter niet het enige bedrijf  dat gebruik 

wilt maken van deze toepassing. Zo voerde 
Domino’s Pizza in november ’s werelds 
eerste drone-levering van pizza’s uit in 
Nieuw-Zeeland. Scott Bush, de manager 
van Domino’s in Nieuw-Zeeland, noemde 
dit fenomeen ‘een korte vlucht voor de 
pizza’s, maar een gigantische vlucht voor 
Domino’s en de klanten’. De drone levert 
de pizza op automatische piloot met een 
snelheid van dertig kilometer per uur. Om 
in aanmerking te komen voor een drone 
bezorging moet je momenteel binnen een 
straal van anderhalve kilometer wonen 
van de Domino’s-zaak in kwestie, maar 
het is de bedoeling dit uit te breiden naar 
tien kilometer. Misschien zullen ook bij 
ons de pizza’s dus wel sneller door drones 
bezorgd worden dan we vermoeden.

Dit zijn lang niet alle toepassingen van de 
drone. Er zijn nog vele andere opties en 
dit aantal blijft maar groeien. Eén ding 
is zeker: de drone-hype is nog lang de 
wereld niet uit.

•LVH

Een korte vlucht voor pizza’s,  een gigantische vlucht voor Domino’s
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Technologie

cHeaP ass DrOnetest

Het begon allemaal op woensdag 2 november. We hadden onze wekelijkse 
communicatievergadering en we moesten beslissen wat we in de Ir.Reëel zouden 
plaatsen. Plots kwam het geniale idee op tafel om over drones te schrijven en 
dan ook goedkope drones uit te testen. Haha, we lachten er eens goed mee, 
niet met het artikel, maar die dronetest. Het idee begon ons echter meer en meer 
te bevallen en een goeie 2 weken later stonden we in de ontwerpruimte in het 
kasteel met drones rond te vliegen. We voelden ons even als kinderen. 

Infi nity Drone

De grootste drone van onze test mag meteen de spits afbijten. Met z’n 
19 cm is hij met gemak groter dan de competitie. Uiteraard komen 
die dimensies met het gevolg dat ook het gewicht de hoogte in gaat, 

meer dan een halve kilo om precies te zijn. De Infinity Drone is ook de 
meest opvallende van de bende, mede door zijn omvang, maar ook door zijn 
opvallende kleuren. Al was niet iedereen fan van de gebruikte combinatie. 
Naast de drone is ook de controller uit de kluiten gewassen en dat is zeker geen nadeel: het 
is de enige die aangenaam in de hand ligt. Bijkomend voordeel is dat er meer knoppen 
op de controller kunnen, maar we zijn niet zeker of  dat een meerwaarde is: de Infinity 
Drone had de steilste leercurve van allemaal. Dat kon uiteraard ook liggen aan het feit 
dat we weigerden de handleiding te lezen. We zijn nu eenmaal ingenieurs. 
Na enig geprul kregen we de oneindigheid dan toch aan de praat en waren we 
eigenlijk aangenaam verrast door zijn kunnen. Door het hogere gewicht was 
de Infinity Drone veruit de stabielste en de makkelijkst controleerbare. Ook 
het bereik was een aangename ontdekking: 30 meter haalde hij met gemak. 
Net zoals de Discovery Drone en de H36 heeft de Infinity Drone een auto-flip functie, 
dus maakt hij salto’s met een druk op de knop. Wat de anderen echer niet hebben is een 
auto-return functie, waarbij hij automatisch terugkeert naar de controller. Die test heeft 
wel tot een aantal vreemde situaties geleid, aangezien hij dan recht op ons af  kwam. 
Met enige oefening moet het wel mogelijk zijn hem uit de lucht te plukken. 
Na afloop van die uitvoerige onderzoeken waren we dus ook in staat om de geclaimde 
batterijduur naar waarde te schatten. Ook hier werden we niet teleurgesteld, want de 
Infinity Drone hield het langer uit dan verwacht. Ook de mogelijkheid om de batterij te 
vervangen is een grote plus!

Prijs  €29,99

Dimensies  190 x 190 x 50 mm

Gewicht  49 gram 

Oplaadtijd  35 min.

Batterijduur  10 min.

H36
De H36 van JJRC is redelijk goed uitgerust voor zo’n kleine drone. De installatie, 
calibratie en trimming zijn redelijk simpel na wat experimenteren. De besturing 
is snel en soepel, al is het soms wat zoeken om hoogte te houden. Het design 
bestaat uit een simpel maar heel robuust plastic model met een printplaat aan de 
onderkant waar ook de batterij bevestigd is. Deze batterij is makkelijk uitneembaar 
en verwisselbaar. Handig voor als je langere tijd wilt vliegen want 5 min zijn heel 
snel voorbij. De propellors zijn heel goed beschermd, je kan zonder problemen 
tegen mensen of  voorwerpen aanvliegen zonder schade aan de drone. Daarnaast 
heeft het een blauwe en een rode LED aan respectievelijk de voor- en achterkant, 
iets dat zeker geen overbodige luxe is tijdens het vliegen. De controller is redelijk 
klein maar ligt toch nog goed in de hand en grip op de sticks maakt dat je zelfs 
tijdens spannendste vluchten de controle niet verliest. 

Wanneer je je onervaren vrienden wilt laten kennismaken met de drone is er 
een handige ‘headless’ besturing mode die meer intuitief  aanvoelt en waarbij de 
besturing onafhankelijk van de orientatie van de drone gebeurt, m.a.w. bij het 
vooruit sturen gaat de drone rechtdoor t.o.v. de controler. Na enige vlieguren (10 
min.) kan men zich wagen aan de 360 flips waarbij men met 1 beweging van de 
controller deze flips kan uitvoeren. Bovendien kan je kiezen tussen 2 snelheden en er 
zou ook een return-to-home functie zijn volgens de verpakking maar die stond niet 
in de handleiding en werd niet gevonden.

Prijs  €17,17

Dimensies  85 x 85 x 30 mm

Gewicht  22 gram 

Oplaadtijd  30-50 min

Batterijduur  +- 5 min
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De Nano Quad AKA Lennie
Als kleinste van de hele hoop verovert deze drone meteen ons hart. 
Misschien is het zijn simplistische bouw, die enkel bestaat uit een 
printplaat met wat plastic er rond, of  de klungelige manier waarop 
hij tracht te landen (lees: met hevige kracht op de grond neerstort). 
De Nano Quad laat niemand van ons ongeroerd met zijn 
schattigheid en verdient dan ook een dikke 10/10 voor cuteness. 
Ondanks het vele neerstorten blijkt deze drone toch robuuster te 
zijn dan op eerste zicht lijkt. Een aangename verrassing! Na wat 
beraadslagen besluiten we om hem “Lennie” te dopen. Een naam 
die evenwicht en behendigheid probeert uit te stralen (zoals een 
drone hoort te zijn) maar hier hopeloos in faalt omdat hij gewoon 
te schattig is. De verpakking waarin Lennie geleverd wordt, claimt 
dat hij na een oplaadtijd van 35 minuten zo’n 4 à 5 minuten kan 
rondvliegen. Hij houdt het echter langer vol en wederom bewijst 
Lennie dat hij sterker is dan hij eruit ziet. In tegenstelling tot landen, 
heeft Lennie de Nano Quad geen moeilijkheden met opstijgen. 
Hem controleren is een grotere uitdaging. De controller maakt het 
ons ook niet zo makkelijk. Met zijn minimale hoeveelheid knoppen 
en kleine formaat is hij bijna even schattig als Lennie zelf. Maar 
met wat kalibratie en een behendig lid van onze redactie valt ook 
het besturen uiteindelijk wel mee. Alles aan deze drone brengt ons 
terug naar onze kindertijd vol simplistische hardware, behalve 
dan dat deze meer papieren vliegtuigjes bevatte en minder drones. 
Misschien niet erg praktisch, maar cute is hij wel!

Conclusie 
Lennie was de eerste drone die arriveerde, toen we hem uitpakten dachten we bij onszelf: “Oei deze drone gaat zo snel kapot 
zijn.” Even later stonden we echter versteld over het feit dat zo’n goedkope technologie eigenlijk echt nog iets waard is. We 
hebben ze uitvoerig uitgetest en wonder boven wonder hebben ze het allemaal overleefd. In het begin leek de batterijduur 
zelfs veel beter dan op de doos stond, maar eenmaal je de drones langer in de lucht laat, leunt het er toch zeer dicht bij aan. 
Zo’n korte batterijduur hoeft echter niet nadelig te zijn, het is namelijk een ideale pauze tijdens de blok, na 5 minuutjes kun 
je weer verder studeren aangezien je met een platte batterij toch niet verder kunt vliegen. Tot slot nog een laatste mededeling, 
we hebben deze drones niet enkel voor dit artikel of  voor ons plezier gekocht. Doorheen de rest van dit academiejaar zullen er 
wedstrijden plaatsvinden om deze drones te winnen. Hou onze facebookpagina dus goed in de gaten.    

Discovery Drone
Ik voelde mij echt even als een kind, het eerste wat dan ook in mijn 
hoofd schoot als ik de drones bekeek was een disneyreferentie. 
Lennie was al gedoopt, maar als hij dit nog niet was, had ik hem 
Wall•E willen noemen. De discovery drone was dan ongetwijfeld 
EVE. Wall•E is inderdaad cute, maar ook redelijk simpel en 
eenvoudig. EVE is de volgende generatie: geüpdatete software, 
verbeterde hardware, gestroomlijnd, betere bescherming, maar 
ook wat koel en afstandelijk tot je ze beter leert kennen. Met de 
kleine controller in je handen is het dan ook even wennen, je moet 
Eve even de tijd geven. De drone stijgt op en dan lijkt het of  ze 
haar eigen ding begint te doen, terwijl je gewoon omhoog wil 
vliegen wijkt ze toch af. Ze heeft ook flexibele pootjes waardoor 
ze bij het landen soms wegstuitert, maar dit zorgt ook voor die 
extra uitdaging. Hoe langer je ermee speelt en hoe beter je haar 
leert kennen (weliswaar na enkele malen opladen), hoe beter het 
gaat. Je kunt er loops mee doen, draaien rond haar as, vooruit, 
achteruit en zelfs op verschillende snelheden vliegen. 5 minuten 
is te kort om dit allemaal te ontdekken, dan zullen we nog maar 
eens moeten opladen zeker. Het besturen voelt ook zeer natuurlijk 
aan, waardoor je het echt snel onder de knie krijgt. Zelfs in de 
buitenlucht laat de discovery drone zich niet kennen, wel opletten 
dat je hem niet te ver laat vliegen. Het is al zo’n kleine drone en 
voor je het weet ben je haar kwijt.

Prijs  €27,99

Dimensies  95 x 95 x 25 mm

Gewicht  14 gram 

Oplaadtijd  +- 30 min

Batterijduur  5-10 min.

Prijs  €24,98

Dimensies  46 x 46 x 23 mm

Gewicht  5 gram 

Oplaadtijd  30 min

Batterijduur  5 min 
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Opinie 

De feL Betwiste stuDentenDOOP 

Of je dit artikel nu inlijst en boven je bed hangt of het tussen je kleren steekt in 
de koude wintermaanden om warm te houden. Ik zal er niet van wakkerliggen. Dit 
is gewoon de ‘humble opinion’ van een gedoopte over het fel betwiste fenomeen 
dat we ‘de doop’ noemen. En wees gerust dit is niet om jullie te overtuigen om 
jullie te laten dopen. De doop is al gepasseerd dus je bent toch te laat. Het is 
gewoon een aansporing niet te snel een oordeel te vellen. Zorg ervoor dat je 
eerst juist geïnformeerd bent voor je jouw mening loopt te verkondigen. 

Velen onder jullie zullen het artikel 
van Joël De Ceulaer over de doop 
wel hebben zien passeren. Een 

opiniestuk dat ferm gekanteld was tegen 
de doop. Een goeie maand later verscheen 
ook een pro-doop artikel van Tim F. Van 
der Mensbrugghe. Nu is het mijn beurt 
mijn mening te verkondingen. 

Het eerste punt dat ik wil aanhalen is 
ook het meest voor de hand liggende. 
Samenhorigheidsgevoel. Dit wordt vaak 
gebruikt als argument voor de doop, 
omdat het effectief  ook zeer belangrijk is. 
Een doop doe je niet alleen. Iets samen 
beleven schept een band, nog meer zelfs 
als het samen afzien is. En het woord 
afzien schrikt misschien af, maar dat moet 
je relativeren, het is een halve dag even 
doorbijten en dan ben je ervan af. En 
ook al zie je even af, wordt je vuil, moet je 
stomme slogans roepen als ‘Ik ben niets, 
ik kan niets, ik ben een domme schacht’, 
het blijft een spel. En tijdens dit spel leer 
je nieuwe mensen kennen. Tot op dit 
moment zijn een aantal van mijn beste 
vrienden, mensen die ik heb leren kennen 
door de doop. Daarom niet alleen de doop 
zelf, maar het hele gebeuren er rond. Het 
heeft effectief  een impact gehad op mijn 

huidige leven. 

De verontrustendste tegenargumenten 
tegen de doop zijn natuurlijk de verhalen 
van dopen die uit de hand lopen. Mensen 
die sterven tijdens een doop, dat is een 
realiteit, zo’n dingen zijn in het verleden 
gebeurd, maar hier in Leuven is die tijd al 
lang gepasseerd. De stad Leuven heeft een 
doopcharter aangemaakt om zo’n zaken 
te voorkomen, om een doop in goede 
banen te leiden. Voor vele kringen voldoet 
dit doopcharter zelfs niet. Zo voegen ze 
een heleboel extra regels toe. Dit zodat 
de doop in een gecontroleerde en veilige 
omgeving kan gebeuren. Hierbovenop 
kun je altijd weigeren, verwachten ze van 
jou iets waar je fundamenteel tegen bent 
of  dat je echt niet ziet zitten? Als je nee 
zegt wordt je hier zeker niet voor gestraft 
en je kunt op ieder moment beslissen te 
stoppen. 

Het blijft natuurlijk ook een traditie. 
Klinkt misschien als een flauw argument, 
maar in vele culturen vind je overgangs- of  
inwijdingsrituelen. Deze dienen dan om 
zich voor te bereiden op het latere leven 
of  om de wilskracht te testen. Nieuwe 
generaties kunnen hier zeker iets van leren. 
We leven nu in een maatschappij waar alles 

gecontroleerd moet worden en alles veilig 
moet zijn, waar ouders hun kinderen vaak 
oversoigneren en vertroetelen. Sommige 
ouders willen dat hun kinderen nooit iets 
slecht of  moeilijk overkomt en dat ze alles 
krijgen wat ze verlangen. Zo werkt de 
wereld echter niet. Alles is niet rooskleurig 
en als een dag vuil worden en zich een 
beetje onderdanig opstellen al teveel is, 
hoe wordt dan verwacht dat jongeren 
ooit echte problemen onder ogen kunnen 
komen. 

Tot slot nog een laatste opmerking, tijdens 
de doop word je misschien vernederd, 
maar daar gaat het niet om, het gaat om 
de verlossing achteraf. En hoe groter de 
beproeving hoe groter de verlossing. Na 
de doop is die verlossing je verfrissen, 
iets lekkers eten en een goeie pint (of  een 
watertje) tijdens de beste cantus van je 
leven.

Wil je het eens van een totaal ander 
perspectief  ? Bekijk dan zeker eens 
de sketch “De grote, Vlaamse Doop” 
van Iedereen Beroemd. Waarin de 
antropoloog Sir Alistair de doop onder de 
loep neemt.

lBF
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24 urenloop

Een geweldig 
goede 
voorbereiding 
met dank aan 
ons sportteam 
en werkgroep 24 
urenloop!  
Nogmaals een 
dikke merci!

Seppe Duwé

Het enorme verval 
van Apolloon bleef 
bij ons uit en onze 
lopers bleven 
enorme tijden 
optekenen!
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Toen het startschot om 20u00 
weerklonk op dinsdagavond 
stonden we vol vertrouwen 

allemaal rond ons standje om onze 
eerste lopers vooruit te schreeuwen en 
dat deden ze! Met een gemiddelde tijd 
van iets meer dan 1’18’’ liepen we veruit 
ons snelste openingsuur ooit! We waren 
ongelooflijk sterk en dit vertaalde zich in 
de daaropvolgende uren in enorm snelle 
tijden. Helaas was onze rechtstreekse 
opponent Apolloon ook goed voorbereid 
en dit resulteerde in een pijnlijke 
achterstand van 5 ronden omstreeks 
middernacht.  

Ondanks deze achterstand bleven we er 
in geloven, dat wij als VTK er nog over 
zouden gaan. We lieten de moed niet in 
onze schoenen zakken en bleven vechten, 
zoals het bij VTK hoort, als leeuwen. Het 
enorme verval bij Apolloon bleef  bij ons 
uit en onze lopers bleven enorme tijden 
optekenen, waardoor de voorsprong van 
Apolloon als sneeuw voor de zon smolt. 
Het vertrouwen in een 2e  overwinning op 
3 jaar tijd was weer volledig terug en bij 
het opkomen van de zon lagen we zowaar 
een ronde op voorsprong. Iedereen die er 
de avond ervoor geen hoop meer in had 
geloofde er terug in!

Uiteraard wisten we dat het nog een lange 
dag zou worden. Vanaf  toen werd het 
een haasje-over spel met Apolloon. De 
spanning was te snijden, terwijl iedereen 

binnen VTK alles bleef  geven. Het 
VTK gevoel was over het hele parcours 
te voelen. Iedereen geloofde er in dat 
Leuven dit jaar weer van ons zou zijn. 
Helaas kregen we in de laatste 2 uur, net 
zoals vorig jaar, onze doodsteek. Ondanks 
het feit dat we nog steeds tijden van 1’22’’ 
en sneller liepen, mocht het niet zijn.

Trots is het woord dat deze 24 urenloop moet 
beschrijven!

Teleurstelling heerste in eerste instantie 
alom. Het was weer net niet. En toch is 
teleurstelling niet het gevoel dat mag 
overheersen. Dit jaar heeft VTK zich weer 
meer dan ooit laten gelden. 1053 rondjes, 
1’22’’ gemiddeld en een sfeer om U 
tegen te zeggen. We hebben records laten 
sneuvelen en op elke nevencompetitie 
ook nog eens onze stempel gedrukt. Dit 
resulteerde dan ook in het winnen van de 
allround competitie. Dus teleurstelling? 
Nee, trots is het woord dat deze 24 
urenloop moet beschrijven! Als VTK 
met deze ingesteldheid blijft doorgaan en 
groeien, dan is die 24 urenloop binnen de 
kortste keren weer van ons, dan gaan we 
samen back to the victory! lJB

recaP: 24 urenLOOP

Het is ondertussen al meer dan een maand geleden, maar nog steeds wordt er 
druk over nagekaart, de 24 urenloop. Het sportevenement van het jaar onder 
de student, en ook een evenement waar wij als VTK sport bijna 5 maanden lang 
naartoe leefden. Wat een 24 urenloop hebben we er dit jaar met VTK weer van 
gemaakt. 1053 rondjes, wauw!

Brecht Cuyvers
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Existenz zette 
het winnende 
eetstandje op met 
hemel+se wafels en 
zalige chili!

We lieten de 
moed niet in onze 
schoenen zakken 
en bleven vechten, 
zoals het bij VTK 
hoort, als leeuwen.

Eenmaal per jaar 
komt natuurlijk 
onze sportieve 
rivaliteit met 
Apolloon boven. 
Maar onder het 
jaar kunnen we 
het best goed met 
elkaar vinden.
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IAESTE

internsHiP exPerience in BraziL PauLina MurratH
Bom día!! Tudo joia? Be prepared to greet like this when you come to the region 
of Brazil called Minas Gerais. It’s known for it’s coffee, pão de queijo (it’s a bread 
with a cheesy structure inside...soooo delicious!), breathtaking nature and the 
friendliest people of Brazil (it’s true!).

During 2 months I have been doing an 
internship in Vicosa, a student city in the 
south east of  Brazil through IAESTE and 
it was a life-changing experience that I 
can recommend to anyone.

Being here felt to me like being in a sort 
of  paradise: there were palm trees all 
around and while it was winter there...it 
was about 25-30°C every day. People here 
are really so friendly that every time I met 
someone new, I had the feeling we were 
friends forever.

But how was the internship itself ? I 
was working on the extraction of  DNA 
of  passion fruits and palm trees. As a 
chemical engineer, my knowledge was 
quite basic about it before coming and it 
wasn’t a big problem. I got papers to read, 
got lots of  help and everybody was always 
there for me when I didn ́t understand 
something.

What ́s doing an internship at IAESTE 
like?

In a nutshell: During the week: you work + 
in the evenings you do fun stuff. Weekends 
are travelling time!

You’re going to...

...Meet people from all around the 
globe

I’ve met tons of  people, both gringos (how 
they call internationals in Brazil) and 
locals and the experiences that I had are 
just impossible to forget. The highlights of  
the whole internship were the trips we did 
together to Ouro Preto (my favorite city 
in Brazil), Foz do Iguaçu (where they have 
enormous waterfalls, even bigger than 
Niagara!) and Vitória (city with a great 
student vibe). As for the gringo group, we 
became really close friends ands we are 
planning to meet up together next year to 
do a trip around Europe with a van. :D

...Experience living in a totally new 
country

I lived with 2 Brazilian girls and I learnt 

Portuguese before coming here. It was 
not a requirement but learning some 
Portuguese is definitely a good idea as not 
many people speak English there. Living 
with locals made me really feel how it’s like 
to be Brazilian, I had the same routine, 
went to parties/events with them and ate 
the same meals as they did. Basically... 
when in Brazil, do what Brazilians do ;)

...Be supported by IAESTE 
committees

I think the committee part is what made 
the internship so special. People from 
IAESTE picked me up from the airport, 
organized my student dorm, helped me 
with the documents that I needed to fill 
in (both in Belgium and in Brazil) and 
yeah..it couldn’t be better. In Brazil, in 
almost every big city you can find hosts 
from IAESTE to stay at their place and 
they will be happy to show you around 
the city too. Also, whatever questions you 
might have, they will be ready to help you 
with any help.

So..,what did I achieve there during these 
2 months? Well, I got to know more about 
DNA, passion fruits, palm trees, working 
together with Brazilians, the history and 
culture of  Brazil. I’ve seen 9 different 
cities in Brazil, made friends from all 
around the world for life and broadened 
my mind. Also, I can confidently say I 
dance forró (a dance which is a like salsa).

If  you are reading this and still deciding 
whether to go for an IAESTE internship, 
go for it! Wondering whether to go to 
Brazil? Yes, definitely, I wouldn’t even 
hesitate twice! ;) Até mais! lPM

“It was a life-changing experience that I can 
recommend to anyone.”
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De Faculteit

erasMus: atHens in Het HeeL grOOt & in wenen
Toen ik aan onze faculteit begon te studeren, heb ik een bucketlist opgesteld, 
wat best handig was om het studentenleven te leiden. Toegegeven, daar 
staan nog zaken op waar ik dringend werk van moet maken. (Na 3 jaar is die 
fakbartocht nog steeds geen werkelijkheid geworden, oh schande!!) Op de lijst 
stond ook “een buitenlandse ervaring”. Na een hoop gepieker verkoos ik dan 
toch Erasmus boven Athens. Daarmee begon het papierwerk.

No guts, no glory.

Het bolwerken van alle vereiste 
documenten is een werk van 
zeer lange adem en ware het 

niet dat de programmadirecteur en het 
decanaat zeer veel steun gaven, was het 
niet eens gelukt. Na een valse start, online 
opzoekwerk, alle hoeken van KULoket 
gezien te hebben en hulp van één van 
medestudenten (Wat een held, die Nick), 
viel het verdict: de TU Wien in Wenen. 
Het was mijn derde keuze omdat alle 
vakken er in Duits worden gedoceerd. Dat 
schrok mij eerst wat af, maar het was te 
nemen of  te laten. Op 27 augustus vloog 
ik richting Oostenrijk.

Settelen en nog meer 
papier
Aangekomen in Wenen begon 
papierwinkel 2.0. Deze was gelukkig 
kleiner en na het selecteren van de vakken 
was het gros in orde. Mijn verblijfplaats 
geregeld, kon Erasmus echt beginnen. Nu 
was het wel zo dat het international office 
een twee weken durend programma had 
opgesteld. Dit omvatte rondleidingen aan 
de TU Wien en de stad zelf, een bezoek 
aan het VN-kwartier en internationaal 

atoomagentschap, het nucleair 
onderzoekscentrum van de TU Wien zelf, 
de zoo en een heel rits aan musea. De pièce 
de résistance was toch de uitstap naar 
Melk. In de  voormiddag de abdij bezoek 
(Het keizerlijkgele gebouw op de rots in de 
mist kwam best wel indrukwekkend over) 
en in de namiddag het beklimmen van de 
ruines van een kasteel.

De zomer ging, de winter 
kwam…
Het duurde niet lang of  de taalcursus en 
de uitstapjes maakten plaats voor lessen, 
in ‘t Duits. Sommige proffen zijn goed 
te verstaan, soms heb ik het gevoel na 
twee uur welgeteld 0,0 procent verstaan 
te hebben. Beton II staat er om bekend 
niet eenvoudig te zijn, het wordt dan 
ook helemaal pompen of  verzuipen als 
dat moois allemaal in het (Oostenrijks) 
Duits gegeven wordt. Ze hebben hier 
de vervelende gewoonte om adjectieven 
op zeer creatieve manieren aan het 
zelfstandig naamwoord te voegen, wat 
resulteert in soms belachelijk lange 
en moeilijk te verstane woorden. Het 
voordeel van Nederlandstalig te zijn, is 
dat als een Duits woord je even ontgaat, 
je er het Nederlands equivalent kan voor 
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gebruiken. Werkt zeker de helft van de 
tijd, de andere helft staat er gewoon 
een verbaasde Oostenrijker voor jou. 
Ook heeft niemand, proffen incluis, er 
problemen mee om de les binnen te 
komen en te verlaten wanneer gewenst. 
Ook de manier van vragen stellen in 
de les is anders. In plaats van een hand 
op te steken, kloppen de studenten hier 
tweemaal hard op tafel met hun knokkels. 
Daar reageert de prof  snel op, efficiënt is 
het dus wel. Het doet een beetje denken 
aan een cantus. Veel vragen in de les kan 
dus best een pijnlijke zaak worden. 

Een ander voordeel aan Erasmus is 
dat je snel een hoop citytrips kan doen. 
München, Graz, Bratislava, Salzburg, 
Boedapest en Praag liggen allemaal in de 
buurt, dus dat is ideaal voor een weekend. 
Ook de eerste bergen van Alpen zijn 
binnen bereik, dus ook dat is een “must”.

Doet ie het of doet ie het 
niet?
Ik heb zelf  lang getwijfeld of  Erasmus wel 
iets voor mij zou zijn. Al dat papierwerk, les 
in het Duits, de 24-urenloop en vriendjes 
missen,… Het is kiezen en verliezen. 
Ook sluiten de vakken op Erasmus niet 
perfect aan bij het programma in Leuven 
en is overlap van vakken meer dan 
waarschijnlijk. Toch ben ik er uiteindelijk 
voor gegaan. Ik weet uiteraard niet hoe 
niet mijn Erasmus gaat aflopen. Misschien 
geeft ik het wel de prijs “slecht idee van 
het jaar” en er is harde competitie in die 
categorie, misschien mis ik een tweede 
overwinning van VTK tegen Appoloon, 
who knows. Ook het Duits schrok mij af. 
Aan de andere kant ging er zoveel volk, en 
vertelde iedereen die ik sprak over zijn of  
haar Erasmus dat het echt super was. Aan 
de twijfelaars zou ik zeggen: take a leap 
of  faith! Het zal niet gemakkelijk zijn, er 
zullen tegenslagen zijn, op sociaal vlak 
moet je helemaal opnieuw beginnen maar 
misschien maakt dat het juist “Erasmus”. 
Ze zeggen wel eens: “Kom uit u comfort 
zone”, ik zou zeggen: “maak u comfort 
zone gewoon groter”. Eerst is alles nieuw, 
maar op het einde van de rit verlaat je de 
ene comfort zone om terug te gaan naar 
die in Leuven, onze Alma Mater. lCH
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Faculteit

afterLife: Laurens De POOrter, cOnsuLtant

Voor deze IrReëel kozen we een AfterLife met Laurens De Poorter, voor sommigen 
ook wel bekend via AFD of als dropboxheld. Waarom hij zo genoemd wordt, 
kom je hieronder te weten. Tijdens zijn studies deed hij een stage bij The Boston 
Consulting Group en daar werkt hij nu nog steeds als consultant.

Naam: De Poorter

Voornaam: Laurens

Leeftijd: 25 jaar

Diploma: Burgerlijk Ingenieur      
     Energie 

Job: Consultant bij BCG 

Dropboxheld, dat is een 
interessante bijnaam, waar komt 
deze precies vandaan?

Grappig om te horen dat dat intussen 
effectief  een bijnaam geworden is. 
Die dropbox heb ik in mijn eerste jaar 
opgericht omwille van een combinatie 
van verschillende factoren. In het 
middelbaar waren mijn vrienden altijd 
zeer geïnteresseerd in mijn notities. Ik lette 
altijd goed op, en heb nu eenmaal een vrij 
duidelijk vrouwengeschrift... Ze kwamen 
die dan één voor één bij mij thuis halen. 
We waren in grote groep naar Leuven 
gekomen voor ingenieursstudies en na 
een paar maanden aan de universiteit 
begonnen ze opnieuw mijn notities te 
vragen. Ik dacht echter bij mijzelf: “Als 
ze nu mijn notities kwijtspelen...” Op dat 
moment werd dropbox net gelanceerd in 
België en had mijn vader toevallig een 
zeer snelle dubbelzijdige scanner gekocht. 
Ik scande mijn notities dus gewoon, zette 
die op een dropbox waar ik mijn vrienden 
voor had uitgenodigd en iedereen was 
content. Naar de tweede zit toe begonnen 
nog mensen te vragen of  ik ze niet kon 
toevoegen aan die dropbox. Ik besloot 
mijn dropbox publiek te maken zodat 
mijn notities nog nuttig gebruikt konden 
worden. Vanaf  het moment dat iedereen 
er vrienden voor kon uitnodigen, is het 
het zeer snel gegaan. Op een bepaald 
moment in mijn tweede jaar wou ik nog 
eens checken en zag ik dat er meer dan 
400 mensen lid waren, dat had ik niet zien 
aankomen!

Waarom heb je oorspronkelijk  voor 
burgerlijk ingenieur gekozen?

Als kind heb ik altijd de drang gehad 
om dingen te veranderen die mij niet 
aanstonden. Als er problemen waren 
dan wou ik die niet omzeilen, maar 
dan wou ik er iets aan doen. Ik was ook 
altijd al gefascineerd door wetenschap 
en technologie. Op mijn elf  schroefde ik 
computers uit elkaar om de radiatoren 
te kunnen doen draaien met batterijen. 

Toch heb ik nog heel even getwijfeld om 
handelsingenieur te doen omdat economie 
mij ook wel interesseerde, maar burgerlijk 
ingenieur leek me een betere start en 
economie kon ik altijd nog bijstuderen.
Hoe ben je in contact gekomen met 
The Boston Consulting Group?

In mijn 3de jaar was een vriend die 
handelsingenieur studeerde mij komen 
vertellen: “Laurens, super interessant, 
ge kunt een weekend gratis mee naar 
Parijs, ge moet gewoon appliqueren 
via deze link.” Ik had zoiets van: “Oké 
allemaal goed en wel, maar waar gaat 
het hier precies om?” Dan heb ik dat wat 
verder bekeken en uiteindelijk heb ik me 
ingeschreven en ben ik ook geselecteerd 
geraakt. Voor mij was dat echt een eye-
opener. Ik heb toen ontdekt dat consulting 
in mijn ogen de meest interessante eerste 
job is die je kunt doen. Als jonge gast kom 
je in een team terecht van andere jonge 
mensen die allemaal zeer like-minded, 
zeer ambitieus en zeer slim zijn. En samen 
met dat team los je een probleem op waar 
een bedrijf  echt wakker van ligt. 

Hoe verliep het dan verder na deze 
eerste kennismaking?

Ik had geappliqueerd om tussen mijn 
eerste en tweede master mijn stage te 
mogen doen bij BCG en ik was dan één 
van de gelukkigen die dit effectief  ook 
mocht doen. In zes weken tijd heb ik 
op tweeprojecten mogen meehelpen. 
In het eerste project hielpen we een 
supermarktketen beslissen welke 
producten ze uit de rekken moest 
schrappen; ze hadden namelijk een veel te 
groot aanbod. Wat voor mij zeer typerend 
was aan deze ervaring was dat ik meteen 
enorm veel verantwoordelijkheid kreeg. Ik 
moest mijn analyses steeds bespreken met 
de category managers: op de 1e meeting 
presenteerde mijn projectleider mijn 
werk, op de tweede meeting presenteerde 
ik zelf, en op de derde meeting kwam mijn 
projectleider zelfs niet meer mee. Op die 
manier leer je echt superveel bij. Voor het 

tweede project ben ik naar Londen mogen 
gaan voor een vendor due diligence; dat 
betekent eigenlijk dat een bedrijf  (een 
deel van) zijn activiteiten wil verkopen en 
BCG een objectieve strategische evaluatie 
maakt om te tonen aan potentiële kopers. 
Voor mij betekende dit ook dat ik na 
een jaar erasmus in Londen op Imperial 
College terug in mijn favoriete stad zat. 
Dat was echt fantastisch. Na deze stage 
had ik eigenlijk al een jobaanbieding in 
mijn zak, dus moest in mijn laatste jaar 
niet meer focussen op solliciteren. 

Wat vind je zo interessant aan 
consulting?

Er zijn drie aspecten aan consulting die ik 
echt zeer interessant vind. Eerst en vooral 
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het feit dat je veel impact hebt. Je hebt 
een veel minder hiërarchische structuur 
dan bij een standaard ingenieursbedrijf. 
Bij consulting ben je meteen één van de 
belangrijkste assets van het bedrijf. Als 
junior ga je misschien nog niet de lead 
nemen bij de discussies met de CEO’s van 
andere bedrijven, maar vanaf  dag 1 ben 
je erbij betrokken. Ten tweede is er super 
veel variëteit. Bij ingenieursbedrijven ga 
je zeer vaak bezig zijn binnen 1 specifiek 
niche binnen 1 specifieke tak van een 
industrie. Bij consulting daarentegen ga 
je heel veel verschillende dingen zien en 
ook verschillende industrieën. Op zeer 
korte tijd word je geconfronteerd met 
zeer veel verschillende zaken waardoor 
je ontzettend veel bijleert en zeer 
veel ervaring opdoet. Ten derde, het 
internationale aspect. Ik vind dat je op 
jonge leeftijd ervan moet genieten naar 
het buitenland te kunnen gaan. Je blijft dat 
niet doen als je kinderen hebt en zo. Het 
feit dat ik nu jong ben en de kans heb in 
Zwitserland te gaan werken voor een half  
jaar, dat is een prachtige opportuniteit.

Sluit je job dan eigenlijk wel aan bij 
wat je als burgie gestudeerd hebt?

Bij consulting ga je inderdaad veel minder 
technische problemen oplossen.  Ik heb 
hier eigenlijk twee bedenkingen bij. Ten 
eerste heb ik er nog geen seconde spijt 
van gehad dat ik burgerlijk ingenieur 
gestudeerd heb, want in mijn ogen is 
burgerlijk ingenieur nog steeds de beste 
opleiding om u intellectueel voor te 
bereiden op het latere leven. Je leert 
namelijk hoe je problemen moet oplossen. 

Welke problemen dit zijn maakt niet 
zoveel uit. Het gaat vooral om die manier 
van denken, het feit dat je getraind bent 
om met problemen om te gaan. Onze 
hedendaagse maatschappij is immers 
gericht op vooruitgang waardoor kennis 
veroudert en je altijd zal moeten blijven 
bijleren. Ten tweede betekent dit ook 
niet dat je niet meer met technologie in 
aanraking komt binnen consulting. Voor 
één van mijn projecten bij BCG werkte 
ik voor een telecom-bedrijf  en moest 
ik samen met een team van dat bedrijf  
beslissen op welke plekken we nieuwe gsm-
masten moesten plaatsen. We gebruikten 
hiervoor geo-analytics en er kwamen 
heel wat technische aspecten bij kijken. 
Ik zat tegelijkertijd diep in die analyse, 
maar rapporteerde wel rechtstreeks aan 

de CTO. Technologie dus, maar wel met 
enorm veel impact. 

Waar zie je jezelf  in 10 jaar?

Ik zit nu echt super goed bij BCG, maar 
ik ga hier zeker niet de rest van mijn leven 
blijven. En dat vind ik ook het leuke aan 
consulting. Het is perfect normaal dat je een 
tijd consulting doet, zeer veel bijleert, zeer 
veel ervaring opdoet en dan overgaat naar 
iets anders. In mijn universiteitscarrière 
heb ik samen met een aantal vrienden een 
non-profit organisatie, AFD (Academics 
for Development) opgericht. Ik was in 
de zomer een windmolen gaan bouwen 
in Peru voor de elektriciteitsvoorziening 
van een school, maar wilde nog meer 
doen. We wilden graag meer impact 
hebben door te focussen op lokaal sociaal 
ondernemerschap en de mensen in het 
Zuiden op die manier zichzelf  laten 
helpen. Zo hebben we in ons eerste 
jaar met AFD een bedrijfje opgericht 
dat zonnepanelen verkoopt in ruraal 
Senegal met microkredieten. We stellen 
lokale mensen te werk en zorgen voor 
elektrificatie van het platteland met alle 
positieve sociale effecten tot gevolg: meer 
communicatie, beter onderwijs... Toen 
heb ik ontdekt dat ik echt wel graag wil 
ondernemen. Supercomplexe problemen 
oplossen interesseert me alleen als we er 
effectief  de wereld mee veranderen, al is 
het maar een klein beetje. Zo’n dingen 
houden me nog steeds bezig. Waarschijnlijk 
ligt er dan ook een technologie start-up 
in de toekomst, misschien wel meerdere, 
maar dat zien we nog wel.

Als afsluiter: Wat zou je nog 
willen meegeven aan de huidige 
studenten?

Langs de ene kant wil ik zeggen: “Always 
stay ambitious”. Als je een droom hebt, ga 
ervoor, zet door en je geraakt er wel. Of  
dat nu gaat om een project in het zuiden, 
een bepaalde job dat je wil najagen of  
een bepaalde erasmusmogelijkheid. 
Langs de andere kant heb ik ook zoiets 
van: “Geniet van je studententijd”. Wees 
niet te veel met je carrière bezig. Het is 
leuk dat je nu de afterlife leest en dat je 
leert over de alternatieve mogelijkheden 
(zoals een consultant) naast het klassieke 
ingenieurspad dat de meeste mensen 
volgen. Het is belangrijk dat je daar 
vroeg genoeg over nadenkt, maar geniet 
ook gewoon van je studententijd, want 
voor je het weet is het voorbij en het blijft 
toch altijd wel die ene periode waar je 
onbezorgd kon leven en genieten.

Dat is een mooie afsluiter, bedankt.

lBF

“Als je een droom hebt, ga ervoor, zet door 
en je geraakt er wel.” 
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Duurzaamheid

Wijnkurken
Na het etentje met de vrienden of  
vriendinnen op kot heb je sowieso 
enkele wijnkurken over. Je zou ze 
kunnen wegsmijten, maar als je een 
paar weken zou sparen kan je er wel 
wat leuke dingen mee maken. 

1) De onderlegger 

2) Het prikbord

3) De deurmat

Glas
Elke student kent ze wel, de glazen 
bokalen spaghettisaus. Eten in 10 
minuutjes en een handig opslagpotje 
voor achteraf. Nu hebben we al een 
toepassing verklapt maar er zijn nog 
wat dingen die je met je oud glas kan 
doen. Ook bier -en wijnflessen zijn 
ook handig om te hergebruiken.

1) Nieuw dekseltje, nieuw potje.

2) Bloempot

3) Bestekhouder 

4) Vaas

5) Vogelhuisje

6) Kandelaar

Conserveblikken
Nog zo een bron van snel eten voor 
de luie student. En nog een bron voor 
de creatieve student om zijn/haar kot 
of  gemeenschappelijke keuken wat 
gezelliger te maken.

1) theelichthouder

- Vul je blik met water en vries het in 
- Teken de gewenste vormen op je 
blik 
- Spijker gaatjes langsheen de rand 
van je vorm 
- laat ontdooien en zet een een 
theelichtje in.

2) bloempot

3) Bestekhouder

Bestek
Je kan met glazen potjes 
en conserveblikken leuke 
bestekhoudertjes maken, maar met 
geplooid kan je ook wel wat moois 
maken. Het dient dus niet enkel om 
je eraan te enerveren of  schuin mee 
te snijden.

1) Sleutelhanger

2) kapstok

3) kandelaar 

Tennisbal
Je tennibal stukgekregen na een 
stevig tennismatch op sportkot. Niet 
getreurd, zo geef  je hem een tweede 
leven.

1) sleutelhanger

2) postbus

3) Keukenhanddoekhouder

Oude/nieuwe 
cursussen
ZETEL!!!

Misschien niet om echt uit te proberen, 
maar toch zeker het vermelden waard. 

Sleutelhangers
Je sleutels altijd kwijt? Met een leuke 
sleutelhanger en simpel stukje hout of  
zelfs met wat oude lego kan je ervoor 
zorgen dat je ze steeds teugvind. 

1) houtje

2) lego

•JVDP

recycLing OP kOt: Diy

Eierdoosjes, glazen  potjes, geplooid bestek, kroonkurken, wijnkurken, wijnflessen, 
plastic zakjes, oude cursussen, tennisballen, conserveblikken,... Rommel? Of zit er 
zoveel meer in? En kan je er niet zo veel meer mee doen? 
Wij zochten voor jou de meest praktische DIY-projectjes op voor jouw kotrommel
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Publireportage

Grootse plannen

Sinds 2014 wordt er op de Antwerpse 
raffinaderij volop gebouwd. Het 
doel is om de raffinaderij in staat 

te stellen de zwaardere fracties uit 
aardolie op te waarderen tot schonere 
brandstoffen. Een belangrijk onderdeel 
van het project is de Delayed Coker 
Unit (DCU). Deze unit zal zware olie 
producten omzetten in diesel en gasolie 
voor de scheepvaart.

Ontzwaveling
Voor dit soort producten gelden limieten 
op de zwavelinhoud. Huisbrandolie mag 
50 ppm zwavel bevatten, diesel aan de 
pomp slechts 10 ppm. Ruwe aardolie 
bevat echter zwavelverbindingen. 
Het verwijderen van zwavel uit de 
productstromen is daarom een belangrijk 
onderdeel van het raffinageproces. Op 
het einde van de rit is pure zwavel, het 
gele poeder uit de chemieles, ook een 
product van de raffinaderij.

De ontzwaveling van het product gebeurt 
met een hydrogenatiereactie (reactie 
met waterstof). De zwavelmoleculen op 
de koolstofketens worden vervangen 
door waterstofatomen. Zo onstaan 
zuivere koolwaterstoffen en H2S-gas 
(waterstofsulfide gas) als bijproduct. 
Dit H2S kan in een volgend proces 

grotendeels worden omgezet in zwavel, 
maar een heel kleine fractie blijft over. 
Die moet worden verbrand tot SOx.

De clean-up unit
Het installeren van de TGCU zal ertoe 
leiden dat overgebleven fractie een stuk 
kleiner wordt. In een eerste stadium 
zal een nieuwe hydrogenatiereactor 
alle overgebleven zwavelcomponenten 
omzetten in H2S. In het volgende stadium 
zal al dit H2S worden geabsorbeerd. 
De H2S-rijke stroom keert terug als 
voedingsstroom naar de zwavelplants. Zo 
krijgt het opnieuw de kans om omgezet 
te worden in zuivere zwavel. Enkel de 
fractie die niet wordt opgenomen door 
het absorptiemiddel –en die is bijzonder 
klein- moet nog worden verbrand tot 

SOx. 

Met de uitbreidingen van de zwavelfabriek 
halen we elke dag 5 vrachtwagens 
meer zwavel uit de producten die de 
raffinaderij verlaten. De SO2 uitstoot van 

ExxonMobil investeert fors in zijn raffinaderij in de Antwerpse haven. Een van de 
nieuwigheden is Tailgas Clean-up Unit (TGCU). Het is een technisch interessante 
installatie die toelaat meer uitdagende ruwe olie te verwerken en bovendien de 
uitstoot van SOx van de plant significant vermindert.

“Het doel is om de raffinaderij in staat te 
stellen de zwaardere fracties aardolie op te 
waarderen tot schonere brandstoffen.” 
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de nieuwe zavelfabriek zal 75% lager zijn 
dan vandaag.

Kan je een korte uitleg geven 
over je huidige functie binnen 
ExxonMobil?

Momenteel ben ik Maintenance 
Manager op de Antwerpse raffinaderij. 
Dat wil zeggen dat ik aan het hoofd 
sta van de onderhoudsorganisatie. 
Die is verantwoordelijk voor alles wat 
met onderhoud te maken heeft, zowel 
dagdagelijkse onderhoudsactiviteiten als 
het lange termijnswerk, zoals de grote 
stops die we elke 6 à 7 jaar doen. In de 
onderhoudsorganisatie vind je zowel 
eigen mensen als contractors. Het is een 
boeiende job met heel wat uitdagingen en 
regelmatig externe contacten.

Wat heb je vroeger gestudeerd 
en hoe ben je bij ExxonMobil 
terechtgekomen?

Ik heb in Leuven voor burgerlijk ingenieur 
werktuigkunde gestudeerd en ben 
afgestudeerd in robotica. Ik was actief  in 
VTK, bij Externe Relaties. Met een klein 
team heb ik toen het Bedrijvenforum 
georganiseerd. Zo kwam ik met veel 
bedrijven in contact. Zowel KBC als 
ExxonMobil hebben me gevraagd om 
bij hen te solliciteren. Ik twijfelde om 
nog verder te gaan studeren en heb 
deelgenomen aan de toelatingsproef  voor 
een MBA aan Vlerick. Ik was toegelaten 
aan Vlerick maar heb uiteindelijk 
toch besloten om te gaan werken voor 
ExxonMobil en ik heb daar nog geen 
moment spijt van gehad.

Hoe heb je je eerste job ervaren?

In mijn eerste job was ik procesingenieur 
voor de Alkylation unit en de Higher 
Olefins unit op de raffinaderij. Wat ik 
enorm apprecieerde was dat ik goed 
gementord werd. Ik had iemand die me 
wegwijs maakte, in de jobinhoud en in 
de werking van het bedrijf. Er was altijd 
iemand die je kon aanspreken. Ook het 
contact met productie vond ik bijzonder 
leuk. Je was erg betrokken bij de dagelijkse 
operatie van de raffinaderij in combinatie 
met het wat langere termijnswerk. De vele 
opleidingen vond ik ook een plus, er wordt 
heel veel in je geïnvesteerd.

Kan je een overzicht geven van het 
traject dat je hebt afgelegd binnen 
ExxonMobil?

Ik ben gestart bij ExxonMobil in 1995. 
Na 2,5 jaar in mijn eerste functie, 
ben ik naar Breda gegaan als planner 
voor de ruwe olie. Na een tweetal jaar 
keerde ik terug naar de raffinaderij, 
eerst als productieplanner, dan als 
leidinggevende en Support Manager in 
productie. In 2004 kreeg ik een rol in de 
overkoepelende Europese engineering 
organisatie van ExxonMobil (EMEEL) als 
energieadviseur. Van 2007 tot 2010 was 
ik expat in Leatherhead, op 40 minuutjes 
van Londen. Daar was ik verantwoordelijk 
was  voor het coördineren van de ruwe 
aardolie aankoopstrategieën voor de 
Europese ExxonMobil raffinaderijen 
in samenspraak met de traders. Nadien 
ben ik teruggekeerd naar België (Brussel) 
waar ik als adviseur rechtstreeks onder 
onze Europese regionale directeur kon 
werken. Een boeiende ervaring! In 2012 
ben ik met de familie opnieuw vertrokken. 
Deze keer richting Normandië waar 
ik verantwoordelijk werd voor de 
engineering en realisatie van de projecten 
op de raffinaderij in Notre Dame de 
Gravenchon. Sinds begin 2015 ben ik na 
meer dan 10 jaar omzwervingen en vele 
ervaringen rijker uiteindelijk terug op 

de Antwerpse ExxonMobil raffinaderij 
beland als Maintenance Manager.

Als je voor ExxonMobil werkt krijg 
je typisch elke twee of  drie jaar een 
nieuwe rol. Zo kan je het bedrijf  en de 
verschillende afdelingen van binnenuit 
volledig leren kennen en leer je ook de 
mensen en de verschillende systemen 
kennen die ExxonMobil tot zo’n sterke 
organisatie maken.

Kijkende naar je volledige 
carrierecarrière, wat is je beste 
herinnering?

Mijn mooiste ervaring was mijn periode 
als expat in de UK. Ik had er een 
bijzonder boeiende en uitdagende job. 
Ook familiaal was dat een bijzondere 
periode. We woonden met het gezin in 
Engeland. Dan breng je plots op een 
ander manier tijd samen door: langs de 
ene kant is het rustiger en tegelijk heel 
intens. Het is een verrijkende ervaring 
om het vertrouwde achter te laten en 
iets nieuws op te bouwen. We hebben 
trouwens nog een hoop goede vrienden in 
Engeland die we af  en toe nog eens gaan 
opzoeken ... Brexit of  niet.

Waarom werk je graag voor ExxonMobil?

Je krijgt werkelijk de kans om te groeien, 
om je te ontwikkelen. Je krijgt veel 
mogelijkheden en je kan sturen waar je 
met je carrièere naartoe wil. Je kan hier 
als ingenieur zowel een technische als 
een leidinggevende carrière uitbouwen 
en en er zijn er tal van internationale 
mogelijkheden.  ExxonMobil is een 
bedrijf  met een open cultuur en met een 
sterk gevoel voor waarden als veiligheid 
en ethiek. Er is ontzettend veel respect 
voor en tussen collega’s en medewerkers. 
Bovendien is iedereen er aanspreekbaar, 
zelfs als beginnend ingenieur kan je 
binnenlopen bij een divisiemanager of  
raffinaderijdirecteur met je vragen. lexxon

OntzwavelingInterview met Steven Van Gulck, Maintenance Manager van de 
raffinaderij te Antwerpen
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Richting in de kijker

Biomedische 
wetenschappers en 
medici?

Natuurlijk onderscheiden ze 
zichzelf  van biomedische 
wetenschappers en medici. Het 

zijn in de eerste plaats ingenieurs en zoals 
iedereen ondertussen wel weet houden zij 
zich eerder bezig met de technische en 
praktische kant van het hele verhaal. 

Wel werken ze zeer nauw samen met 
medici. Zeker bij een universitair 
ziekenhuis is dat gemakkelijk  daar de 
ingenieursfaculteit zich op een steenworp  
afstand van het hospitaal bevindt.  
“Zonder deze intense samenwerking met 
dokters zou de opleiding niet hetzelfde 
zijn. Je zou een belangrijk deel missen. “

Daarom volgen deze ingenieurs op 
Gasthuisberg enkele medische basisvakken 
- gedoceerd door medici - als humane 
celbiologie, anatomie en fysiologie

Daarnaast komt ook een omgekeerde 
variant vaak voor. Namelijk medici/
kinesisten/biomedische wetenschappers 
die niet zozeer samenwerken met 
ingenieurs als wel een bijkomende 
ingenieursopleiding in de biomedische 
technologie aanvangen voor een grotere 
kans op goed werk. 

Meerdere 
departementen?
Biomedische technologie is geen 
departement op zich. Dit komt 
voornamelijk omdat de KU Leuven 
vrij conservatief  is op het vlak van 
zijn structuur. Oudere departementen 
zoals elektrotechniek, bouwkunde, 
werktuigkunde ... blijven bestaan. En 
nieuwere masters zoals nano, WIT en 
biomedische blijven virtueel en verspreid 
zitten in meerdere departementen.

Biomedische technologie, dat omwille van 

de verschillende medische  basisvakken 
die ze moeten opnemen, sowieso al een 
buitenbeentje is, wordt klassiek onder 
elektrotechniek en werktuigkunde 
geplaatst. Maar hun onderzoeksgebied 
is zo ruim dat ze eigenlijk ook bij 
materiaalkunde (biomaterialen, 
prothesen) en computerwetenschappen 
(software beeldverwerking, datamining) 
horen.

“Zonder deze 
intense samenwerking 

met dokters zou 
de opleiding niet 

hetzelfde zijn. Je zou 
een belangrijk deel 

missen. “
.
Om het allemaal een beetje 
gestructureerder te maken, zou je 
kunnen zeggen dat deze master bestaat 
uit twee grote takken, namelijk de tak 
biomechanica-biomaterialen en de tak 
informatietechnologie.

Er wordt dus aangeraden om in de bachelor 
een combinatie van werktuigkunde en 
elektrotechniek te volgen. Maar ook 
een minor technologie van de levende 
systemen is een goede keuze als je eerder 
de biomedische richting op wilt gaan, al 
zal je dan met keuzevakken je technische 
kennis wat moeten bijschaven. 

Beroepsuitwegen?
De ingenieurs in de biomedische 
technologie zal je niet vaak 
vinden in de klassieke industrieën. 
Een onderzoekscentrum dat wel een grote 
rol begint te spelen is IMEC dat zich in 
toenemende mate toelegt op technologie 
voor gezondheidszorg: niet enkel de 
hardware maar ook de software.

ricHting in De kijker: BiOMeDiscHe tecHnOLOgie

Waar houden ze zich mee bezig? Waarom zijn ze verspreid over verschillende 
departementen? En wat zijn hun vreemdste gedragingen? 

De ingenieurs in de biomedische technologie, een nieuwe master met reeds de 
nodige verhalen te vertellen. 

Beeldverwerking waarbij de bloedvaten 
en de hersenstam gesegmenteerd zijn.

Ontwerp van een schroef om 
implantaten vast te maken aan het bot.
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Een deel vindt na zijn/haar studies 
werk in het ziekenhuis. Bijvoorbeeld als 
hoofd van een technische dienst of  in 
ondersteunende functies op diensten als 
radiologie en medische beeldvorming. 
Maar ook in gespecialiseerde bedrijven als 
Materialise. Daar worden, door middel 
van 3D-printing, onder andere prothesen 
op maat gemaakt.

Ook zijn ze vaak werkzaam in één van 
de vele spinoff s. Enkele voorbeelden 
zijn Medicim (recent opgenomen 
in Nobel Biocare, tandprothesen 
op maat), ICOmetrix en Qaelum 
(medische beeldvorming),  Cochlear 
(hoorimplantaten) en Mobelife 
(implantaten)

Dan, misschien wat onverwacht, maar 
zo’n 30% van de afstudeerders komt 
niet in de medische sector terecht. Zo 
bijvoorbeeld in  consultancybedrijven. Dit 
mede doordat de studenten in de opleiding 
leren communiceren over hun projecten 
met dokters die minder technische kennis 
hebben.

En natuurlijk zijn er ook diegenen 
die doctoreren, dat is zo’n 15%. 
Het toenemend belang van de hele 
gezondheidszorg, onder meer omwille 
van de vergrijzing, verklaart het groot 
aantal doctoraatsonderwerpen.

Veel studenten volgen ook een industriële 
stage in het binnen- of  buitenland. 
Waar ze in de praktijk ervaren wat een 
biomedisch ingenieur doet. Minstens 1/3 
doet stage, wat een recordaantal is voor 
de faculteit. En als ze goed werk leveren, 
mogen ze onmiddellijk na hun studies aan 
de slag in het bedrijf !

Gekste & grootste 
verhalen?
Deze ingenieurs vullen hun tijd met 
zeer uiteenlopende bezigheden. Dit 
varieert van op stage reactiemodellen 
van laboratten opstellen tot aan de hand 
van DNA het gezicht van een persoon 
reconstrueren tot slaapmonitoring naar de 
thuisomgeving te brengen tot onderzoek 
van kanker tijdens de zwangerschap. 
Maar hun gekste en grootste verhaal blijft 

zeker en vast het volgende.

Op een mooie dag had een groepje  
ingenieursstudenten een geweldig 
plan. Hun thesisonderwerp: “Wij gaan 
onderzoeken hoe het menselijk lichaam 
, en dan vooral het hart, reageert in 
gewichtloze toestand!” 

Een pracht van een plan natuurlijk, maar 
ruimtereizen zijn jammer genoeg nog 
steeds een beetje te duur. Gelukkig bestaat 
er zoiets als paraboolvluchten. 

30 parabolen, 30 keer enkele seconden 
gewichtloosheid, 30 keer hopen dat 
je maag het volhoudt (en dat bleek 
wel degelijk een probleem). Tijdens 
deze - toch wel turbulente - vluchten 
moesten de studenten hun eigen functies 
(hartslag, ademhaling, bloeddruk,...) 
opmeten, om ze vervolgens te analyseren  
Meetinstrumenten moesten vastgepind 
worden zodat deze niet ook mee de lucht 
in gingen.

Buiten enkele zwakke magen hebben 
deze avontuurlijke studenten het er toch 
nog proper vanaf  gebracht en als fl inke 
studenten geslaagd voor hun thesis. 

Met dank aan Sabine Van Huffel en Margot 
Deviaene

•JVDP

Mobiel EEG, waarbij de hersengolven uit het ziekenhuis en in het dagelijkse leven 
kunnen opgemeten worden, bv. terwijl men fi etst.

30 parabolen, 30 keer enkele seconden 
gewichtloosheid, 30 keer hopen dat je 

maag het volhoudt.
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BEST

Wie of wat is BEST? 

BEST staat voor Board of  European 
Students of  Technology. In het 
Nederlands: een organisatie voor 

en door ingenieursstudenten over heel 
Europa. BEST is verspreid over maar 
liefst 33 verschillende Europese landen en 
94 Local BEST Groups (LBG’s) . In totaal 
zijn er meer dan 3500 members! Ook in 
ons eigenste Leuven is er zo een LBG, die 
nauw samenwerkt met VTK en LBK. 

EBEC 2017 
Onze jaarlijkse ingenieurscompetitie 
komt eraan. Deze zal plaatsvinden op 
woensdag 1 maart 2017 (Noteer dit maar  
alvast). Kom samen met je vrienden 
deelnemen en misschien geraak je wel 
hogerop in de EBEC pyramide. EBEC 
staat namelijk voor European BEST 
Engineering Competition. Deze bestaat 
uit 3 rondes: een lokale ronde (Leuven); 
een regionale ronde en fi nale ronde. De 
fi nale ronde gaat dit jaar door in Brno, in 
Tsjechië. 

Bij EBEC heb je twee soorten competities: 
een Case Study of  een Team Design 

opdracht. Bij de eerste moet je de meest 
innovatieve oplossing voor een reëel 
theoretisch probleem van een bedrijf  
bedenken. Dit kan een logistisch probleem 
zijn, een vraag omtrent de instalatie van 
nieuwe apparatuur,... Bij Team Design 
steek je de handen uit de mouwen en 
bouw je met een beperkt aantal objecten 

die je gegeven worden een object dat aan 
de richtlijnen voldoet: een hamer die een 
deur inslaat op eigen kracht, een systeem 
dat een lading op een treintje kan zetten 
in een beperkt aantal seconden... 

Afgelopen jaar zijn er 2 teams van 
Leuven in de Finale in Belgrado geraakt. 
Geïnteresseerd? Houd onze site en 
Facebookpagina in de gaten!  

PM
Zoals jullie vast weten is BEST Leuven 
slechts een tandwiel in de grotere 
machine genaamd BEST. Om de werking 
op Europees niveau vlot te doen verlopen 
zijn er jaarlijks twee grote meetings waar 
de toekomst van de organisatie wordt 
bepaald door middel van verkiezingen.  
Onze president ging erop uit om BEST 
Leuven te vertegenwoordigen op één 
van deze bijeenkomsten, namelijk de 

Best
Denk jij ook soms dat er nóg meer kan zijn aan het studentenleven dan wat 
Leuven je te bieden heeft? Wil je de wereld zien, maar ook nog geld overhouden 
voor de terugreis? Wil je uitgedaagd worden en je talenten ontwikkelen met 
andere ingenieursstudenten uit Europa? Verspreid over heel Europa zijn er talloze 
studenten die net zoals jij denken. En BEST brengt jullie samen!
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Presidents’ Meeting. Dit jaar vond deze 
plaats in het mooie, maar toch wel zeer 
frisse Warschau. Naast enkele interessante 
discussiegroepen, presentaties over 
de nieuwe en lopende projecten, etc. 
werd er ook heel wat fun in betrokken. 
Gedurende de dag met zotte wake-
up games en gedurende de nacht met 
de nog zottere feestjes georganiseerd 
door BEST Warsaw. Zo een geweldig 
evenement maak je niet vaak mee: de 
ideale combinatie van bijleren, motiveren, 
netwerken en fun! De president kan maar 
een ding zeggen: “Bedankt, BEST voor 
deze mogelijkheid!”

Nursing
Momenteel bestaat BEST uit Local 
BEST Groups aan 94 universiteiten over 
heel Europa. Maar op heel wat locaties 
wordt BEST nog niet vertegenwoordigd! 
Een groep studenten uit Groningen wil 
daar in hun stad verandering in brengen. 
Het voorbije jaar startten zij hun eerste 
BEST-activiteiten op. Hier komt Leuven 
op het toneel. Als BEST-groep met 17 
jaar ervaring ondersteunen wij deze 
Groningse studenten in hun groei tot een 
volwaardige, duurzame BEST-groep.

Deze ondersteuning wordt ‘nursing’ 
genoemd. Vanuit Leuven delen we onze 
ervaring en kennis over het organiseren 
van de EBEC-wedstrijd, Summer Courses 
en interne internationale evenementen. 

Regelmatig reizen we naar Groningen om 
daar een handje toe te steken, of  komen 
er Groningse studenten naar Leuven. Wie 
weet kom je een van hen wel tegen op je 
volgende BEST-evenement! Als alles goed 
verloopt, behoort Groningen tegen 2018 
officieel tot BEST. Zo maken we BEST 
weer wat diverser!

ATHENS Week November
Van 12 tot 18 November nam de KU 
Leuven weer deel aan het ATHENS 
programma. BEST Leuven voorzag 
hiervoor het sociale programma voor de 
binnenkomende Europese studenten. 
Beneden kan je verschillende sfeerfoto’s 
vinden van de verschillende activiteiten. 
Enkele van deze activiteiten waren: City 
Rally in Leuven, De City Trip naar het 
prachtige Brugge, traditionele Leuvense 
Cantus, Kroegentocht en Hawaiiaans 
fakfeestje. Het was een groot succes! Wij 
kijken al uit naar de ATHENS van het 
2de semester...

Geïnteresseerd?
Ben je helemaal overtuigd dat BEST 
iets voor jou is, neem dan zeker eens een 
kijkje op onze facebookpagina en website. 
Aarzel niet om ons te contacteren! 

www.bestleuven.eu

www.facebook.com/bestleuven
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App-test

Quivr
Onze generatie is opgevoed met de digitale 
paplepel, tijd om de campus ook het digitale 
tijdperk in te loodsen. Dat is het uitgangspunt van de 
ontwikkelaars van Quivr, maar betekent digitaal ook 
altijd toegankelijk?

Bijna iedereen is ondertussen 
vertrouwd met Quivr, de app 
gericht op studenten aan de KU 

Leuven. Toch is niet iedereen op de 
hoogte van de vele mogelijkheden van 
de app. Naast de obvious functies als 
het uurrooster, de bibmonitor en een 
overzicht van de alma-menu, is er ook nog 
een nieuwsfeed (van vetonieuws) en kan je 
vrienden toevoegen. Binnen de bekende 
functies van Quivr zitten er ook nog een 
heleboel extra functionaliteiten: zo kan je 
je agenda beheren in de app in plats van 
in de native app op je telefoon en is er 
een heleboel informatie over de Leuvense 
politie te vinden.

Gebruik
Vreemd genoeg is die veelheid aan 
functionaliteit net de zwakte van Quivr. 
De app zit bomvol geavanceerde 
functies, maar niemand zit er echt op te 
wachten. Het lessenrooster van vrienden 
is interessant voor de geheime aanbidder 
die wil verrassen met bloemen na de 
les, maar niemand heeft nood aan het 
overzicht hiervan in hun eigen agenda. 

Ook de nieuwsfeed is wat jammer. Het 
nieuws dat er op verschijnt is niet up to 
date, de 24 urenloop is niet weken actueel 
en veto is niet de nieuwssite die op de voet 
gevolgd wordt.

Quivr is gelukkig niet enkel kommer 
en kwel: de bibmonitor is een handige 
functie voor studenten die veel tijd in de 
bib doorbrengen. In één oogopslag is 
duidelijk waar er nog plaats vrij is en waar 
de rij aan de koffi  e-automaat acceptabel is. 
Ook de alma-menu is een goede feature.

Soms is Quivr ook onduidelijk in de 
interface: buttons waarvan de functie 
niet echt duidelijk is of  een plaatsing 
van knoppen die enkel geschikt is voor 
babyhandjes.

Het verdict
Het doel van Quivr is duidelijk en er zit 
veel potentieel in, maar momenteel wordt 
er nog op te veel paarden gewed. Een 
toespitsing op de écht belangrijke functies 
en een duidelijke interface maken hiervan 
een must-have van voor iedere student. 
lAA

Kort

Wat?
De digitale houvast voor iedere 
student in Leuven.

Ontwikkelaar
Student innovations

Doel
Het universiteitsleven in een app 
gieten.
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Eten in Leuven

Lasagne Verdura
Leen: Laat ik in het belang van deze 
review het stereotype beeld maar meteen 
waarmaken en aan de hele wereld (of  toch 
de lezers van dit artikel) verkondigen dat 
ik vegetariër ben. Dat gezegd zijnde vind 
ik het altijd spannend om op een nieuwe 
plaats te gaan eten. Gelukkig schoot er 
aan opties niets te kort en uiteindelijk koos 
ik voor de lasagne verdura. De portie die 
op het eerste zicht wat klein oogde, bleek 
meer dan genoeg. Ook over de smaak 

viel niet te klagen. Als zelfbenoemde 
vegetarische-lasagnecriticus kan ik eerlijk 
zeggen dat dit toch wel één van mijn betere 
ervaringen was met het pastagerecht. Het 
enige vreemde was het feit dat de pasta 
groen was. Niet echt een minpunt echter. 
Hierdoor kon ik, ondanks de roomsaus 
en grote hoeveelheid gesmolten kaas, 
mezelf  wijsmaken dat dit een gezond 
gerecht was. Al bij al een aangename 
restaurantervaring!

Spaghetti Scampi

Ben: Het was mijn dagje niet. Dat werd 
me pas echt duidelijk toen ik om 20 uur 
aan het afrekenen was bij de afhaalchinees 
in plaats van bij De Appel te zijn Eenmaal 
op het juiste adres aangekomen, werden 
we vriendelijk naar onze tafel begeleid. 
Jammer genoeg niet naar boven, waar 
echt wel de gezelligste plaatsen zijn. Eerste 
bestelling een watertje, oooh water heeft 
nog nooit zo goed gesmaakt. Op naar 
het hoofdmenu. In een handomdraai 
was het er al. Ik krijg een gigantische 

kom spaghetti. Ik dacht bij mezelf: “Is dit 
voor mij? Niet voor heel de tafel? Oké, 
ik ga de uitdaging aan!” Een half  uur 
later verdwijnt de laatste hap eindelijk 
in mijn mond. De appeltjes verborgen 
in de spaghetti konden natuurlijk niet 
ontbreken, maar het mocht wel wat 
meer gekruid zijn. Ook ontbraken peper 
en zout aan tafel, maar voor zo’n royale 
portie is het het prijskaartje zeker waard. 
De goesting in een dessertje was groot, 
maar na zo’n portie, past er niets meer bij. 

Stoofvlees met friet
Arthur: Leek me de portie op het eerste 
gezicht wat klein, toch werd wederom 
bewezen dat de ogen vaak groter zijn 
dan de maag. Het stoofpotje was gevuld 
met smaakvol stoofvlees waar ik op een 
normale dag twee keer kan van eten.

Ook de salade kon bekoren, niet enkel de 
standaard blaadjes sla en schijfjes tomaat, 
maar ook wat coleslaw, een import uit de 
states. Me like!

De frietjes waren lekker van smaak, maar 
mochten naar mijn mening wat krokanter 
gebakken worden. 

Ik vind De Appel een welkome afwisseling 
voor het alombekende Dewerf. Voor een 
heel schappelijke prijs (©Donald Muyle) 
krijg je vrij grote én lekkere porties 
voorgeschoteld. 

Tip: BV-spotters kunnen hier af  en toe 
Frieda van Wijck tegen het lijf  lopen!

Macaroni met kaas en hesp
Jessica: Een Vlaamse klassieker, 
nostalgie naar die eerste avond toen ik 
nog als lid meeging en we van de fourage 
een grote pot vol kregen. En ook hier was 
het ‘een grote pot vol’! Gelukkig had ik ‘s 
middags nog niet gegeten en was ik een 
beetje op van de honger, anders had ik 
waarschijnlijk de helft moeten laten staan. 
Zo’n portie voor die prijs zie je niet vaak. 
Daarnaast was hij trouwens ook nog echt 
lekker ook.

Eén klein minpuntje was wel dat de 
aankleding binnen een beetje ontbrak. De 
muren waren nogal kaal en gezellig kon je 
het niet echt noemen. Nu geloof  ik mijn 
mede-commnicatieleden wel wanneer ze 
me vertelden dat het bovenaan gezelliger 
zitten is, dus laat ik er daar maar geen al 
te groot drama van maken. 

Conclusie: zeker een aanrader voor de 
hongerige student die het geld dat hij niet 
aan eten besteed liever aan pintjes geeft.

De aPPeL 
Is Dewerf volzet of heb je even genoeg chowders gegeten? Enkele straten verder 
ligt naast de centrale bib het eet- en praatcafé De Appel. 
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nOnOgraM

Aan de boven- en linkerkant van de puzzel staan aanwijzingen, bestaande uit getallen. Elk getal geeft aan hoeveel aaneengesloten 
blokjes je moet inkleuren. Tussen de verschillende aanwijzingen zit minstens één leeg vakje. De aanwijzingen staan altijd in de 
volgorde van de vakjes in de puzzel. Als eindresultaat bekom je een speciale tekening.
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